
ZÁPISNICA 
zo stretnutí pracovných skupín  

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy  
na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 

 

zo dňa 18. a 20. január 2022, online forma prostredníctvom aplikácie MS Teams 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:   
Pracovná skupina Deti, mládež a rodina:  

- Mesto Trnava – S. Balážová, K. Horňáčková, I. Huňavá, Z. Královičová, E. Nemčovská, 
M. Repčíková, M. Špernoga 

- Špecializované zariadenie v Trnave - A. Horníčková  
- ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave - B. Danišová  
- Trnavská arcidiecézna charita - K. Pažítková 
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR – J. Janček 
- Centrum pomoci pre rodinu – M. Lipovský 
- Združenie STORM – P. Ščasný 

Ospravedlnení: A-klub Trnava – T. Ďúranová, Spoločnosť priateľov z detských domovov Úsmev 
ako dar 
 
Pracovná skupina Osoby so zdravotným znevýhodnením:  

- Mesto Trnava – I. Huňavá, Z. Královičová, K. Mižárová, E. Nemčovská, M. Repčíková 
- OZ Iskierka – M. Griflíková 
- Na trati, o. z., Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra – 

M. Smrtičová, K. Kúdelová 
- DSS pre dospelých v Trnave – I. Tibenská 
- OZ Naše stacko – J. Ševelová, A. Šurinová 

Ospravedlnení: A-klub Trnava – T. Ďúranová, OZ pre zmysluplný život – S. Záhorová 
 
Pracovná skupina Osoby ohrozené sociálnym vylúčením:  

- Mesto Trnava – M. Hrubšová, I. Huňavá, Z. Královičová, E. Nemčovská, M. Repčíková 
- A-klub Trnava – T. Ďúranová  
- Z. z. Rodina – A. Tóthová 
- Trnavská arcidiecézna charita – S. Pobiecka 
- Centrum Koburgovo, n. o. – J. Štofej 

Ospravedlnení: Združenie STORM – P. Ščasný, Bronco, n. o. – M. Hlinčíková 
 
Pracovná skupina Seniori 

- Mesto Trnava – I. Huňavá, Z. Královičová, E. Nemčovská, M. Repčíková, I. Sláviková 
- A-klub Trnava – T. Ďúranová  
- Z. z. Rodina – A. Tóthová 
- Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave – R. Holkovič 
- Zariadenie pre seniorov v Trnave – A. Menkynová 
- Jednota dôchodcov Slovenska – I. Fabián, J. Kudla 

 
Prezenčné listiny (zostavy generované MS Teams) sú archivované na referáte strategických 
dokumentov OSPaPM MsÚ v Trnave v príslušnej agende. 
 
Program:  
1. Poslanie a fungovanie pracovných skupín pre cieľové skupiny KPSS v nadchádzajúcom 

období.  
2. Vzájomná informovanosť o plánovaných strategických zámeroch a aktivitách plánovaných 

na rok 2022, príprava plánu aktivít pre sledovaný rok. 
3. Všeobecné informácie o možnosti získavania externých finančných zdrojov (dotácie, granty).
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- Úvodné stretnutie pracovných skupín pre jednotlivé cieľové skupiny v zmysle Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021- 2025 s výhľadom do roku 2030 
(„KPSS“) iniciovalo Mesto Trnava. 

- KPSS a súvisiace dokumenty (vrátane zápisníc z rokovaní) sú zverejnené v elektronickej 
podobe na webovej stránke spravovanej mestom, ktorá je zameraná na podporu 
https://socialnesluzby.trnava.sk, v časti venovanej KPSS. 

- Na uvedenej webovej stránke je zverejnená tiež elektronická verzia Sprievodcu sociálnymi 
službami v meste Trnava, aktualizovaná v roku 2021. Mesto už distribuovalo brožúru 
v tlačenej verzii v obmedzenom počte organizáciám poskytujúcim sociálne služby. Ak má 
niekto o výtlačky záujem, je potrebné záujem oznámiť vedúcej odboru sociálneho MsÚ 
v Trnave („OS“) I. Huňavej. 
 

• Stretnutia pracovných skupín 

- Cieľom stretnutí pracovných skupín je aktívne rozvíjať komunitný život v Trnave v oblasti 
sociálnych služieb a sociálnej práce vo všeobecnosti. Účastníci môžu v rámci tejto platformy 
zdieľať skúsenosti, názory, informácie o aktivitách, definovať a riešiť problémy. 

- Táto komunita je otvorená, vítame vstup ďalších aktérov sociálneho prostredia a ich aktívnu 
participáciu.  

- J. Janček navrhol k spolupráci prizvať zástupcov nového centra krízovej intervencie IPčko – 
Káčko, ktoré od decembra 2021 sídli v Trnave na Jeruzalemskej 38. 

- Stretnutie pracovnej skupiny alebo spoločné stretnutie skupín môže iniciovať každý, kto sa 
podieľa na implementácii KPSS. Požiadavku na zvolanie stretnutia je potrebné oznámiť 
vedúcej OS MsÚ v Trnave. 

- Za odbornú stránku KPSS zodpovedá OS MsÚ v Trnave. 
- Za procesnú stránku zodpovedá odbor strategického plánovania a projektového 

manažmentu („OSPaPM“) MsÚ v Trnave. 
- V rámci racionalizácie a efektivity práce v prípade, že to bude vhodné alebo žiaduce, budú 

zvolávané stretnutia troch súvisiacich skupín spoločne (deti, mládež a rodina + osoby 
so zdravotným znevýhodnením + osoby ohrozené sociálnym vylúčením), skupina seniori 
bude rokovať prevažne samostatne.  

 

• Zámery na rok 2022 

- Strategické zámery a typové aktivity pre tento rok podľa zamerania skupiny a tiež prierezové 
aktivity v zmysle KPSS prezentovala I. Huňavá. 

- Niektoré subjekty už na stretnutí prezentovali konkrétne aktivity, ktoré budú realizovať počas 
aktuálneho kalendárneho roka. 

- I. Huňavá požiadala všetkých participujúcich na implementácii KPSS o zaslanie podkladov 
pre spracovanie akčného plánu (plán aktivít) na rok 2022, ktorý bude po skončení 
kalendárneho roka vyhodnotený. Každoročná hodnotiaca správa a vyhodnotenie akčného 
plánu sú čiastkovým výstupom komunitného plánovania a sú spracované ako informatívny 
materiál určený vedeniu mesta, jeho poslancom, ale aj občanom. Schválené ročné správy 
sú publikované na webovej stránke určenej komunitnému plánovaniu sociálnych služieb 
v Trnave https://socialnesluzby.trnava.sk.  

 
Úloha:  
Podklady k plánu aktivít na rok 2022, ktoré sú naplánované v súlade s KPSS, je potrebné 
zaslať do 31.1.2022 na adresu zuzana.kralovicova@trnava.sk v rozsahu: 

• názov aktivity (a jej stručný popis, ak názov dostatočne nevystihuje podstatu a je 
potrebné aktivitu bližšie popísať) 

• hlavný realizátor / garant aktivity 

• partneri hlavného realizátora aktivity 

• merateľný ukazovateľ s uvedením návrhu kvantitatívneho ukazovateľa, ktorý chceme 
počas roka dosiahnuť (napr. počet intervencií ročne = 600)  
 

https://socialnesluzby.trnava.sk/
https://socialnesluzby.trnava.sk/
mailto:zuzana.kralovicova@trnava.sk
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- J. Štofej požiadal o prizývanie zástupcov odbornej verejnosti na rokovania, ktoré 

súvisia s plánovaním rozvoja sociálnych služieb už aj v etape navrhovania území 
a lokalít.  

- Z. Královičová zdôraznila potrebu integrovaného plánovania rozvoja lokalít a služieb 
v záujme udržateľného rozvoja mesta.  

 
- T. Ďúranová prezentovala zámer A-klubu o skorú realizáciu zámeru vytvorenia bezpečného 

abstinentského prostredia v dennom centre pre seniorov v doliečovacom procese závislostí, 
na ktorý by následne nadviazal rozvoj komunitného priestoru aj pre rodinných príslušníkov 
osôb v doliečovacom procese. Z. Královičová informovala o iniciatíve Strediska sociálnej 
starostlivosti v Trnave (SSS), ktorý v januári 2022 má aktivitu prerokovať s predsedami 
denných centier. 

 

• Informovanosť obyvateľov mesta o sociálnych službách a komunitnom plánovaní 

- Akčný plán aj hodnotiace správy je vhodné vnímať nielen ako formálnu povinnosť, ale aj 
ako možnosť prezentovať poslanie organizácie, jej aktivity, organizáciu ako takú.  

- Aj v tejto súvislosti chce mesto pomôcť organizáciám s propagáciou sociálnych služieb, 
aktivít a súvisiacich informácií na webovej stránke určenej sociálnym službám 
a komunitnému plánovaniu, ktorú spravuje Mesto Trnava.  

- M. Lipovský navrhol vytvorenie komunity na sociálnych sieťach, kde by tieto informácie 
tiež mohli byť zdieľané. Prioritne v rámci MsÚ budú preverené možnosti prezentácie tém 
súvisiacich so sociálnymi službami v rámci už existujúcich komunít na sociálnych sieťach 
(Zdravé mesto, Mesto Trnava). O výsledku stretnutia budú partneri mesta informovaní. 

- V rámci informovania obyvateľov o sociálnych službách a aktivitách sociálnej práce 
Z. Královičová požiadala prítomných aj o prípravu výstižných článkov o súvisiacich 
témach, ktoré budú mať za cieľ napomáhať scitlivovaniu obyvateľov k sociálnym 
témam.  

- Príspevky aktérov sociálneho prostredia v meste je možné priebežne zasielať na 
publikovanie na webovej stránke na adresu spravy@trnava.sk. Z dôvodu včasnej 
informovanosti spracovateľov informácií na MsÚ v Trnave sa odporúča zaslať správu v kópii 
aj na komunitneplanovanie@trnava.sk. 

 
 
 
 

 
alebo indikátor plnenia, ak nie je možné jednoznačne navrhnúť a priebežne sledovať 
kvantitatívny ukazovateľ (napr. odstraňovanie bariér = realizácia) 

• predpokladaná výška celkových nákladov v € 

• predpokladané zdroje financovania (napr. vlastné zdroje, grant TTSK / mesta a i.) 
 
Zodpovední: aktéri sociálneho prostredia, podklady následne spracuje Z. Královičová 

 
Úloha:  
I. Huňavá prezentuje záujem o účasť odbornej verejnosti na procesoch plánovania rozvoja 
mesta a jeho lokalít vedeniu mesta a odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave. 

 
Úloha:  
SSS zvolá pracovné stretnutie k aktivite KPSS označenej S 1.1.2 – Denné centrum zamerané 
na seniorov v doliečovacom procese závislostí, ktorého sa zúčastnia SSS, A-klub, zástupcovia 
mesta a ďalší partneri prizvaní k realizácii zámeru. 

mailto:spravy@trnava.sk
mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk
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• Zber štatistických údajov od poskytovateľov služieb  

- I. Huňavá požiadala prítomných o lepšiu spoluprácu v oblasti získavania štatistických 
údajov o poskytovaných službách, počtoch klientov, ktorým sú poskytované sociálne 
služby a iné služby ako poradenstvo, terapia, pomoc v oblasti poskytovania sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 

- Zber údajov sa vykonáva pravidelne, bezprostredne po skončení príslušného štvrťroka. 
Poskytovatelia služieb údaje zašlú OS MsÚ v Trnave z vlastnej iniciatívy, alebo žiadosť 
o poskytnutie štatistických údajov organizáciám zašle elektronicky príslušná referentka 
OS MsÚ.  

- Prehľad o počte klientov je jedným zo strategických  nástrojov komunitného rozvoja. Mesto 
štatistické údaje bude každoročne vyhodnocovať, vyhodnotenie počtu klientov 
a požiadaviek na rozvoj sociálnych služieb zaradí do každoročnej hodnotiacej správy 
o plnení KPSS.  
 

 
- V nadväznosti na zber informácií o počte klientov I. Huňavá požiadala aj o spoluprácu pri 

monitorovaní a zbere možných dát o ohrozených rodinách a jednotlivcoch 
(najčastejšie ohrozenie chudobou). Mesto Trnava v priebehu roka oslovujú viaceré subjekty 
s ponukou daru pre sociálne slabších občanov. Nakoľko takáto databáza nie je 
formalizovaná, je túto pomoc náročné sprostredkovať. Sprostredkovanie pomoci bude 
možné na základe neformálnej spolupráce mesta a organizácií, škôl. 

- B. Danišová navrhla otvorenie diskusie o témach a rozsahu, možnostiach zberu 
štatistických údajov a ich využitia v praxi. 

 

• Možnosť získavania dotácií a grantov 

- Počnúc rokom 2021 OSPaPM MsÚ v Trnave zasiela informácie o nových výzvach na 
predkladanie žiadostí o dotáciu / grant aktérom sociálneho prostredia, ktorí sa podieľali 
na príprave KPSS a naďalej majú záujem o spoluprácu. Informácie sú zasielané adresátom 
cielene podľa ich zamerania. Mesto podporuje zdieľanie týchto informácií aj ďalším 
subjektom, ktorí o problematiku môžu mať záujem. K. Kúdelová informovala, že vďaka tejto 
spolupráci s mestom sa ich združeniu podarilo získať dotáciu. 

 
Úloha:  
I. Huňavá zvolá interné pracovné stretnutie k možnostiam podpory a propagovania sociálnych 
tém prostredníctvom sociálnych sietí na MsÚ v Trnave. Ďalšia diskusia k téme bude prebiehať 
v nadväznosti na závery interného stretnutia. 

 
ÚIoha: 
V rámci zberu štatistických údajov je potrebné za každý skončený štvrťrok sledovať: 

• celkový počet klientov  

• z celkového počtu klientov osobitne občania mesta Trnavy 

• počet nových klientov v sledovanom štvrťroku. 
V prípade, že je to relevantné sledovať tiež: 

• počet klientov zaradených do poradovníka na poskytnutie služby (čakatelia; zdôrazniť 
neodkladnú potrebu pomoci) 

• počet klientov podľa pohlavia. 
 
Odporúča sa uvádzať najvyšší počet klientov v sledovanom období, ak nie je relevantné uviesť 
počet klientov k poslednému dňu štvrťroka. 
Údaje je potrebné zaslať elektronicky na komunitneplanovanie@trnava.sk. 
 
Zodpovední: aktéri sociálneho prostredia, OS MsÚ v Trnave 

mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk
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- K. Kúdelová sa vyjadrila k náročnosti vyúčtovania dotácie poskytnutej mestom. Za 
problémovú označila časť vyúčtovania, kde príjemca dotácie deklaruje výlučne výdavky za 
občanov mesta Trnavy. 

- I. Huňavá ponúkla možnosť v prípade konštruktívnych návrhov iniciovať zmenu 
príslušného všeobecne záväzného nariadenia („VZN“). Organizácie tak dostali priestor 
na diskusiu v tejto oblasti, iniciovanie potrebných zmien. 

- V zmysle VZN Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 540, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, žiadosti o dotáciu je možné podávať celoročne. Prvé 
hodnotiace kolo sa každoročne uzatvára k 31. 08. bežného roka. V prípade, že komisia po 
tomto termíne prerozdelí všetky alokované zdroje pre tento účel, ďalšie podané žiadosti 
nebudú schválené. 

- Z. Královičová navrhla možnosť prezentácie predkladaných návrhov žiadostí o dotáciu 
v rámci pracovných skupín, počas ktorej je možné spoločne v diskusii posúdiť súlad 
navrhovaných aktivít so zámermi definovanými v KPSS a tiež už na začiatku projektového 
cyklu podporiť jeho úspešné zrealizovanie a vyúčtovanie. Na prezentáciu žiadostí pred ich 
podaním je možné pozvať aj členov príslušných komisií mestského zastupiteľstva, ktorí 
o poskytnutí dotácií budú neskôr rozhodovať. Prezentáciu zámerov v prípade záujmu 
iniciujú žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trnavy. 

- V rámci spolupráce mesta s aktérmi sociálneho prostredia v oblasti získavania externých 
zdrojov financovania zámerov organizácií Z. Královičová môže poskytnúť základné 
poradenstvo k projektovým zámerom. Túto pomoc nateraz využili tri subjekty. 

 
 
V Trnave dňa 21. januára 2022 
 
Zapísala: Zuzana Královičová  
OSPaPM MsÚ v Trnave 
zuzana.kralovicova@trnava.sk  
komunitneplanovanie@trnava.sk  

mailto:zuzana.kralovicova@trnava.sk
mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk

