
 
 

 

ZÁPISNICA 
Spoločné stretnutie pracovných skupín 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 

 

Pracovná skupina:  Deti, mládež a rodina 
Seniori 
Osoby so zdravotným znevýhodnením  
Osoby ohrozené sociálnym vylúčením 
 

Dňa:  11. február 2022, online forma prostredníctvom aplikácie MS Teams 
 
Prítomní:   
- Abstinentský klub - A-klub Trnava – T. Ďúranová 
- Centrum Koburgovo, n. o. – J. Štofej 
- Centrum pomoci pre rodinu – M. Lipovský 
- Fórum pre pomoc starším – Ľ. Gálisová 
- FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave – M. Žáková 
- Jednota dôchodcov Slovenska – I. Fabián, J. Kudla 
- Internetová poradňa pre mladých IPčko, Káčko Trnava – M. Madro 
- Mesto Trnava – S. Balážová, K. Horňáčková, M. Hrubšová, I. Huňavá, Z. Královičová, 

K. Mižárová, M. Repčíková, I. Sláviková, M. Špernoga, A. Tamajková, P. Vráblová 
- Na trati, o. z. – K. Kúdelová, M. Smrtičová 
- Otvorené srdce, poradňa pre klientov závislých a rodiny závislých – Ľ. Hornáčková 
- OZ Iskierka – M. Griflíková 
- Pomoc obetiam násilia, o. z. – I. Schusterová 
- Stredisko sociálnej starostlivosti – R. Holkovič 
- TENENET o. z. – E. Kopcová 
- Trnavská arcidiecézna charita – A. Krajčovičová, K. Pažítková 
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – J. Janček 
- Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 – A. Menkynová 
- ZŠ s MŠ M. Gorkého 21 v Trnave – B. Danišová 
 

Ospravedlnení: Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. – R. Čierny, Naše stacko – 
A. Ševelová, Špecializované zariadenie v Trnave – A. Horníčková, TTSK – E. Hrašnová, 
Združenie STORM – P. Ščasný 

 

Program:   

1. Stanovisko k plneniu úloh z predošlého stretnutia. 
2. Prerokovanie a schválenie návrhu aktivít v zmysle KPSS na rok 2022. 
3. Diskusia. 

 
- Spoločné stretnutie pracovných skupín komunitného plánovania v meste Trnava 

zorganizovala a viedla Z. Královičová. 
- Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia Riadiaceho výboru a Monitorovacej skupiny pre 

KPSS. 
- O spoluprácu v rámci realizácie KPSS prejavili záujem ďalšie subjekty a osobnosti. Stretnutia 

sa za nových spolupracujúcich zúčastnili Ľ. Gálisová (Fórum pre pomoc starším, prezidentka), 
E. Kopcová (TENENET, o. z., štatutárna zástupkyňa) a M. Madro (Internetová poradňa pre 
mladých IPčko, riaditeľ, štatutárny zástupca) 

 

Ad Kontrola doterajších úloh: 

- Úlohy vyplývajúce z rokovaní pracovných skupín konaných v januári 2022 sú 
považované v zásade za splnené, resp. úlohy sú trvalé. 
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- Poskytovatelia sociálnych služieb a ďalšie spolupracujúce subjekty priebežne zasielajú odboru 
sociálnemu Mestského úradu v Trnave („MsÚ“) požadované štatistické údaje. 

- Dňa 10. 02. 2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zainteresovaných k úlohe v zmysle 
KPSS S 1.1.2 – Denné centrum zamerané na seniorov v doliečovacom procese 
závislostí. Aktívnu úlohu v tejto úlohe preberajú z vlastnej iniciatívy Zariadenie pre 
seniorov v Trnave a A-Klub Trnava. Zápisnica zo stretnutia je zverejnená na stránke mesta 
venovanej sociálnym službám v Trnave https://socialnesluzby.trnava.sk/kpss-2021-2025/  

 

Ad Akčný plán na rok 2022: 

- Spolupracujúce subjekty mali možnosť navrhnúť do akčného plánu v sociálnej oblasti na rok 
2022 aktivity, ktoré sú v súlade so schváleným KPSS, jeho prioritami a opatreniami.  

- Zámerom stretnutia nebolo podrobne sa venovať navrhovaným aktivitám, nakoľko tieto boli 
trvale k dispozícii ako verejne dostupný pracovný materiál na webovej stránke venovanej 
sociálnym službám v Trnave.  

- V záujme komunitného rozvoja mesto chce pomáhať spolupracujúcim subjektom 
minimálne zviditeľňovaním týchto plánovaných aj realizovaných verejnoprospešných 
aktivít, a to prostredníctvom webovej stránky určenej sociálnym službám a prostredníctvom 
verejnej skupiny „Mesto Trnava“ zriadenej na sociálnej sieti Facebook. Podporu bude možné 
realizovať na základe podnetu subjektov. 

- Predseda Rady seniorov v meste Trnava, poradného orgánu primátora mesta I. Fabián 
v diskusii k navrhovaným aktivitám informoval o Programe aktívneho starnutia, v zmysle 
ktorého aj denné centrá plánujú aktivity v prospech seniorov. Informoval tiež, že tieto aktivity 
denné centrá pre seniorov organizačne zabezpečujú v spolupráci s odborom sociálnym 
a referátom Zdravé mesto MsÚ. 

- O aktivitách venovaných seniorom a o spolupráci s Radou seniorov informoval tiež zástupca 
Strediska sociálnej starostlivosti, príspevkovej organizácie mesta Trnava R. Holkovič. 

- Poverená riaditeľka Zariadenia pre seniorov v Trnave A. Menkynová navrhla I. Fabiánovi 
možnosť spolupráce Rady seniorov v meste Trnava s cieľom zapojiť do aktivít 
zameraných na seniorov aj seniorov žijúcich v zariadení. Konkrétne možnosti si účastníci 
dohodnú v rámci individuálnej komunikácie. 

- Ponuku spolupráce subjektov združujúcich seniorov navrhla aj Ľ. Gálisová, zakladateľka 
a prezidentka národnej siete Fórum pre pomoc seniorom. V prípade konkrétnych zámerov 
je potrebné ju individuálne osloviť. 

- Vedúca odboru sociálneho MsÚ I. Huňavá informovala poskytovateľov sociálnych služieb 
o pripravovanom výkone kontroly v prostredí poskytovateľov sociálnych služieb zo 
strany Mesta Trnava. MsÚ dotknutým subjektom vopred zašle metodické usmernenie 
k výkonu kontroly. 

- Po skončení diskusie prítomní jednomyseľne schválili akčný plán na rok 2022. 

  

Záver: 

Akčný plán v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 
2025 s výhľadom do roku 2030 na kalendárny rok 2022 bol schválený. 

 

Úloha:   

Akčný plán na rok 2022 a zápisnicu zo stretnutia pracovných skupín Z. Královičová zverejní na  
https://socialnesluzby.trnava.sk/kpss-2021-2025/. 

 

- Z. Královičová informovala o aktuálne prebiehajúcej aktivite Nadácie Pontis v oblasti 
firemného dobrovoľníctva „Naše Mesto“ prebiehajúcej na celom Slovensku, do ktorej sa 
môžu zapojiť aj neziskové organizácie. Do 24. 03. 2022 môžu neziskové organizácie 
navrhnúť jednu alebo viac rozličných dobrovoľníckych aktivít v tematických skupinách: 
verejný priestor / sociálne inštitúcie / vzdelávacie inštitúcie. Aktivity v deň konania podujatia 

https://socialnesluzby.trnava.sk/kpss-2021-2025/
https://socialnesluzby.trnava.sk/kpss-2021-2025/
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Naše Mesto (10. 06. 2022) zrealizujú prihlásení dobrovoľníci v spolupráci s organizáciami. 
Vzhľadom na nie priaznivú epidemiologickú situáciu sa odporúča navrhovať aktivity 
realizovateľné v exteriéri. Bližšie informácie k podujatiu a prihlášky sú k dispozícii na 
https://www.nasemesto.sk/.  
 

- Ďalšie stretnutie pracovných skupín sa uskutoční podľa požiadaviek zainteresovaných. 

 
 
V Trnave dňa 23. februára 2022 
 
Zapísala: Zuzana Královičová  
OSPaPM MsÚ v Trnave 
zuzana.kralovicova@trnava.sk  
komunitneplanovanie@trnava.sk  

https://www.nasemesto.sk/
mailto:zuzana.kralovicova@trnava.sk
mailto:komunitneplanovanie@trnava.sk

