
 

ZÁPISNICA 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy  

na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 
 
 
Pracovná skupina:  Seniori 
Aktivita KPSS:  S 1.1.2 – Denné centrum zamerané na seniorov v doliečovacom 

procese závislostí 
Dňa:  07. marec 2022 
Miesto: Zariadenie pre seniorov, rozpočtová organizácia Mesta Trnava 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:   

- Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5 – Anna Menkynová 
- Abstinentský klub - A-klub Trnava – Helena Živčáková, predsedníčka klubu, 

Juraj Ďúran – štatutárny zástupca, Tatiana Ďúranová, Karel Králik a Milan Alkus (obaja 
súčasne klub Klus Trnava) 

 

Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na on-line stretnutie konané dňa 10. februára 2022 
a na základe pozvania riaditeľky Zariadenia pre seniorov, Ul. T. Vansovej 5, Trnava („ZpS“) 
priamo v priestoroch ZpS. Zúčastnili sa ho za A-klub Helena Živčáková – predsedníčka A-klubu 
Trnava; Juraj Ďúran - štatutárny zástupca A-klubu Trnava; Karel Králik za A-klub Trnava a 
súčasne KLUS Trnava, administrátor denného centra pre seniorov na Ul. Linčianska; Milan Alkus 
- za obidva kluby a Tatiana Ďúranová - sociálny pracovník s psychoterapeutickým výcvikom, 
členka a vedúca projektov A-klubu Trnava a vedúca skupiny STROP - stretnutia rodinných 
príslušníkov pri A-klube Trnava. 

S riaditeľkou ZpS A. Menkynovou sme sa podrobne rozprávali o tom, ako kluby združujúce 
abstinentov v Trnave pracujú, aké činnosti robíme, aké sú špecifiká našich klubov, v akých 
priestoroch sa stretávame teraz a aké sú očakávania a predstavy do budúcna v rámci 
komunitného plánu sociálnych služieb.  

A. Menkynová informovala o predstave spolupráce ZpS a klubov, pomoci pre klientov ZpS.  

Navzájom sme si potvrdili ochotu spolupracovať a hľadať spoločné riešenia.  

Spoločne sme si prezreli priestory, ktoré by pripadali do úvahy na využitie v rámci činnosti 
plánovaného Denného Centra duševného zdravia, ako sme ho pracovne nazvali. Existujúce 
priestory sa skladajú z dvoch miestností - kuchynky s možnosťou umiestnenia dvoch 
jedálenských stolov a tretieho stola pre počítač a druhej miestnosti, ktorá by mohla byť 
terapeutickou miestnosťou iba so stoličkami, umiestnenými po obvode miestnosti. Priestory by 
vyhovovali pre stretnutie skupiny v počte 15-16 členov. Sociálne zariadenie (WC) by bolo 
zdieľané s ďalšou pani psychologičkou - geriatričkou, ktorá má svoje priestory na spoločnej 
chodbe.  

Vzhľadom na to, že priestory jedálne ZpS, ktorá slúži aj ako spoločenská miestnosť, by 
boli dostupné v obmedzenom režime, nedala by sa realizovať predpokladaná činnosť 
denného centra podľa pôvodného zámeru. 

Po porade prítomných na stretnutí a následne porade v A-klube Trnava s ostatnými klubistami 
bol urobený záver, že disponibilné priestory v ZpS by pre A-klub Trnava neriešili terajšiu 
situáciu do budúcnosti. Tak, ako majú zabezpečené priestory obidva kluby doteraz, a ktorých 
využitie už trvá niekoľko rokov k spokojnosti všetkých, je nateraz vyhovujúci stav a nové 
priestory by situáciu nezmenili, skôr by ju zhoršili vzhľadom na priestorovo menšie 
miestnosti a obmedzenia pri počte klubistov prichádzajúcich na stretnutie (na stretnutí býva 
v niektoré dni aj 20-25 členov a do priestorov v ZpS na Ul. T. Vansovej by sa nezmestili). 

 

Avšak predtým, ako by sme úplne vylúčili využitie týchto priestorov, mohli by sme 
prediskutovať využitie voľných priestorov v ZpS pre pilotný projekt Denného Centra 
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duševného zdravia. Možnosti využitia sme v krátkosti prediskutovali s A. Menkynovou za 
prítomnosti T. Ďúranovej a J. Ďúrana. 

 

Dňa 31. marca 2022 o 10:00 h sa v ZpS na Ul. T. Vansovej v Trnave uskutočnila beseda o 
zbierke poviedok „Na dne duše“ s autorom poviedok Jurajom Ďúranom, dlhodobým abstinentom 
a jeho manželkou. Stretnutia sa zúčastnilo asi 15 klientov a asi 5 zamestnancov ZpS. Po stretnutí 
sme sa s A. Menkynovou dohodli, že v prípade záujmu klientov v besedách budeme 
pokračovať a môžeme ich rozšíriť aj na iné témy, ktoré by mohli uľahčiť klientom ich 
prežívanie a pomôcť k dôstojnému životu aj čo sa týka duševného zdravia.  

 

A. Menkynová navrhla opätovné stretnutie, na stretnutie bude pozvaná o. i.  aj prvá zástupkyňa 
primátora mesta Trnava pani Eva Nemčovská. Predmetom stretnutia by bola diskusia o 
náplni práce plánovaného Denného Centra duševného zdravia, legislatívnom a právnom 
zastrešení jeho činnosti v rámci možnosti mesta Trnava, personálnom obsadení a príprave 
pilotného projektu v rámci rozvoja komunitných sociálnych služieb. Následne by sme položili 
základ príprave komplexnejšieho projektu v rámci Plánu obnovy a fondov z EÚ na to určených. 

Sme veľmi radi, že proces vytvorenia Denného Centra duševného zdravia sa rozbehol a 
veríme v konštruktívnu spoluprácu, výsledok ktorej má pomôcť tým, kto to potrebujú.  

 
V Trnave 13. apríla 2022 
 
Zapísala: Tatiana Ďúranová, A-klub Trnava 

 

 

 

Doplnenie záznamu spracovaného T. Ďúranovou zo stretnutia v ZpS: 

Podmienky pre zriadenie sociálnej služby poskytovanej v dennom centre pre seniorov 
po konzultácii s Andreou Slovákovou, ktorá vedie register poskytovateľov sociálnych služieb na 
oddelení registrácie a financovania sociálnych služieb odboru sociálnych vecí TTSK sú 
nasledovné: 

- Zriaďovateľom denného centra pre seniorov môže byť v zásade ktokoľvek (ZpS, OZ a i.) 
- Priestory denného centra pre seniorov musia byť oddelené od iných bežne využívaných 

priestorov tak, aby neobmedzovali poskytovanie inej sociálnej služby. Chod denného 
centra nemôže narúšať život prijímateľov sociálnej služby v zariadení. 

- Je žiadúce, aby k registrácii sociálnej služby mali priestory vyčlenené pre denné centrum 
pre seniorov v priestoroch objektu samostatný vchod a hygienické zariadenie (toalety). Pri 
dodržaní tejto podmienky nie je nevyhnutné vykonať osobité stavebné úpravy na úplné 
odčlenenie priestorov. Nevyžaduje sa tiež, aby miestu poskytovania novej služby bolo 
pridelené samostatné súpisné číslo. 

- Registrácia služby sa začne podaním Žiadosti o zápis do Registra sociálnych služieb na 
území TTSK. K žiadosti je potrebné doložiť doklady v zmysle § 63 a 64 zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Doplnila dňa 20. 04. 2022 Zuzana Královičová OSPaPM MsÚ v Trnave, 
zuzana.kralovicova@trnava.sk, komunitneplanovanie@trnava.sk  
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