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Zápis z 1. pracovného stretnutia skupiny „Deti, mládež a rodina“ k príprave Komunitného 
plánu sociálnych služieb 2016 - 2020 

 
 
 

Dátum:  26.11.2015 
 
Čas:    17:00 – 19:30 
 
Miesto konania:  Mestský úrad v Trnave 
 
Prítomní: PhDr. Terézia Drdulová, Mgr. Andrea Horníčková, Mgr. Alena Kelešiová, 

Jarmila Kudelášová, Mgr. Michal Lipovský, Mgr. Lucia Nosková, Mgr. 
Agnesa Petková, Adriana Ružeková, Eva Veselá, Mgr. Renáta Čechovičová, 
Mgr. Jana Žišková, Mgr. Mária Šperková, Bc. Michaela Ďurišová, Ivana 
Jankechová, Mgr. Ingrid Huňavá, Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD., prof. 
PhDr. Jana Levická, PhD., Ing. Nikola Švejdová 

 
 
 
Na prvom pracovnom stretnutí skupiny „Deti, mládež a rodina“ k príprave Komunitného plánu 
sociálnych služieb 2016 – 2020 boli prítomní privítaní Ing. Nikolou Švejdovou, konzultantkou 
spoločnosti ERUDIO, s.r.o., za stranu spracovateľa. Mgr. Mária Šperková, z odboru sociálneho 
MsÚ v Trnave, rozdala prítomným menovacie dekréty pre pracovnú skupinu „Deti, mládež a 
rodina“. Prof. PhDr. Jana Levická, PhD. prítomných oboznámila o priebehu prípravy a štruktúre 
Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 – 2020 mesta Trnava. Taktiež vysvetlila dôvod 
a účel pracovného stretnutia.  

Po predstavení sa všetkých prítomných otvorila prof. PhDr. Jana Levická, PhD. diskusiu na tému 
silných a slabých stránok, resp. príležitostí a ohrození, ktoré prítomní pociťujú v oblasti 
sociálnych služieb pre deti, mládež a rodinu v meste Trnava. Z diskusie vyplynuli silné, slabé 
stránky, príležitosti a ohrozenia uvedené v prílohe č. 1 tohto zápisu. 
 
Na záver pracovného stretnutia prof. PhDr. Jana Levická, PhD. a Ing. Nikola Švejdová poďakovali 
prítomným a uviedli na seba e-mailové kontakty, na ktoré môžu zúčastnení posielať svoje ďalšie 
pripomienky. Termín druhého stretnutia bol stanovený na začiatok roka 2016 (11.1.2016 – 
15.1.2016), pričom tento termín bude s dostatočným predstihom formou pozvánky na 2. 
stretnutie pracovnej skupiny „Deti, mládež a rodina“ konkretizovaný. 
 
 
V Trnave dňa 26.11.2015 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Nikola Švejdová   Overila: Mgr. Mária Šperková 
 

 

 



Príloha č. 1 

 
 

Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 

Deti, mládež a rodina 

26.11.2015, Trnava 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- existencia a činnosť Krízového strediska 
v meste Trnava 

- existencia a činnosť Azylového domu TAMARA 
- existencia jaslí a materských centier 
- činnosť Centra pre rodinu 
- existencia celkovej sociálnej infraštruktúry 

mesta v oblasti detí, mládeže a rodiny  
- spolupráca s mestom, Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a inými štátnymi 
a verejnými inštitúciami  

- rozbiehajúce sa sieťovanie organizácií 
venujúcich sa deťom, mládeži a rodinám 

- existencia a činnosť Komisie sociálnej 
a zdravotnej 

- systematická práca v oblasti sociálnych služieb 
pre deti, mládež a rodiny 

- dotačný systém mesta a VÚC 
- poskytovanie priestorov mestom pre aktivity 

a organizácie pôsobiace v tejto oblasti 

- nedostatočná vzájomná informovanosť 
a sieťovanie organizácií a iných subjektov 
pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb pre 
deti, mládež a rodiny  

- absencia centier včasnej intervencie  
- nedostatočná terénna sociálna práca 

v rodinách  
- nedostatok prevenčných a terapeutických 

programov  
- nedostatok subjektov vykonávajúcich SPOD 
- nedostatočné financovanie a systém projektov 
- nedostatok personálnych a priestorových 

kapacít pre inklúziu postihnutých detí a ich 
rodičov  

- nedostatok príležitostí integrovaného 
vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami  

- slabo rozpracovaná krízová intervencia 
v sociálnej práci 

Príležitosti Ohrozenia 

- vytvorenie platformy pre sieťovanie 
organizácií a iných subjektov pôsobiacich 
v oblasti sociálnych služieb pre deti, mládež 
a rodiny  

- vytváranie podmienok na vytváranie nových 
kapacít v oblasti SPOD  

- podpora organizácií vykonávajúcich prácu 
s deťmi a rodinou  

- podpora rozvoja komunitných služieb a SPOD 
z fondov EÚ 

- prorodinne orientované mesto 
- priestor pre stretávania sa komunít – 

vytvorenie „komunitného centra“, ktoré by 
poskytovalo priestor pre rozvoj komunitných 
aktivít  

- pri revitalizácii ihrísk myslieť na deti so 
zdravotným postihnutím 

- nestabilná legislatíva 
- nárast počtu detí so zdravotným a mentálnym 

postihnutím a poruchami správania  
- nepripravenosť (personálna, priestorová, 

materiálová) škôl (MŠ, ZŠ) na integrované 
vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím  

- nedostatok financií  
- nedostatočná spolupráca medzi jednotlivými 

inštitúciami (súdy, Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny, psychológovia, školy) 

- nedostatok bezplatných služieb – 
nedostupnosť služieb 

- nedostatok odborného personálneho 
zabezpečenia pre sociálnu inklúziu  

- presúvanie zodpovedností  
- nedostatok informácií  

 

 

 

 

 

 


