
Z Á Z N A M    
zo spoločného stretnutia pracovných skupín k príprave Komunitného plánu mesta 

Trnava 2016-2020, 
konaného dňa 09.06.2016 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Firma ERUDIO, s.r.o.: prof. PhDr. Jana Levická, PhD., Ing. Nikola Švejdová 
Nadácia SOCIA: PhDr. Helena Woleková, PhD., Ing. Mária Filipová  
 

Pracovné stretnutie otvorila a viedla Mgr. Huňavá, vedúca odboru sociálneho, ktorá 
úvodom prítomných privítala a oboznámila ich so zmenou programu. Následne vyzvala  Ing. 
Máriu Filipovú, aby za nadáciu SOCIA predstavila  projekt „Komunitné služby – bez 
partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“. 

Ing. Mária Filipová v krátkosti prítomných oboznámila s východiskami, cieľmi, 
rozpočtom, formovaním partnerstiev, realizáciou úloh v partnerstve a s rozpočtom projektu. 

Vyzdvihla globálny cieľ projektu, ktorým je posilnenie občianskej spoločnosti 
a občianskej participácie a zodpovednosti na miestnej úrovni, budovanie a posilnenie 
občianskej spoločnosti cez Komunitné plánovanie. V rámci projektu bolo vytypovaných 6 
samospráv medzi nimi aj mesto Trnava. Prvá etapa projektu bude realizovaná v časovom 
období od apríla 2016 do júla 2017. 

Za Firmu ERUDIO vystúpila Ing. Nikola Švejdová, ktorá prítomných oboznámila 
s výsledkami analýzy súčasného stavu, s časovou postupnosťou krokov pri tvorbe 
Komunitného plánu. 

Prof. PhDr. Jana Levická, PhD. podrobne oboznámila prítomných s údajmi zo 
spracovaných dotazníkov za skupinu občania  a s výstupmi z jednotlivých pracovných skupín 
a ich prienikmi. Pani Levická požiadala prítomných o vyplnenie tlačív, ktoré im boli rozdané, 
aby v nich vyjadrili svoje poznámky, pripomienky, návrhy, plánované aktivity pre roky 2017-
2020. Pre tých, ktorí potrebujú viac času na ich spracovanie bol určený termín odovzdania 
cez garantov jednotlivých pracovných skupín, resp. ich zaslanie na jej e-mailovú adresu do 
31.07.2016. Zopakovala, že všetky materiály, s ktorými vystúpila ona a tiež Ing. Švejdová 
budú zverejnené na stránke mesta Trnava v sekcii Komunitný plán mesta Trnava 2016 – 
2020. 

Ing. Nikola Švejdová prítomných oboznámila s výsledkami dotazníkového prieskumu 
poskytovateľov sociálnych služieb. 

 
Mgr. Huňavá prítomným poďakovala za účasť, vyzvala ich na aktívnu spoluprácu  

a pracovné stretnutie ukončila.  
 
V Trnave, 10.06.2016 
 
Zapísala: Jarmila Mrvová   
  
 
 
 
 
                                                                     Mgr. Ingrid Huňavá, v.r. 
                                                                     vedúca odboru sociálneho 
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