
 

 
 

Zápis zo 4. pracovného stretnutia skupiny  Osoby so zdravotným postihnutím  k príprave 
Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 - 2020 

 
 

Dátum:  07.09.2016 
 
Čas:    15:00 – 17:00 
 
Miesto konania:  Mestský úrad v Trnave 
 
Prítomní: Mgr. Ingrid Huňavá, Mgr. Jana Žišková, Viera Podzimková, PhDr. Mária 

Šimončičová, Vlastimila Lipenská, Ing. Ivana Mudriková, Iveta Szabová, 
Dominik Drdúl, Mgr. Anna Balažovičová, Katarína Brázdovičová, Alfréd 
Hebert, Mgr. Lenka Patyiová, Ing. Iveta Miterková, prof. DhDr. Jana 
Levická, PhD., Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD., Sylvia Záhorová, Mária 
Peciarová, Anna Piknová, Miroslava Hlinčíková, Martina Petijová, Helena 
Woleková, zástupcovia zo Spojenej školy Beethovenova ul. 27 a Spojená 
škola Čajkovského ul. 

 
 
1. Pracovné stretnutie skupiny Osoby so zdravotným postihnutím k príprave Komunitného 

plánu sociálnych služieb 2016 – 2020 (ďalej iba KPSS) otvorila Mgr. Ingrid Huňavá, vedúca 
odboru sociálneho MsÚ Trnava. Privítala prítomných, osobitne zástupcov Nadácie SOCIA, 
ktorá realizuje v spolupráci s Mestom Trnava a ďalšími samosprávami projekt Komunitné 
služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde. Cieľom projektu je aj metodická 
podpora samosprávam pri tvorbe komunitných plánov.   
 

2. Mgr. Jana Žišková z odboru sociálneho, MsÚ Trnava prítomných oboznámila s výsledkami 
doterajšej prípravy KPSS.  
 

3. Na stretnutí bol odprezentovaný strom cieľov a priorít pre oblasť Osoby so zdravotným 
postihnutím, ktoré boli spracované na základe potrieb zadefinovaných na predchádzajúcich 
stretnutiach pracovnej skupiny, výsledkov dotazníkového zisťovania u obyvateľov mesta 
a poskytovateľov soc. služieb a priorít samosprávy. 
 

4. Pod gesciou prof. PhDr. Jany Levickej, PhD. pracovná skupina následne diskutovala 
o jednotlivých cieľoch, prioritách a návrhoch konkrétnych aktivít pre oblasť Osoby so 
zdravotným postihnutím, ktoré budú tvoriť strategickú časť KPSS.  
 

5. Aktivity navrhnuté v rámci strategickej časti budú rozpracované do ročných akčných 
plánov s určením gestora, predpokladaných nákladov a zdrojov krytia na ich realizáciu a 
časového harmonogramu. Aktivity navrhnuté v rámci ročného akčného plánu KPSS môžu 
realizovať verejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, mimovládne organizácie a 
občianske združenia, vzdelávacie inštitúcie i dobrovoľníci v rámci komunitných aktivít.  
 

6. V závere stretnutia bolo dohodnuté, že všetkým členom pracovnej skupiny bude  
v elektronickej forme zaslaný výstup z pracovného stretnutia – návrh akčného plánu, ku 
ktorému  bude možné do 15.09.2016 posielať svoje pripomienky a návrhy aktivít. 

 
 
V Trnave dňa 07.09.2016 
 
Zapísali: Jana Levická,  Jana Žišková



 

 
 

 


