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Zápis z 1. pracovného stretnutia skupiny „Osoby so zdravotným postihnutím“ k príprave 
Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 - 2020 

 
 

Dátum:  23.11.2015 
 
Čas:    15:30  - 17:00 
 
Miesto konania:  Mestský úrad v Trnave 
 
Prítomní: Ing. Alena Musilová, Viera Podzimková, PhDr. Mária Šimončičová, Mgr. 

Mária Prekopová, Mária Klukayová, Bc. Silvia Kosznovská, Vlastimila 
Lipenská, MUDr. Martin Heriban, Iveta Szabová, Bc. Pavol Roman, Mgr. 
Jaroslav Cehlárik, Dominik Drdul, Mgr. Anna Balažovičová, Katarína 
Brázdičová, Alfréd Hebert, Mária Peciarová, prof. PhDr. Jana Levická, PhD., 
Ing. Nikola Švejdová, Mgr. Ingrid Huňavá  

 
 
Na prvom pracovnom stretnutí skupiny „Osoby so zdravotným postihnutím“ k príprave 
Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 – 2020 boli prítomní privítaní Mgr. Ingrid Huňavou, 
vedúcou odboru sociálneho na Mestskom úrade v Trnave, ako aj Ing. Nikolou Švejdovou, 
konzultantkou spoločnosti ERUDIO, s.r.o., za stranu spracovateľa. Mária Peciarová, z odboru 
sociálneho MsÚ v Trnave, rozdala prítomným menovacie dekréty pre pracovnú skupinu „Osoby 
so zdravotným postihnutím“. 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 osoby so zdravotným postihnutím v meste Trnava. V rámci pracovného 
stretnutia sa dopodrobna stihli prebrať silné a slabé stránky. K príležitostiam a ohrozeniam sa 
v diskusii skupina opäť vráti pri druhom pracovnom stretnutí. Z diskusie vyplynuli silné, slabé 
stránky, príležitosti a ohrozenia (spomenuté len okrajovo) 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 „Osoby so zdravotným postihnutím“ konkretizovaný. 
 
 
V Trnave dňa 23.11.2015 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Nikola Švejdová   Overila: Mária Peciarová 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

 

 

Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 

Osoby so zdravotným postihnutím 

23.11.2015, Trnava 

 

Silné stránky Slabé stránky 
- existencia Detského integračného centra 
- v meste Trnava pôsobia špecializované 

zariadenia, ktoré sa venujú všetkým hlavným 
druhom postihnutí (22 zaregistrovaných 
organizácií) 

- podpora mesta v oblasti inkluzívneho 
vzdelávania 

- dobrá komunikácia s spolupráca s mestom 
(predovšetkým so sociálnym odborom) 

- finančná a nefinančná podpora mesta Trnava  
- existencia programov mesta podporujúce 

poskytovanie sociálnych služieb so zameraním 
na osoby so zdravotným postihnutím 

- existencia a fungovanie bezbariérovej komisie 
v meste Trnava 

- aktívny prístup mesta pri rekonštrukcii mesta 
so zohľadnením potrieb osôb so zdravotným 
postihnutím (rekonštrukcia ciest, chodníkov, 
obrubníkov  a pod.) 

-  existencia a aktívny prístup ostatných 
inštitúcií, predovšetkým Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny  

- vypracovaná mapa bezbariérovosti 
- oceňovanie darcov krvi primátorom mesta 

Trnava 
- nízkopodlažné autobusy v MHD 

- existencia a fungovanie chránených dielní 

- nedostatok vhodných priestorov 
poskytujúcich miesto pre aktivity organizácií 
pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb pre 
osoby so zdravotným postihnutím 

- negatívny prístup spoločnosti, resp. osôb 
prvého kontaktu k hendikepovaným osobám 

- nedostatok parkovacích miest pre osoby so 
zdravotným postihnutím pred verejnými 
inštitúciami 

- novostavby nespĺňajúce legislatívne 
požiadavky na bezbariérovosť 

- nedostatočné organizačné zabezpečenie 
spoločenských akcií v meste v závislosti na 
potreby a požiadavky osôb so zdravotným 
postihnutím 

- údržba komunikácií a chodníkov (nielen 
zimná) nezohľadňujúca potreby osôb so 
zdravotným postihnutím – predovšetkým 
vozíčkarov  

- nemožnosť cestovania, resp. vstupu do 
reštauračných zariadení s asistenčným psom 

- absencia chráneného bývania v meste Trnava 
- nedostatok finančných prostriedkov 
- nedostatočná kapacita zariadení sociálnych 

služieb určených pre osoby so zdravotným 
postihnutím 

- nedostatočná úroveň zamestnávania osôb so 
zdravotným postihnutím v meste Trnava – 
chýbajú agentúry podporovaného 
zamestnávania ZŤP osôb 

- v meste Trnava chýba odľahčovacia služba 

 

Príležitosti Ohrozenia 
- rozšírenie podporovaného bývania 
- rozšírenie počtu a kapacity chránených dielní  
- zriadenie odľahčovacej služby 

- posilnenie existujúcich programov mesta 
Trnava podporujúcich organizácie 
poskytujúce sociálne služby osobám so 
zdravotným postihnutím 

- v prípade nedebarierizácie mesta hroziace 
sociálne odlúčenie osôb so zdravotným 
postihnutím 

 

 

 
 
 
 


