
ZÁPISNICA 

z odbornej diskusie k návrhu  

Komunitného  plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 
2021 –  2025 s výhľadom do roku 2030  

 

zo dňa 03. november 2021, zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
a súčasne online prostredníctvom aplikácie MS Teams 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  -  Mesto Trnava: E. Nemčovská, I. Huňavá, Z. Královičová, M. Lackovič, 
I. Sláviková, S. Balážová, M. Hrubšová, K. Mižárová, M. Špernoga 

- Komisie MZ: M. Krajčo, M. Šarvaicová, M. Rafajdus, V. Ekhardt 
- Centrum Koburgovo, n. o.: J. Štofej 

 

Program: 1. Prezentácia analytickej a strategickej časti Komunitného plánu sociálnych 
služieb  mesta  Trnavy na roky 2021 - 2025 s výhľadom do roku 2030 

 2. Diskusia 
 

Mesto Trnava v spolupráci s aktérmi sociálneho prostredia od mája 2021 do októbra 2021 
pracovalo na analytickej a strategickej časti návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Trnavy na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 („KPSS“). Zodpovedným za 
spracovanie dokumentu je referát strategických dokumentov odboru strategického plánovania 
a projektového manažmentu MsÚ Trnava („OSPaPM“), referentka Zuzana Královičová. 

V októbri 2021 bol k dispozícii návrh komplexnej analytickej časti. V rámci strategickej 
časti dokumentu boli identifikované priority ďalšieho rozvoja v oblasti sociálnych služieb, 
navrhnuté opatrenia na dosiahnutie cieľov a tzv. typové aktivity k opatreniam.  

Odbornej diskusii predchádzalo predloženie návrhu dokumentu takmer 
100 zainteresovaným osobám a subjektom, vrátane osôb a subjektov, ktoré sa aktívne 
podieľali na spracovaní KPSS. Oslovení boli vyzvaní na formulovanie a zaslanie podnetov 
a otázok k návrhu dokumentu ešte pred konaním odbornej diskusie. Doručené návrhy nemali 
zásadný, pozmeňujúci charakter. 

 

Odborná diskusia k návrhu strategického dokumentu sa konala dňa 03. novembra 2021 
na úrovni riadiaceho výboru pre KPSS, monitorovacej skupiny a príslušných komisií MZ mesta 
Trnava. Prezenčná listina je archivovaná na referáte strategických dokumentov OSPaPM MsÚ 
v Trnave v prislúchajúcej agende. 

Koordinátorka pre KPSS Z. Královičová oboznámila prítomných s podstatnými závermi 
analytickej časti a navrhovanými prioritami (cieľmi) a opatreniami, ktoré je potrebné vykonať, 
aby ciele boli dosiahnuté. V rámci diskusie neodzneli pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.  
  

Závery:   

- Na základe odsúhlasených cieľov a opatrení mesto spracuje návrh konkrétnych 
strategických zámerov. 

- Mesto Trnava následne komplexný návrh strategického dokumentu predloží na verejné 
prerokovanie. 

- Po verejnom prerokovaní návrhu KPSS bude strategický dokument predložený na 
prerokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava. 

 

 

V Trnave dňa 04. novembra 2021 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Královičová, OSPaPM MsÚ v Trnave, zuzana.kralovicova@trnava.sk, 
komunitneplanovanie@trnava.sk  
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