
Riadiaci výbor komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Trnava 
Najvyšším orgánom v organizačnej štruktúre procesu komunitného plánovania je riadiaci 

výbor. Riadiaci výbor menuje primátor mesta. 

 

Predseda:   PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa primátora mesta 

Členovia:  

Garant KPSS –  Mgr. Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho MsÚ v Trnave 

Koordinátor –  Mgr. Zuzana Královičová, odbor strategického plánovania 

a projektového manažmentu MsÚ v Trnave 

Zástupca neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - Ing. Miroslav Dzurech, Trnavská 

arcidiecézna charita 

Vedúci pracovných skupín - zamestnanci odboru sociálneho MsÚ v Trnave: 

Mgr. Ivana Sláviková - seniori 

Mgr. Mária Hrubšová - osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

Mgr. Sylvia Balážová - deti, mládež, rodina 

Mgr. Kristína Mižárová - osoby so zdravotným znevýhodnením 

 

Monitorovacia skupina pre komunitný plán mesta Trnavy 
Implementáciu komunitného plánu mesta Trnava („KPSS“) riadi a vyhodnocuje 

monitorovacia skupina. Keďže primárnu zodpovednosť za komunitné plánovanie sociálnych 

služieb, spracovanie a implementáciu KPSS nesie samospráva, členmi monitorovacej skupiny 

sú primárne zástupcovia Mesta Trnava, a to volený zástupca a zamestnanci odboru sociálneho 

Mestského úradu v Trnave, ktorí boli zároveň členmi riadiacej skupiny pri tvorbe KPSS. V 

záujme zachovania participácie aktérov komunitného plánovania v implementačnej fáze  

súčasťou tímu sú aj zástupca neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zástupca tretieho 

sektora a nezávislý expert. Členmi monitorovacej skupiny sú: 

 

Predseda:   PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH., prvá zástupkyňa primátora mesta 

Členovia:  

Garant KPSS –  Mgr. Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho MsÚ v Trnave 

Koordinátor –  Mgr. Zuzana Královičová, odbor strategického plánovania 

a projektového manažmentu MsÚ v Trnave 

Vedúci pracovných skupín - zamestnanci odboru sociálneho MsÚ v Trnave: 

Mgr. Ivana Sláviková - seniori 

Mgr. Mária Hrubšová - osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

Mgr. Sylvia Balážová - deti, mládež, rodina 

Mgr. Kristína Mižárová - osoby so zdravotným znevýhodnením 

Zástupca neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - Ing. Miroslav Dzurech, Trnavská 

arcidiecézna charita 

Zástupca tretieho sektora - Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., Bronco, n. o. 

Nezávislý expert  -  prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., Fakulta sociálnych vied, Univerzita 

Cyrila a Metoda v Trnave 

 


