
ZÁPISNICA 

z verejného prerokovania návrhu  

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy  

na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 
 

zo dňa 16. november 2021, zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
a súčasne online prostredníctvom aplikácie MS Teams 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

- Komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava: E. Guniš, V. Ekhardt 
- Zariadenie pre seniorov v Trnave: A. Menkynová 
- Stredisko sociálnej starostlivosti: R. Holkovič 
- ZŠ s MŠ M. Gorkého: B. Danišovičová 
- Trnavský samosprávny kraj (online, neuvedený konkrétny účastník) 
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: J. Janček 
- OZ Kroky: M. Rumanovič, D. Rumanovičová 
- Trnavská arcidiecézna charita: S. Pobiecka 
- Združenie STORM: P. Ščasný 
- Jednota dôchodcov na Slovensku: I. Fabián, J. Kudla 
- Špecializované zariadenie pre deti Trnava: A. Horníčková 
- Na trati, o. z., Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického 

spektra: M. Smrtičová 
- Centrum Koburgovo, n. o.: J. Štofej 

 
 

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

 2. Diskusia. 
 

Verejnému prerokovaniu návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na 
roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 („KPSS“, „mesto“) predchádzala 6 mesiacov 
trvajúca spolupráca mesta s aktérmi sociálneho prostredia na území mesta a v blízkom okolí. 
V mesiacoch október a november 2021 pracovné skupiny pre tvorbu KPSS, ďalší aktéri zo 
sociálneho prostredia, členovia riadiaceho výboru a monitorovacej skupiny pre KPSS, 
zástupcovia komisií mestského zastupiteľstva prerokovali a schválili finálny návrh KPSS. 

Verejné prerokovanie mesto zvolalo 08. novembra 2021. Elektronickou poštou pozvalo 
známych potenciálnych záujemcov o prerokovávanú tému, následne (10. novembra 2021) 
bola pozvánka pre širokú verejnosť zverejnená na www.trnava.sk 
a www.socialnesluzby.trnava.sk.  

 

Prvá zástupkyňa primátora mesta PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH v úvode rokovania 
prítomným priblížila proces prípravy KPSS a stručne pomenovala súčasný stav a vízie mesta 
v oblasti sociálnych služieb na nadchádzajúce obdobie. Koordinátorka pre KPSS 
Z. Královičová oboznámila prítomných s podstatnými závermi vyplývajúcimi z analytickej časti 
dokumentu, navrhovanými prioritami (cieľmi) a opatreniami, ktoré je potrebné vykonať, aby 
ciele boli dosiahnuté. Ďalej prezentovala konkrétne strategické zámery vyplývajúce z opatrení.  

Pripomienky, ktoré odzneli pri prerokovaní návrhu boli prítomnými schválené a boli 
zapracované do finálneho strategického dokumentu.  

http://www.trnava.sk/
http://www.socialnesluzby.trnava.sk/


2 

 

Prezenčná listina je archivovaná na referáte strategických dokumentov odboru 
strategického plánovania a projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave 
v prislúchajúcej agende. 

  

Závery:   

- Referát strategických dokumentov odboru strategického plánovania a projektového 
manažmentu Mestského úradu v Trnave predloží KPSS na prerokovanie a schválenie na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Najbližšie riadne zasadnutie je 
naplánované na 07. december 2021. 

- Po schválení strategického dokumentu mestským zastupiteľstvom referát strategických 
dokumentov zabezpečí v zmysle ust. § 83 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v 
znení neskorších predpisov zaslanie dokumentu Trnavskému samosprávnemu kraju. 

 

V Trnave dňa 16. novembra 2021  

 

 

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