
Mesto Žilina 

Odbor sociálny a zdravotný 

Námestie obetí komunizmu 

 

Zápisnica 

 

z pracovného stretnutia konaného dňa 29.07.2013 na Mestskom úrade v Žiline  

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

  

Program :  

1. Otvorenie a prezentácia programu stretnutia 

2. Vyhodnotenie „ Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2010 – 2013“  

3. Prezentácia procesu tvorby „ Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 

2014 – 2018“ 

4. Diskusia 

5. Ukončenie pracovného stretnutia 

 

 

Ad.1. otvorenie a prezentácia programu stretnutia 

 

     Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a zdravotný za účelom 

vyhodnotenia Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2010 – 2013 a procesu 

tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2014 – 2018 zorganizovalo 

spoločné pracovné stretnutie zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, užívateľov 

sociálnych služieb a všetkých občanov, ktorí majú záujem svojimi návrhmi, 

pripomienkami a podnetmi sa zapojiť do tvorby dokumentu Komunitného  plánu 

sociálnych služieb na roky 2014 – 2018, ktorého cieľom je predísť sociálnemu 

vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín.   

     Pracovné stretnutie otvorila PhDr. Mgr. Brezovská, prvá zástupkyňa primátora.  

Privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom pracovného stretnutia. 

Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v spolupráci s inými 

poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb vo svojom 

územnom obvode, v súlade  s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb. Pri 

tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2014 – 2018 zdôraznila potrebu 

stanovenia spoločných cieľov, ako aj ich spoločné napĺňanie, ktorého realizácia by 

mala byť v súlade s finančnými zdrojmi. Komunitné plánovanie sociálnych služieb by 

mal sprevádzať  intenzívny dialóg a informovanosť.  

 

 

Ad.2. Vyhodnotenie „ Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2010 – 

2013“  

 

     Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2010 – 2013 vyhodnotila PhDr. Soňa 

Holúbková. Na základe predchádzajúcich skúseností zo stretnutí jednotlivých  
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pracovných skupín navrhla organizovať pravidelné stretnutia a zdôraznila dôležitosť 

pravidelnej komunikácie medzi všetkými zúčastnenými.  Jednotlivé priority podľa 

jednotlivých pracovných skupín v danej oblasti vyhodnotil PhDr. Brňák. Navrhol, aby 

sa činnosť jednotlivých pracovných skupín vyhodnocovala priebežne, a aby 

sa pracovné stretnutia uskutočňovali každý nepárny týždeň, s daným návrhom  všetci 

prítomní súhlasili. Pozvánka na uvedené pracovné stretnutia bude zverejnená 

na webovej stránke mesta a zároveň zaslaná všetkým zúčastneným 

na predchádzajúcom stretnutí KPSS.      

 

 

Ad.3. Prezentácia procesu tvorby „ Komunitného plánu sociálnych služieb na 

roky 2014 – 2018“ 

 

     O procese tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2014 – 2018 ako 

aj jeho jednotlivých etapách informoval PhDr. Brňák. Všetkých prítomných 

oboznámil s dotazníkom pre  poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý bude 

zverejnený na webovej stránke mesta na pripomienkovanie a následne bude 

rozposlaný  poskytovateľom sociálnych služieb. Informácie týkajúce sa KPSS budú 

zverejnené na webovej stránke mesta. V prípade nejakých pripomienok je možné 

kontaktovať PhDr. Brňáka buď osobne, telefonicky alebo emailom.  

 

Ad.4.  Diskusia 

 

     PhDr. Mgr. Brezovská všetkých prítomných informovala, že od 01.08.2013 začína 

byť mesto Žilina zriaďovateľom Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 

– ÚSMEV na ul. Osiková č. 26, v priestoroch na ul. A. Kmeťa sa zrealizovalo denné 

centrum s výdajňou stravy a od jesene by mala byť daná do prevádzky jedáleň 

na Lichardovej  ul. V diskusii bolo navrhnuté, aby sa do KPSS zahrnula aj oblasť 

bývania.  

 

 

Ad.5.  Záver 

 

     PhDr. Mgr. Brezovská  poďakovala všetkým zúčastneným za aktívnu spoluprácu  

a zároveň všetkých pozvala na nasledujúce spoločné pracovné stretnutie.     

 

 

Zapísala : Bc. Číková                                                         

 


