
Mesto Žilina 

odbor sociálny a bytový 

Námestie obetí komunizmu 1 

 

 

Zápisnica 

z verejného pracovného stretnutia konaného dňa 28.05.2018 na Mestskom úrade v Žiline 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Komunitné plánovanie v meste Žilina 

3. Diskusia 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu č. 1 

Pracovné stretnutie otvorila a prítomných zástupcov verejnej správy, MVO,  poslancov MZ 

v Žiline, členov Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ v Žiline, členov Rady seniorov 

mesta Žilina, občanov mesta Žilina privítala vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského 

úradu v Žiline – PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, ktorá zároveň privítala aj I. zástupcu 

primátora mesta Žilina – Ing. Patrika Gromu a zástupcov spoločnosti PROROZVOJ s.r.o. 

Bratislava.  

     

K bodu č. 2 

PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská  informovala: 

- o komunitnom plánovaní na území mesta Žilina, o zákonnej povinnosti samosprávneho 

orgánu  vypracovať koncepciu sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 

- o tom, že spracovateľom strategického materiálu „Komunitný plán mesta Žilina na roky 

2019 – 2023“ bude  spoločnosť PROROZVOJ s.r.o., Bratislava, 

- že výsledkom by mal byť strategický materiál, ktorý by zohľadňoval potreby 

a požiadavky občanov/prijímateľov mesta Žilina, materiál ktorý by o.i. pozostával 

z analytickej a strategickej časti, 

- o časovom horizonte vypracovania KPSS: máj 2018 – september 2018, 

- o etapách komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Žilina, 

- o získavaní relevantných informácií,   

- o získavaní informácií formou dotazníka,  

- o termíne zberu informácií, 

- o návrhu vytvorenia pracovných skupín   

- PS  rodina a deti, koordinátor: Bc. Mária Šáleková, zamestnanec OSaB  

- PS  seniori, koordinátor: Mgr. Renáta Chudjáková, zamestnanec OSaB  

- PS  osoby ohrozené sociálnym vylúčením, koordinátor: Bc. Mária Šáleková  

- PS osoby ohrozené ŤZP a nepriaznivým zdravotným stavom, koordinátor: Mgr. 



Katarína Praženicová, zamestnanec OSaB  

Dr. Brezovská informovala aj o predpokladanom termíne uskutočnenia stretnutí pracovných 

skupín. Stretnutia naplánované na 24. týždeň a 26. týždeň. Stretnutia sú verejné. 

 

K bodu č. 3 a č. 4 

V rámci bodu č. 3 a č. 4 prítomní nevzniesli zásadné otázky a podnety. Zástupca 

PROROZVOJ s.r.o. Bratislava poskytol základné informácie o činnosti spoločnosti.  I. 

zástupca primátora mesta Žilina uviedol, že občania mesta Žilina majú možnosť predkladať 

podnety/návrhy na ďalšie skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb na Mestský úrad 

v Žiline. 

 

K bodu č. 5 

Pracovné stretnutie ukončila a prítomným za účasť poďakovala PhDr. Mgr. Slavomíra 

Brezovská. 

 

 

V Žiline dňa 05. 06. 2018 

 

Zapísala: Bc. Mária Šáleková    v. r.      

Overil   :  p. Anna Dugovičová  v. r. 

       

 

                                           

                                                                                       PhDr. Slavomíra Brezovská v. r. 

                                                                                                   vedúca odboru  

 


