
 
 
 
 
 
 

 
 

Zápis z úvodného stretnutia Riadiacej skupiny pre participatívne komunitné plánovanie 

sociálnych služieb pre obce okresu Banská Štiavnica a obce z okresu Krupina z mikroregiónu 

Južné Sitno  

v rámci projektu: „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri 

poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“ 

 

Predmet stretnutia:  Úvodné zasadnutie  

Miesto konania:  Obecný úrad Banská Belá 83, 966 15, Banská Belá 

Dátum konania:  24.6.2022, 10.00 hod. 

Prítomní:                 MVDr. Branislav Babirád 

Ing. Miroslava Bernátová 

PhDr. Pavel Červienka 

                                 Mgr. Emília Jányová Lopušníková 

                                 Mgr. Diana Rudinská                                                          

                                Mgr. Alžbeta Zaušková 

Milan Zbořil 

Mgr. Monika Zlesíková 

                                Ing. Peter Zorvan, PhD. 

 

- V úvode stretnutia prebehlo zoznámenie sa  členov Riadiacej skupiny pre komunitné plánovanie (ďalej 

len riadiaca skupina).  

- Expertom na komunitné plánovanie pre región je Milan Zbořil, ktorý má bohaté skúsenosti 

s participatívnym komunitným plánovaním. 

- Boli poskytnuté informácie o aktuálnej fáze a aktivitách projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj 

viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni“ s dôrazom 

na dôležitosť participatívneho komunitného plánovania na úrovni regiónu. 

- Bol predstavený harmonogram a metodika tvorby participatívneho komunitného plánu pre región. 

Finálny komunitný plán by mal byť schválený jednotlivými zastupiteľstvami obcí do júna 2023. 

- Diskutovalo sa aj o cieľových skupinách seniori, bezdomovci, marginalizované skupiny, zdravotne 

znevýhodnení občania, s ktorými by bolo vhodné pracovať a zahrnúť ich do komunitného plánovania. 

Pani starostka z obce Beluj prízvukovala dôležitosť venovania sa aj mládeži. 

- V rámci metodiky je potrebné zohľadniť potreby občanov a preto budú prebiehať stretnutia so seniormi 

(JDS, KD, KC, SZŤP) a ďalšími cieľovými skupinami zamerané na zadefinovanie problémov 

jednotlivých cieľových skupín, aby sme následne vedeli špecifikovať najčastejšie a najzávažnejšie 

problémy a navrhnúť v komunitnom pláne konkrétne opatrenia a riešenia. 
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- Banská Štiavnica má vypracovaný vlastný komunitný plán, naším zámerom je vypracovanie 

spoločného participatívneho komunitného plánu pre ostatné obce okresu Banská Štiavnica a obce 

Kráľovce-Krnišov a Žibritov. 

- Pre vypracovanie komunitného plánu sú veľmi dôležité podnety účastníkov Riadiacej skupiny.  

- Spoločné stretnutia budú zvolávané podľa potreby a budú dostatočne vopred oznámené. Expert pre 

komunitné plánovanie Milan Zbořil sa bude jednotlivo stretávať s účastníkmi Riadiacej skupiny za 

účelom zistenia bližších informácií a potrieb, napr. zistenie prepojenia regiónu a poskytovaných 

služieb pre občanov atď.  

- Komunitný plán a jeho výstupy budú ďalej slúžiť aj pre písanie projektov, preto je dôležité do 

komunitného plánu zapojiť všetky cieľové skupiny a je potrebné tieto skupiny viesť k participácii.  

- V budúcnosti budeme postupne navštevovať starostov obcí regiónu Banská Štiavnica, obce Kráľovce-

Krnišov a Žibritov za účelom zisťovania problémov jednotlivých obcí.  

- Návrh štatútu Riadiacej skupiny bude pred najbližším zasadnutím Riadiacej skupiny sfinalizovaný 

a zaslaný účastníkom Riadiacej skupiny na schválenie.  

- Na najbližšom stretnutí bude schvaľovaný Štatút Riadiacej skupiny KPSS a na základe štatútu bude 

oficiálne zvolený predseda a podpredseda Riadiacej skupiny v zmysle štatútu a predstavená aktuálna 

rozpracovanosť analytickej časti komunitného plánu. 

- Návrh na predsedu Riadiacej skupiny – MVDr. Branislav Babirád - starosta obce Banská Belá, návrh 

na podpredsedu -  RNDr. Eva Šestáková – predsedníčka ZO JDS Štiavnické Bane a SZŤP BŠ. 

- Zber údajov v regióne  na účely analytickej časti komunitného plánu prebehne prostredníctvom 

externej firmy v najbližších mesiacoch.  

- Ďalšie stretnutie skupiny je naplánované na jeseň, členom budú zaslané pozvánky. 

- Zabezpečenie pozvánok na stretnutia a zápisníc budú delegované na pracovníkov Kancelárie CISZS 

BŠ.  

 

 

V Banskej Belej, 24.6.2022 

 

Zapísala:  Mgr. Alžbeta Zaušková                                                            

 

Overil: PhDr. Pavel Červienka, v.r. 
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