
 
 
 
 
 
 

 

 
Zápis z úvodného stretnutia Riadiacej skupiny pre participatívne komunitné plánovanie 

sociálnych služieb pre mikroregión Novohradské podzámčie  

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 Halič – obecná knižnica 

Dátum konania:  27.6.2022, 10.00 hod. 

Prítomní:                PhDr. Pavel Červienka 

                                Mgr. Žaneta Kučerová 

Mária Kúkeľová 

Ing. Zuzana Lošťáková 

Mgr. Lucia Paľagová 

Mgr. Martina Petijová                                                             

                                Mgr. Jana Poledníková 

Mgr. Jana Vinarčíková 

Mgr. Marcel Šupica 

                                 Mgr. Alexander Udvardy 

 

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

- Expertkou na komunitné plánovanie pre mikroregón je Mgr. Martina Petijová, ktorá má bohaté 

skúsenosti s participatívnym komunitným plánovaním. 

- Pán  Červienka otvoril stretnutie a informoval prítomných o aktuálnej fáze a aktivitách projektu 

„Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej 

starostlivosti na komunitnej úrovni“. 

- Bol predstavený harmonogram a metodika tvorby participatívneho komunitného plánu pre 

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

júna 2023. 

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

- 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. 
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- Zber údajov v mikroregióne  na účely analytickej časti komunitného plánu prebehne 

prostredníctvom externej firmy v najbližších mesiacoch.  

- Jednotlivé obce majú síce vypracované komunitné plány, ale naším zámerom je vypracovanie 

spoločného komunitného plánu pre mikroregión z dôvodu efektívnejšieho plánovania sociálnych 

služieb na väčšom území. 

- Za predsedu Riadiacej skupiny bol navrhnutý Mgr. Marcel Šupica – starosta obce Ľuboreč a za 

podpredsedkyňu p. Mária Kúkeľová – JD Tomášovce.  

- 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. 

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

- Vedúci Oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti BBSK PhDr. Pavel 

Červienka sa na záver poďakoval prítomným za účasť.   

 

 

V Haliči 27.6.2022 

Zapísala:  Mgr. Jana Poledníková                                                            

 

Overil:  PhDr. Pavel Červienka, v.r. 

mailto:pavel.cervienka@bbsk.sk

