
 
 
 
 
 
 

 

 
Zápis z úvodného stretnutia Riadiacej skupiny pre participatívne komunitné plánovanie 

sociálnych služieb pre mikroregión Veľký potok - Ipeľ 

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

poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“ 

 

 

Predmet stretnutia: Úvodné zasadnutie Riadiacej skupiny pre participatívne komunitné plánovanie  

    sociálnych služieb pre mikroregión Veľký potok - Ipeľ 

Miesto konania:  Obecný úrad Vinica 

Dátum konania:  30.6.2022, 10.00 hod. 

Prítomní:                Ing. Mária Augustínová 

Margita Balíková 

PhDr. Pavel Červienka 

Helena Csákyová 

                                Ing. Ladislav Kerata 

PhDr. Erika Kušická 

Ing. Michal Kušický 

Ing. Ondrej Strnád 

Mgr. Miroslava Vargová 

 

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

len riadiaca skupina).  

- Expertom na komunitné plánovanie pre mikroregión je Ing. Michal Kušický, ktorý je priamo z 

mikroregiónu a je znalý problematiky sociálnych služieb. 

- 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 mikroegiónu. 

- Bol predstavený harmonogram a metodika tvorby participatívneho komunitného plánu pre 

mikroregión. 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.  

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

problémy a navrhnúť v komunitnom pláne konkrétne opatrenia a riešenia. 

- 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. 

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

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

- 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 predsedkyňu Riadiacej skupiny – Ing. Mária Augustínová – projektová manažérka obce 

Hrušov, návrh na podpredsedkyňu -  Mgr. Miroslava Vargová – OZ Impérium Vinica. 

- 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 

vo Vinici.  

 

 

Vo Vinici, 30.06.2022                                                                

 

Zapísal:  Ing. Ondrej Strnád 

 

Overil:  PhDr. Pavel Červienka, v.r. 

 

mailto:pavel.cervienka@bbsk.sk

