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Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 

Organizácia: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Celé Slovensko 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Hlavne sociálne služby pre rôzne cieľové skupiny,  oblasť DLS, oblasť pomoci 
a podpory pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov a legislatívna činnosť s témami súvisiaca 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Pomoc seniorom a občanom  so 
zdravotným postihnutím v procese podávania rôznych žiadostí, opravných prostriedkov v rámci orgánov 
verejnej správy a súdov 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Podpora práv 
a ochrana práv občanov a poskytovateľov sociálnych  služieb vo vzťahu k orgánom štátnej správy 
a samosprávy,  informovanosť a poradenstvo pre členov SF, spracovávanie a presadzovanie návrhov 
koncepčných a legislatívnych zmien  SF v oblasti sociálnej ochrany 

 

 

Sylvia Cibulová 

Organizácia: ZSS Nestor o.z., Zázrivá 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Žilinský samosprávny kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Pobytová forma sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov, Zariadení 
opatrovateľskej služby a Špecializovanom zariadení. Zároveň prevádzkujeme zdravotnícke zariadenie: Dom 
ošetrovateľskej starostlivosti.  

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Dlhoročné skúsenosti v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb, mediácie, psychológie a psychoterapie. 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Prioritne 
problematika sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých osôb v dospelom veku. 

 

  



Ing. Mária Filipová 

Organizácia: Podnik medzitrhu práce „Šanca pre všetkých“, n.o. , Banská Bystrica 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Banskobystrický kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Sociálne služby dlhodobej starostlivosti, podporované zamestnávanie, členka 
komisie sociálnej pri zastupiteľstve BBSK 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Deinštitucionalizácia, kvalita 
sociálnych služieb, komunitné plánovanie 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Monitoring situácie 
v oblasti rozvoja sociálnych služieb, pripomienky k legislatívnym návrhom, dokumentom miestnej 
a regionálnej samosprávy, spolupráca so samosprávami,... 
 

PhDr. Ľubica Géczyová 

Organizácia:  PE-ES, n.o., Diviacka Nová Ves  

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Celoročné pobytové sociálne služby – zariadenia pre seniorov 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: 

 Oblasť poskytovania sociálnych služieb pobytových aj terénnych, 

 Oblasť vzdelávania 

 Oblasť kvality sociálnych služieb 

 Sociálne podnikanie 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

1. Podpora a rozvoj integrácie zdravotno-sociálnej starostlivosti 

2. Efektívna implementácia systému hodnotenia podmienok kvality 

3. Stratégia udržateľnosti financovania dlhodobej starostlivosti 

4. Sociálne vzdelávanie  



Ing. Jana Hurová, PhD. 

Organizácia:  Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, občianske združenie, Michalovce 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Košický kraj, Slovensko 

Oblasť, v ktorej pôsobí: dospelí s duševným postihnutím (najmä so schizofréniou), Zariadenie 
podporovaného bývania – pobytová, celoročná, Rehabilitačné stredisko – ambulantná, denná 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: 

 Komunitná starostlivosť pre ľudí s problémami duševného zdravia 

 Preventívno-podporný program o duševnom zdraví pre školy 

 Zastupujem oblasť duševného zdravia na regionálnej úrovni – Rada osôb so zdravotným 
postihnutím Mesto Michalovce 

 Som členkou Rady duševného zdravia SR za mimovládne organizácie zriadenej na Ministerstve 
zdravotníctva SR za účelom implementácie Národného programu duševného zdravia SR 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

 aktivity na to, aby sa duševné zdravie stalo skutočnou politickou a spoločenskou prioritou vo 
všetkých rezortoch 

 mobilizovať odbornú a laickú verejnosť, politikov a výkonné orgány na všetkých úrovniach, aby sa 
viac zaujímali o podporu a investície do duševného zdravia 

 zapájanie užívateľov služieb do procesu rozhodovania, ktoré sa ich dotýkajú 

 zvýšiť a zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov SR o duševnom zdraví od útleho veku až po 
starobu 

 

  



Jozef Kákoš 

Organizácia:  DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Bratislava 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Bratislavský kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: krízová intervencia – služby pre ľudí bez domova, nocľaháreň, útulok, ZOS, 
nízkoprahové denné centrum, centrum osobnej hygieny, prepravná služba, terénna sociálna práca, 
špecializované poradenstvo + komunitná práca 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Skúsenosti s projektovým 
manažmentom, komunitným organizovaním, spolupráci s verejnou správou. 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Zmena zákona č. 
448/2008 Z.z., zmena financovania služieb pre ľudí bez domova 

 

  



PhDr. Elena Kopcová, PhD. 

Organizácia:  TENENET o.z., Senec 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Celoslovenská pôsobnosť (najviac rozvinuté služby v TTSK) 

Oblasť, v ktorej pôsobí:   

1. Sociálne služby (448/2008) - špecializované sociálne poradenstvo, komunitné centrá (ambulantné a 
terénne, nie pobytové služby), 

2. SPODaSK (305/2008) - Centrá pre deti a rodinu (ambulanté a terréne služby) - rodina v krize (rozvody, 
výchovné problémy, sanácia a zanedbávanie) 

3. Podporované zamestnávnie (5/2004) a sociálne podnikanie (112/2018) - APZ, pomoc znevýhodneným 
uchádzačom o zamestnanie 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: 

 realizácia a manažment eurofondov (dopytovo-orientované, národné) vo vyššie spomenutých 
oblastiach 

 Pripomienkovanie a komentáre k úprave legislatívy - účasť na pracovných expertných skupín vo vyššie 
spomenutých oblatiach 

 Expertízy spracované na základe výskumov (aj ich realizácia a manažment) na národnej a EU úrovni vo 
vyššie spomenutých oblastiach 

 zakladanie chránených dielní a sociálnych podnikov 

 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Pracovné expertné 
skupiny vo všetkých kľúčových oblastiach rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny - aktívna spolupráca na 
tvorbe skupín, ich  moderovanie, príprava legislatívnych návrhov na zmeny, v prípade výraznejšej zmeny v 
samosprávnych, národných alebo EU legislatívach rýchla reakcia na situáciu, príprava tlačových správ, 
aktívne lobovanie v politických kruhoch za prospešné zmeny verejných politík týkajúce sa sociálnej oblasti 

 

  



Koťová Helena 

Organizácia:  Margarétka, Banská Štiavnica 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Banskobystrický kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: vedúca denného stacionára pre deti a mladých ľudí ŤZP ambulantná forma, vedúca 
terénnej opatrovateľskej služby pre seniorov, ktorí sú na túto službu odkázaní. Skúsenosti s vypracovaním 
a zapojením do malých projektov aj do projektu Podpora opatrovateľskej služby v roku 2016 a druhého 
projektu cez ITMS v roku 2018 Podpora terénnej opatrovateľskej služby. 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Vychovávame dcéru Veroniku, 26 
rokov, DMO a epilepsia, staráme sa doma o moju 97 ročnú matku s ťažkou stareckou demenciou 16 rokov. 
Pôsobím už štvrté volebné obdobie ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. Som stála 
členka sociálnej a zdravotnej komisie, spolupracujem s cirkvami a neziskovými organizáciami pri 
potravinovej a finančnej pomoci pre občanov v hmotnej núdzi a invalidov. Podporila som vznik Praktickej 
školy v našom meste a pomohla zriadiť denný stacionár ako prvý v našom kraji v roku 2013. 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 
Podporovať  systémové financovanie všetkých sociálnych služieb ako verejných aj neverejných 
poskytovateľov, jednotný systém posudkovej činnosti , podporiť rozširovanie siete sociálnych služieb ako 
pobytových tak aj ambulantných. Flexibilne ponúkať terénnu opatrovateľskú službu aj cez víkendy. 
Možnosť zamestnať a podporovať mladých ľudí s hendikepom, tak aby si sami mohli rozhodnúť akú službu 
potrebujú. Zjednodušiť zriaďovanie nových sociálnych zariadení , presadiť aj zdravú konkurenciu, tak aby 
bol na prvom mieste človek. Proti špekulantom a podvodom zvýšiť počet kontrol v zariadeniach, tak aby 
potom všetkých nedávali do jedného vreca. 

 

  



Lukáš Kvokačka 

Organizácia:  OZ Barlička, Prešov 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Prešovský kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: 

 Denné a pobytové služby seniorom 

 Denné služby ľuďom s postihnutím, podporované bývanie a podporované zamestnávanie ľudí s 
postihnutím 

 Legislatíva 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Právo, legislatíva, fundraising, 
skúsenosti v príprave, realizácii a vyúčtovaní projektov 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Baví ma analytický 
pohľad na témy dlhodobej starostlivosti a podpory samostatnosti ľudí s postihnutím. Tiež rozmýšľanie 
o tom, ktorými malými zmenami sa môžeme hýbať od inštitúciám k domovom, najmä posilňovaním úlohy 
komunity.   

 

  



PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.  

Organizácia:  EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra  

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Nitriansky samosprávny kraj  

Oblasť, v ktorej pôsobí: Špecializované sociálne poradenstvo, Rehabilitačné stredisko (ambulantne, pre 
osoby s poruchou sluchu, s narušenou komunikačnou schopnosťou a v kombinácií s inými druhmi 
zdravotného postihnutia), Tlmočnícka služba (terénne, pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenie 
posunkového jazyka a artikulačné tlmočenie)  

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti:  

Účasť v orgánoch miestnej a regionálnej samosprávy, Členstvo vo vybraných pracovných skupinách, 
Expertná činnosť (strategická, analytická, koncepčná a metodická)  

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

Už v minulosti som sa snažila ako členka Výboru aktívne komunikovať s členmi SocioFóra na základe ich 
podnetov. Súčasne som podnety riešila ako krajská či mestská poslankyňa. Zámery a ciele stanovené 
SocioFórom som sa snažila pretaviť do procesov nitrianskej samosprávy a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Súčasne som bojovala za zvyšovanie platov pre zamestnancov v sociálnych službách, čo sa mi podarilo 
viacerými návrhy v meste Nitra ale aj v NSK. Taktiež som iniciovala obnovenie činnosti Nadácie NSK “POMOC” 
s cieľom doplniť zameranie nadácie nielen na pomoc jednotlivcom ale aj neverejným poskytovateľom 
sociálnych služieb a tým vytvoriť právny rámec pomoci NSK aj pre neverejných poskytovateľov SS v 
mimoriadnych situáciách. Iniciovala som otvorenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v NSK, na základe 
čoho sa dokument ako taký dostal do procesu dopracovania aj v spolupráci s Nezávislou platformou 
SocioFórum, poskytovateľmi sociálnych služieb a obyvateľmi kraja. Taktiež som iniciovala a bojovala za službu 
včasnej intervencie, aby ich NSK nezriaďoval popri svojich pobytových zariadeniach. A mnohé ďalšie.  

SocioFórum sa stalo pre mňa veľkým a prínosným zdrojom potrebných informácií. Taktiež mi pomohol 
zorientovať sa v spleti legislatívnych návrhov, či zdrojov pre čerpanie financií z EÚ. Súčasne bojoval za 
rovnoprávne postavenie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, o čom sa mohla vo svojej práci 
oprieť. Súčasne inicioval témy, ktoré som mohla pretavovať v rámci môjho verejného pôsobenia. A bol pre 
mňa veľkou odbornou oporou v procese otvorenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v NSK. Súčasne 
vysoko oceňujem osobnú zaangažovanosť a spoluprácu na odborných okrúhlych stoloch, ktoré som 
organizovala najmä k témam služba včasnej intervencie, odľahčovacia služba, tlmočnícka služba, denný 
stacionár a rehabilitačné stredisko. A samozrejme ďalšie.  

Domnievam sa, že by bolo dobré realizovať pravidelné regionálne stretnutia pre členov Sociofóra a v regióne 
ich informovať jednak o činnosti Sociofóra, ale diskutovať s nimi v regióne, čo potrebujú a čo by chceli zmeniť. 
Súčasne realizovať metodické stretnutia. V minulosti to robil NSK, ale v súčasnosti nerobí a myslím, že by sme 
tým boli bližšie k poskytovateľom sociálnych služieb a SPODaSK v kraji. Súčasne sa domnievam, že treba 
pokračovať vo všetkých aktivitách ako doteraz vrátane nastavovania reálneho zrkadla kompetentným, tzn. 
hovoriť aj nepríjemnú ale konštruktívnu kritiku. Aktívne reagovať na aktuálne témy. Začať viesť aktívny dialóg 
s SK8 a predkladať naše návrhy na zlepšenie spoločne. Taktiež si myslím, že je potrebné pozrieť sa na 
usmernenia samospráv ohľadom limitov vo financovaní SS a SPODaSK. Súčasne považujem za dôležité 



nadrezortné riešenia pre oblasť zdravotného postihnutia odzrkadľujúce sociálnu prax a legislatívne návrhy na 
optimalizáciu zákonov dotýkajúcich sa SS a SPODaSK s premietnutím do aplikačnej praxe.  

Ďakujem za dôveru v predchádzajúcich rokoch a súčasne sa uchádzam o vašu dôveru aj v ďalšom období. 
Verím, že spolu môžeme byť veľkým prínosom k pozitívnej zmene. Ďakujem. Viac o mne a mojich aktivitách 
nájdete na: www.annasmehilova.sk  

 

 

Mgr. Jana Lowinski 

Organizácia:  Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Piešťany 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Celé Slovensko 

Oblasť, v ktorej pôsobí:  

1. podpora rodín (peer poradenstvo, infoportál, on-line poradňa) 

2. Advokačná činnosť (zber podnetov, vyhodnocovanie, komunikovanie potrieb rodín a aktívne 
presadzovanie práv rodín detí so ZZ) 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: 

Rodičovský expertný tím v oblasti služby včasnej intervencie 

Rodičovský expertný tím v oblasti inkluzívneho vzdelávania a včasnej prípravy dieťaťa na nezávislý život  

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať:  

Presadzovanie medzirezortných riešení v oblasti vybraných sociálnych služieb a vzdelávania.  

 

  



Mária Machajdíková 

Organizácia:  SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: celé Slovensko  

Oblasť, v ktorej pôsobí: Podpora zmien v legislatíve v oblasti sociálnych služieb, podpora 
deinštitucionalizácie a komunitných služieb, programovanie a monitorovanie štrukturálnych fondov, 
komunitné plánovanie 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Facilitácia, zastupovanie záujmov 
MNO v Rade vlády pre MNO, organizácia eventov 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Podpora zmien 
v legislatíve v oblasti sociálnych služieb, programovanie a monitorovanie štrukturálnych fondov, komunitné 
plánovanie 

 

 

Vladislav Matej 

Organizácia: SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: BSK, resp. celé Slovensko 

Oblasť, v ktorej pôsobí: služba včasnej intervencie, legislatíva ústretová voči neverejným poskytovateľom SS, 
transformácia služieb na komunitný charakter, kvalita služieb,  

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Sieťovanie organizácií, medzinárodná 
spolupráca v rámci EASPD 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Presadzovanie 
dobrej legislatívy – preferencia komunitných služieb, podpora kvality služieb, podpora pri vytváraní 
sieťových organizácií, zavádzanie nových sociálnych politík preferujúcich preventívne programy 
a rešpektujúcich potreby ľudí v núdzi. 

 

  



Renáta Matejová 

Organizácia: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Bratislavský kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Pôsobím v sociálnej službe včasnej intervencie (ako poradkyňa včasnej intervencie)  

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: 

 skúsenosti v sociálnoprávnej ochrane detí (bývalý detský domov) 

 dlhoročné skúsenosti v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti (Návrat) 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

 spolupráca na vytváraní funkčného systému prevencie, podpory a pomoci pre rodiny s deťmi, 

 pre rodiny ohrozené chudobou, sociálnym vylúčením, dlhodobými alebo závažnými zdravotnými 
ťažkosťami členov rodiny, problémami v spolužití a pod.   

 

 

Alena Molčanová 

Organizácia: Návrat o.z., Bratislava, Prešov 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: celé Slovensko /ako koordinátorka mám však na starosti kraje 
Prešovský a Košický/ 

Oblasť, v ktorej pôsobí: opatrenia SPO a SK a v tomto kontexte aj legislatíva 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Orientácia v sociálnych službách 
zameraných na pomoc a podporu rodín; vzdelávanie v oblasti SPODaSK  

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Kreovanie 
a presadzovanie inovatívnych prístupov v SPO a v sociálnych službách; pripomienkovanie koncepcií 
a legislatívnych návrhov v predmetne môjho pôsobenia; participácia v odborných tímoch zameraných na 
lobby a advokáciu v SPO a sociálnych službách s cieľom skvalitňovania DI 

 



Viera Mrázová 

Organizácia: Jazmín n.o., Handlová   

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Trenčiansky samosprávny kraj,  okres Prievidza 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Sociálne služby krízovej intervencie- útulok, zariadenie núdzového bývania, 
nocľaháreň (ľudia bez domova, týrané ženy, rodiny v núdzi), financovanie sociálnych služieb krízovej 
intervencie, národná sústava povolaní  

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: 

 Sociálne služby krízovej intervencie 

 Financovanie sociálnych služieb krízovej intervencie 

 Participácia na príprave katalógu povolaní v sociálnej oblasti 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

V oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie je mojim cieľom dosiahnuť zmenu financovania tohto typu 
sociálnych služieb 

V projekte prípravy národnej sústavy povolaní dosiahnuť zapracovanie katalógu povolaní v oblasti 
sociálnych služieb. 

 

  



Michaela Mudroňová  
(kandidatúra je podmienená riešením členstva – v procese zo strany organizácie/kandidátky) 

Organizácia:  Človek v ohrození, n.o., Agentúra práce BBSK, n.o. 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: východoslovenský a západoslovenský kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: sociálna integrácia MRK, komunitné centrá, podporované zamestnávanie MRK, 
služby zamestnanosti, Projekt EVS – Lepšie politiky pre MRK, medzinárodné európske projekty 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Tvorba návrhov pre lepšie 
politiky, networking so zamestnávateľmi a orgánmi štátnej správy, zavádzanie inovatívnych postupov pri 
zamestnávaní sociálne vylúčených Rómov, prezentácia príkladov dobrej praxe 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Tvorba nových 
opatrení pre zvyšovanie kvality života sociálne vylúčených skupín, advokácia, účasť v medzinárodných 
projektoch, networking 

 

 

PhDr. Dana Neumannová 

Organizácia:  PE-ES, n.o., Diviacka Nová Ves 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Trenčiansky samosprávny kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Zariadenie pre seniorov, forma pobytová 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: 

Sociálne služby 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

 Zapájanie sa do pripomienkovania legislatívy za oblasť sociálnych služieb 

 Zaujímanie postoja k legislatívnym a iným materiálom prichádzajúcim zo strany MPSVaR a iných 
orgánov 

 Účasť na zasadaniach Výboru 

 Účasť na zasadaniach Valného zhromaždenia 



 

Martina Petijová 
Organizácia:  SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Celé Slovensko, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Mladí ľudia so sociálnym a zdravotným znevýhodnením, DI, komunitné plánovanie, 

legislatíva, riadiaci výbor (deinšitucionalizácia), členka pracovnej skupiny pre prípravu koncepcie prevencie 

a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Ľudia so zdravotným 

znevýhodnením/postihnutím, legislatíva, seniori, čiastočne ľudia bez domova, organizovanie, technická 

zručnosť,  

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Služby aj 

financovanie rešpektujúce jednotlivca – dôstojnosť, práva, podpora preventívnych programov, opatrení, 

participácia na pripomienkovaní legislatívy 

 

 

Zuzana Polačková 

Organizácia:  SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: SR 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Výskum v oblasti sociálnej inklúzie, sociálneho podnikania, zamestnanosti 
a zamestnatelnosti s dôrazom na ľudí z prostredia MRK a ľudí so ZP, tvorba verejných politík v uvedených 
oblastiach. 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Tvorba verejných politik, projektová 
činnosť, medzinárodná spolupráca 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Tvorba verejných 
politík v uvedených témach 



 

Oľga Reptová (pre pozíciu revízora OZ) 

Organizácia: OMAPO, o.z. Dunajská Lužná 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Bratislavský kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Sociálne služby – prepravná služba- terénne služby,  

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Ekonomika, legislatíva, komunitná 
práca, takmer všetky cielové skuzpiny – deti, mládež, seniori, nezamestnaní, občania so zdravotným 
postihnutím, ... 

 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: Chcem pôsobiť aj 
v ďalšom období ako revízor – dohliadať na pravidlá interné, externé, ekonomické a pomáhať pri získaní 
dotácií na činnosť 

 

 

PhDr.Erika Sučanská 

Organizácia:  DOMINIK, n.o., Veľká Lehota 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Banskobystrický kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: sociálne služby pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím a ľudí s demenciou 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: sociálne služby, podmienky kvality, 
vzdelávanie 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

sociálne služby, podmienky kvality 

 

  



Anna Surovcová  

Organizácia:  Centrum sociálnych služieb KA, Krupina 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Banskobystrický kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: sociálne služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov, sociálne 
krízovej intervencie (ŠSP a ZNB), opatrenia SPO a SK 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: regionálne zastúpenie Sociofóra – byť 
nápomocný členom v BB kraji – sieťovanie organizácií smerujúce k hlbšiemu prepojeniu s výborom SF, 
zdieľanie praktických skúseností  pri poskytovaní soc. služieb (Zák.č.448..) a opatrení SPO (Zák.č.305..) 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

Informačná pomoc a aktívna podpora pri presadzovaní reforiem v sociálnej oblasti – najmä info 
z regiónov...   

 

Mgr. Helena Šuvadová  

Organizácia: Monika (o.z.), Močenok 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Nitriansky samosprávny kraj 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Zariadenie pre seniorov s ambulantnou formou pobytu  

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Počas roka 2018 -  2019 som aktívne 
riešila na úrovni miestnych samospráv dofinancovanie sociálnych služieb pre neverejného 
poskytovateľa. Taktiež pracujem aktívne v Dopytovo orientovanom projekte OS. 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

príprava zmeny zákona 448/2008, komplexná starostlivosť o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 
(úzka prepojenosť  sociálnych  a zdravotných potrieb občana, ako aj sociálne poradenstvo pre rodinu), 
zasadzovanie sa za praktickú kvalitu v sociálnych službách, aby ju kontrolovali nezávislí odborníci z praxe, 
„postaviť“ most medzi poskytovateľmi – samosprávou a MPSVR (aby sme spolupracovali a nie naopak) 

 



Margaréta Žigová 

Organizácia:  A-megan,n.o., Lovinobaňa 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: Banskobystrický, okres Lučenec 

Oblasť, v ktorej pôsobí: Organizácia A-megan, n.o. prevádzkovala denný stacionár pre mladých ľudí so 
zdravotným postihnutím. Momentálne poskytuje neformálne sociálne poradenstvo (dobrovoľnícky, 
príležitostne), do budúcnosti plánuje poskytovať služby pre nízkopríjmové rodiny a marginalizované 
skupiny obyvateľov ako nízkoprahové denné centrum, komunitné centrum alebo nízkoprahová sociálna 
služba pre deti a rodinu. 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Pôsobím v Diecéznej charite Rožňava 
(zatiaľ nie je členom Sociofóra). Pôsobím tu ako ekonómka, tzn. vidím dopad legislatívy na stabilitu 
organizácie, ale aj ako vedúca jednej z pobočiek. Organizácia pôsobí v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb pre MRK, ľudí bez domova, nízkopríjmové skupiny obyvateľov, ľudí so zdravotným postihnutím 
a seniorov. Poskytuje opatrovateľskú službu, humanitárnu pomoc, prevádzkuje denné stacionáre, domov 
sociálnych služieb, nocľaháreň, útulok. 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

1. Sprostredkovať skúsenosti z praxe v oblasti financovania sociálnych služieb (najmä ambulantných) a 
dopadu nestability legislatívy na organizácie a na prijímateľov sociálnych služieb 

2. Podieľať sa na mapovaní aktuálnych problémy poskytovateľov sociálnych služieb z pohľadu financovania 

3. Na základe skúseností sa podieľať na pripomienkovaní návrhov legislatívnych predpisov z hľadiska 
financovania sociálnych služieb 

4. Sprostredkovať skúsenosti z praxe v oblasti posudzovania odkázanosti na sociálne služby a kvality 
sociálnych služieb – najmä v denných stacionároch 

 

  



Zuzana Zimová 

Organizácia: Návrat, o.z., Bratislava 

 

Kraj, v ktorom pôsobí/poskytuje služby: celé Slovensko 

Oblasť, v ktorej pôsobí: SPODaSK, CVI, DSS, CDaR 

Oblasti relevantné pre činnosť SocioFóra, v ktorej má ďalšie skúsenosti: Supervidovanie, lektorovanie, 
metodické riadenie v systéme SPODaSK a v oblasti služieb. 

Predstava o úlohách pre Nezávislú platformu SocioFórum, na ktorých chcete participovať: 

Pripomienkovanie legislatívy, návrhy na koncepciu starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny 

 


