
Zápisnica zo stretnutí PK DETI A RODINA a PK DOPRAVA dňa 26. apríla 2016 

 

Štvrté kolo stretnutí PK odštartovala skupina DETI A RODINA o 17.00 hod. Medzi prítomnými bola po 

dvojtýždňovej pauze opäť predkladateľka návrhu Centra pre výživu, ktorá má v úmysle zriadiť 

zariadenie pre deti trpiace na cukrovku. Jeho podstatou by bola celodenná starostlivosť, teda 

náhrada za materskú školu. Deti s diabetom totiž nie sú bežne prijímané do predškolských zariadení, 

čo spôsobuje komplikácie v rodine, keďže jeden z rodičov, prípadne iný člen rodiny s nimi musí ostať 

doma a nemôže ísť do zamestnania.  

Predstava tohto centra je nasledovná – od rána do poobedia by centrum fungovalo ako škôlka, 

poobede by sa v ňom mohli organizovať rôzne prednášky na tému zdravia, výživy a podobne, popri 

tom by slúžilo ako priestor na stretávanie rodín, v ktorých žijú deti s cukrovkou. Dôležitou súčasťou 

tohto zariadenia by bol človek odborne vyškolený na podávanie inzulínu a meranie hladiny cukru 

v krvi deťom. Forma tejto funkcie však nebola úplne upresnená. 

Keďže problematika zaradenia detí s cukrovkou do predškolských zariadení nie je riešená ani na 

národnej úrovni, ide o zložitú situáciu. Po dlhšej diskusii sme došli k tomu, že v rámci pilotného 

ročníka PR pre Trnavu bude vhodné začať najprv budovať komunitu rodičov a detí s cukrovkou, ktorá 

by sa pravidelne stretávala. Jej členovia by si mohli odovzdávať skúsenosti, rady a byť si navzájom 

oporou. Je potrebné, aby sa takáto skupina najprv vytvorila a postupne etablovala a časom vytvorila 

spoločenskú objednávku na vznik spomínaného centra.  

Druhou témou stretnutia bola agenda Centra pomoci pre rodinu, ktoré v Trnave pôsobí už niekoľko 

rokov. Pre svoju činnosť však potrebuje nielen financie, ale aj osvetu a propagáciu. Zástupkyňa centra 

opísala pôsobenie tohto zariadenia už na minulom stretnutí 4. mája 2016. Na toto stretnutie prišla 

s vypracovanými tromi okruhmi tém, ktoré by rada predložila do Participatívneho rozpočtu. Jedným 

z nich bol Deň rodiny – je podujatie, ktoré CPPR organizuje. Po vzájomnej dohode sa predkladateľka 

rozhodla, že tento zámer nebude riešiť cez PR, ale zameria sa na prvé dva, a tým je podpora činnosti 

centra. Cieľom má byť zvýšenie povedomia medzi ľuďmi, jednak, aby vedeli, že pre ťažké životné 

situácie existuje aj pomoc v takejto forme, a zároveň, aby nemali zábrany využiť ju. Predkladateľka 

vypracuje k týmto zámerom projektovú dokumentáciu a zašle ju na mail participacia@trnava.sk.  

Na PK Doprava sa dostavili dvaja hostia, ktorí nepriniesli vlastné návrhy, boli iba členmi tejto skupiny 

a zapájali sa do diskusií. Predkladateľ podnetu Cyklochodník na Trstínskej nemohol prísť, no s jeho 

projektovou dokumentáciou rátame. Po neformálnej debate sme toto stretnutie ukončili.  
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