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„Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku“ 
“Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.” 

———————————————————————————————————————— 

odborný okrúhly stôl na tému 

“Optimalizácia procesu poskytovania odľahčovacej služby na Slovensku” 
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, Lazovná 9, Banská Bystrica 

7. 12. 2018 │ 09:00 - 14:30  

PROFILY PREZENTUJÚCICH 

 

 JANA ŽITŇANSKÁ 
poslankyňa Európskeho parlamentu 

Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) pôsobí v politickej skupine Európskych konzervatívcov a 
reformistov od roku 2014. V Európskom parlamente je podpredsedníčkou Výboru pre práva žien a 
rodovú rovnosť, členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, podpredsedníčkou Skupiny pre 
práva ľudí so zdravotným postihnutím a členkou Skupiny pre práva detí. Ako poslankyňa NR SR 
pôsobila vo Výbore pre vzdelávanie, mládež a šport. Dlhodobo sa angažuje v podpore a ochrane 
ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, detí a mladých rodín a presadzuje skvalitnenie školstva. 
Jana Žitňanská je bývalá novinárka, štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a 
na Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) v Paríži. 
 

ANNA ŠMEHILOVÁ 
odborná garantka projektu 
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského 

Odborníčka pre sociálnu oblasť a zdravotné postihnutie a odborná garantka sociálnych služieb v o. 
z. EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského. Aktívne pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte 
sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Bola členkou pracovnej skupiny Výboru pre osoby so 
zdravotným postihnutím pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv osôb so 
zdravotným postihnutím v procese prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 
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v SR. Pôsobila ako expertka pri tvorbe vzdelávacích programov v rámci Národného 
projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a 
služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - I. Je členkou Výboru expertov pre 
deinštitucionalizáciu zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a členkou 
Výboru nezávislej platformy sociálnych MNO - SocioFórum. Je autorkou viacerých odborných 
publikácií zo sociálnej oblasti a z oblasti zdravotného postihnutia. 
 

MÁRIA FILIPOVÁ  
Únia miest Slovenska

Vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica od roku 1995. Sociálnym veciam sa venuje 
od roku 1991. V súčasnosti pôsobí vo viacerých projektoch aj národných ako expert, odborný 
garant  a špecialista. Dlhodobo sa venuje aj vzdelávacej a lektorskej činnosti v oblasti sociálnych 
služieb. Aktuálne pôsobí ako expertka Únie miest Slovenska za sociálnu oblasť, členka výboru 
Sociofóra – platformy pre MVO v sociálnej oblasti. V minulosti pôsobila aj ako členka expertnej 
pracovnej skupiny k príprave novely zákona o sociálnych službách alebo k príprave Akčného plánu 
prechodu z chránených dielní k zamestnávaniu na otvorenom trhu práce. 
 

  
ROMAN MUCHA  
Hornomlýnská o. p. s., Česká republika 

  
V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ a štatutárny zástupca spoločnosti Hornomlýnská o. p. s., ktorá 
poskytuje registrované sociálne služby a prioritne sa venujú deťom a mládeži so zdravotným 
postihnutím. V rámci poskytovaných druhov sociálnych služieb poskytujú aj odľahčovaciu službu 
pre deti so zdravotným a kombinovaným postihnutím vo veku od 2 do 13 rokov z Prahy a 
Stredočeského kraja (Praha východ, Praha západ). Niekoľko rokov pôsobil aj ako projektový 
manažér. 
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   ZUZANA ŠPERKOVÁ  
   Mesto Banská Bystrica 
   

Od roku 2011 pôsobí na Mestskom úrade v Banskej Bystrici ako referent pre terénne sociálne 
služby. Odborne sa venuje sociálnym službám terénnym ako je opatrovateľská služba, prepravná 
služba a monitoring a signalizácia prvej pomoci. Na odbornom okrúhlom stole zastupuje 
poskytovateľa odľahčovacej služby – Mesto Banská Bystrica. 

 ZDENKA PETRÍKOVÁ 
 Prijímateľka odľahčovacej služby 

Matka dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Prijímateľka odľahčovacej služby formou 
terénnej sociálnej služby. 
 

NAĎA ŠIMOVÁ 
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského 

V súčasnosti pôsobí ako vedúca odboru sociálnych služieb na Mestskom úrade v Nitre. V sociálnej 
oblasti pôsobí od roku 2006. Pôsobila v rôznych projektoch, aj v národných ako expert, odborný 
garant alebo projektový manažér. Ako členka pôsobila v rôznych pracovných skupinách pre tvorbu 
strategických a koncepčných dokumentov. V súčasnosti pôsobí ako členka Komisie sociálnej 
pomoci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.
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