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                          HLAVNÉ  MESTO   
    SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA   

Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
  

Riadiaca skupina 

Rokovanie 

  

Videohovor 

Dátum:    10. 03. 2022, 13.00 - 14.30   

  

Prítomní: 
    členovia a členky riadiacej skupiny:           13 
    tajomník:                       1  
    hostia:                       3 
Neúčasť členov:                           6 

  

 

 

Program stretnutia:  

1. Privítanie a procesný úvod  
2. Predloženie Informatívnej správy o spracovávaní KPSS hlavného mesta 2030, 

ktorá bola vo volených orgánoch mesta (Príloha č. 1)   
3. Rozhodovanie o čase a podkladoch na aktualizáciu rokovacieho poriadku KPSS   
4. Predloženie Monitorovacej správy KPSS za rok 2021 (Príloha 2)   
5. Informovanie o časti “Sociálne veci” v strategickom dokumente Bratislava 2030 

(PHSR)   
6. Zaradenie mimoriadneho bodu o humanitárnej kríze, spojenej s vojnou v Ukrajine 

a dopade na KPSS zo strany sekcie soc. vecí   
7. Záver 
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1. Privítanie a procesný úvod   
 

Stretnutie otvorila a prítomných privítala Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori”, po nej 
nasledovala facilitátorka. Prítomní hostia a hosťky jednomyseľne schválili program 
stretnutia, ktorý dostali vopred. 

Body programu: 
 
1. Privítanie a procesný úvod 
2. Predloženie Informatívnej správy o spracovávaní KPSS hlavného mesta 2030, ktorá 

bola vo volených orgánoch mesta (Príloha 1)  
3. Rozhodovanie o čase a podkladoch na aktualizáciu rokovacieho poriadku KPSS  
4. Predloženie Monitorovacej správy KPSS za rok 2021 (Príloha 2)  
5. Informovanie o časti “Sociálne veci” v strategickom dokumente Bratislava 2030 

(PHSR)  
6. Zaradenie mimoriadneho bodu o humanitárnej kríze, spojenej s vojnou v Ukrajine 

a dopade na KPSS zo strany sekcie sociálnych vecí  
  
Po úvodnej časti prezentovali Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“ a Garantka KPSS 
zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy programu nasledovne: 
 

1. Predloženie Informatívnej správy o spracovávaní Komunitného plánu sociálnych 
služieb hlavného mesta 2030, ktorá bola vo volených orgánoch mesta (Príloha 1) 

 
Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“ : Správa o príprave KPSS už bola v porade 
primátora (PPP), pôjde do Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 
(KSVZRB) 23.3. 2022. 
 
Do tvorby nového komunitného plánu je aktívne zapojených 89 poskytovateľov sociálnych 
služieb a sociálnej pomoci a takmer polovica MČ, skupiny sa pravidelne stretávajú od 
marca 2021 v 6 pracovných skupinách (PS) (5 tématických PS + panel MČ).   
 
Informatívna správa obsahuje:   

• Kľúčové časti stratégií - strategické a špecifické ciele,   
• informácie k finančnému plánu,   
• analytickú časť KPSS 2030, spracovanú externým dodávateľom AUGUR 

Consulting, s.r.o  
• najzásadnejšie sú finančné informácie, predkladáme zhrnutie:  

o KPSS 2030 obsahuje celkové náklady z rozpočtu hlavného mesta vo výške 65 
mil EUR, z čoho na bežné výdavky 52 mil EUR.5 Aktuálne sa počíta s naviazanými 
externými zdrojmi vo výške 2 mil EUR.6 Opatrenia sú rozdelené podľa 3 stupňov 
priorizácie, pričom sa pri finančnom plánovaní mesto zameralo na realizáciu 
opatrení najvyššej a strednej priority v čo najväčšej miere .    
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o Pri zachovaní konzervatívneho odhadu rozpočtu, ktorý počíta s uchovaním 
pôvodného % rozpočtu pre program sociálnych vecí, chýba na realizáciu 
opatrení najvyššej priority 2,1 mil EUR ročne bežných výdavkov. Pre realizovanie 
priorít najvyššej a strednej priority oproti konzervatívnemu odhadu rozpočtu 
chýba 3,2 mil EUR ročne.  

 
2. Rozhodovanie o čase a podkladoch pre aktualizáciu rokovacieho poriadku KPSS  

 
 
Už skoro rok sa stretávajú pracovné skupiny podľa platného rokovacieho poriadku. Keďže 
na neho vznikajú nové nároky, radi by sme navrhli jeho zmenu, ale až po evaluácii všetkých 
procesov (máj 2022).  K zmenám v rokovacom poriadku možno priradiť napríklad zmenu 
frekvencie stretávania sa, ale aj zmenu pri nominovaní členov  Riadiacej skupiny (kto a ako 
sa môže stať členom / členkou RS ). 
 
Uskutočniť by sa mala vnútorná diskusia o kapacitách na pokračovanie o KPSS   a jej 
súčasťou môže byť po predložení  evakuačný správy reflexia fungovania RS a potreby 
zmien. Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pripraví 
návrhy na zmenu a zorganizuje diskusiu.  
 

3. Predloženie Monitorovacej správy KPSS za rok 2021  
 
Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori” : Monitorovaciu správu už dostali členovia PS 
a RS (Riadiaca skupina); vychádza z princípov verejnej kontroly a odpočtovania. Zahŕňa aj 
to, ako mesto pristúpilo k 5 strategickým a 17 špecifickým cieľom. Špecifické ciele mali 
určené indikátory, na ktorých sa vyhodnocovalo ich naplnenie. 7 z nich bolo splnených a 
10 nesplnených. Zo 126 aktivít v KPSS bolo v roku 2021 splnených 45 (približne tretina). V 
prípade 14 aktivít prebiehala príprava, 4 aktivity sú v príprave realizácie a 63 aktivít sa 
nesplnilo (v niektorých sa pokračuje, ale niektoré sa zrušili).  Komunitný plán za rok 2021 
sa stal podkladom pre nový komunitný plán a monitorovacia správa  bude predložená aj 
voleným orgánom; budeme ju odpočtovať a informácie sprístupníme verejnosti. 
 
Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození KPSS :  
Z počtu 65 aktivít v niektorých sa pokračuje, ale niektoré sa zrušili (na základe diskusie v 
skupinách). 
 
Externá metodička: Proces tvorby KPSS by mal byť otvorený pre verejnosť a priebežne 
konzultovaný - členovia pracovných skupín a riadiaca skupina sú jednou časťou tohto 
odpočtovania, ale priebežné zverejňovanie sa nenapĺňa. 
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4. Informovanie o časti sociálne veci v strategickom dokumente Bratislava 2030  
 
Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy : PHSR má byť 
v mestskom zastupiteľstve schvaľovaný v júni, aktuálne sa pracuje na analytickej časti, kde 
má byť kapitola sociálnych vecí priamo naviazaná na analytickú časť KPSS. Všetky sociálne 
veci sa ocitli  v kapitole “Starostlivé mesto - mesto, navrhnuté pre ľudí, mesto pre všetkých, 
ktorí sa v ňom rozhodnú žiť”. Čaká nás aj spracúvanie akčných plánov a kolegyňa Vedúca 
pracovnej skupiny KPSS „Osoby so zdravotným znevýhodnením“ 
spolupracuje na riešení témy “Dostupnosť”. 
 
Linky na zverejnené témy plánu Bratislava 2030:  
https://bratislava2030.sk/  
https://bratislava2030.sk/socialna-oblast-2/ 
https://mib.sk/projekt/plan-bratislava-2030/ 
 
 

5. KPSS a UA  
 
Tému otvorili Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“ a Zástupkyňa prijímateľov 
sociálnych služieb návrhom pripomenúť si minútou ticha ľudí, ktorí v súčasnosti na Ukrajine 
zomierajú, Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“ nasledovne predložila informácie, ako 
pristupuje mesto k vojnovému konfliktu a jeho dopadom na Bratislavu. 
 
• Mesto pracuje na krízových riešeniach; v kontaktnom bode na Hlavnej stanici dostávajú 

ľudia na úteku pomoc; mesto má informácie aj z východnej hranice (Katarína 
Marková).  V súčasnosti sa vytvára krízový tím  a kolegovia pracujú na vytvorení 
veľkokapacitného risk centra.  

• Platí dohoda pokračovať v práci na KPSS, ktorý bude prerokovaný  na MZ (Mestské 
zastupiteľstvo) v júni 2022. Kládli sme si otázku, ako zakomponovať krízu do KPSS – 
nejdeme však ad hoc do finálneho materiálu pridávať opatrenia, ak to neprešlo 
participatívnym procesom. Pravdepodobný scenár zapojenia bude cez vytvorenie 
skupiny na zisťovanie potrieb a koordinovanie podpory, ktorá navrhne riešenia, 
zahrnuté do prípravy akčných plánov   

• Očakávame, že situácia sa z krízovej a mimoriadnej zmení na dlhodobú  a bude treba 
dlhodobejšie riešenia, ktoré súvisia so sociálnymi témami.  

 
Podpredsedníčka riadiacej skupiny: máme nejaký kontaktný bod, kde môžeme zisťovať, 
čo všetko sa v  Bratislave deje  a koordinovať sa? Zvažuje mesto manažovať ubytovacie 
kapacity? 
 
Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“ : Krízový tím sa tento týždeň tvorí a ustaľuje. 
Na Hlavnej stanici už teraz fungujú koordinátori bývania (prepájajú kapacity VŠ, MČ, 
mesta...). V predošlých covidových vlnách sme si otestovali, aké dôležité sú informácie, 
preto na ich šírenie budeme klásť dôraz.  
 

https://bratislava2030.sk/
https://bratislava2030.sk/socialna-oblast-2/
https://mib.sk/projekt/plan-bratislava-2030/
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Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Ľudia bez domova”: Sme v rodine s okresným úradom, 
ktorý dopĺňa kapacity a ubytúvame rodiny v internátnom bývaní. 
 
Zástupkyňa miestnej samosprávy MČ Staré mesto: si vyjasňovala, čomu sa venujú 
koordinátori bývania a akého typu ubytovania sa ich pomoc týka; do diskusie sa pridala aj 
Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození KPSS. 
 
Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“ : Zatiaľ na stanicu prichádzajú ľudia, ktorí idú 
inam, alebo si vedia ubytovanie zabezpečiť  sami. v KPSS sú navrhnuté aj krízové riešenia, 
mení sa situácia v niektorých oblastiach  (prichádzajú nám podnety k zamestnávaniu ľudí, 
vynára sa potreba právneho poradenstva).  
 
Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: Všetci sme 
otvorení tomu, aby sa pomoc riešila, ale nechceme teraz riešenia navrhovať na poslednú 
chvíľu do strategickej časti KPSS. 
 
Facilitátorka : V Európe existujú siete odolných (rezilientných, resp. robustných) miest, kde 
sa samosprávy snažia pripraviť na krízové situácie (ktoré často nemožno presne predvídať) 
nie samotným návrhom riešení, ale návrhom internej infraštruktúry a postupov, ktoré 
umožňujú mestám a komunitám pružne na krízové situácie zareagovať. 
 https://resilientcitiesnetwork.org/ 
  
 
3. Záver stretnutia – zhrnutie a ďalšie kroky 
Zápis zo stretnutia: cca do týždňa  
 
Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“ pripomenula, že  budúca RS – bude už 7. 04. 
2022, kvôli procesom schvaľovania a účasť na nej bude dôležitá, na záver poďakovala 
účastníkom a účastníčkam za diskusiu a vstupy. 
 

Zapísala: Zora Pauliniová,  17. 03. 2022 
Schválila: M. Kanioková : 24.3.2022 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://resilientcitiesnetwork.org/
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                               Riadiaca skupina  

Prezenčná listina 

 

Videohovor 

Dátum:   10. 03. 2022, 13:00 – 14:30 

 

Prítomní za hlavné mesto:  

Lucia Štasselová (podpredsedníčka riadiacej skupiny) 

  Miriam Kanioková (garantka KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA) 

 Tatiana Sedláková (vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší       
obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA) 

Anna Pivková (vedúca pracovnej skupiny pre oblasť osoby so 
zdravotným znevýhodnením KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA) 

Barbora Brichtová (vedúca pracovnej skupiny pre oblasť deti, mladí 
ľudia a rodiny v ohrození KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA)  

Prítomní za mestské časti:   

 Hana Štetinová (MČ Bratislava-Rača) 

 Janka Langová (MČ Bratislava-Staré Mesto) 

Prítomní za samosprávny kraj:   

 p. Štompfová v zastúpení za Marica Šiková (riaditeľka Odboru    
sociálnych vecí BSK) 

Prítomní za poskytovateľov sociálnych služieb:    

 Marián Horanič (nominant pracovnej skupiny Prístupná Bratislava) 

Prítomní za prijímateľov sociálnych služieb:   

Eva Račická (nominovaná poskytovateľom sociálnych služieb Proti 
prúdu) 

Rostislav Pořízek (nominovaný poskytovateľom sociálnych služieb 
Stopa Slovensko) 

Alexandra Pódová (nominovaná poskytovateľom sociálnych služieb   
OZ Odyseus) 
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Zdenka Letenayová (nominovaná poskytovateľom sociálnych služieb   
pre seniorov zriaďovaných HMBA) 

 

Tajomník:  

                                 Mária Šoltésová (tajomníčka riadiacej skupiny) 

Hostia:  

 Mária Filipová (externá metodička KPSS) 

 Zora Pauliniová (facilitátorka) 

 Petra Dobiašová (sekcia soc. vecí, HMBA) 

 

 


