
  

 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY   

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

 

 

 

                                                                Riadiaca skupina 

                                                                       Rokovanie  

 

Videohovor 

Dátum:    11. 04. 2022, 15.00 - 16.30   

  

Prítomní: 
    členovia a členky riadiacej skupiny:           15 
    tajomník:                       1  
    hostia:                       2 
Neúčasť členov:                           4 

  

 
 
Obsah stretnutia:  

1. Privítanie a procesný úvod s hlasovaním o programe 
2. Prerokovanie KPSS hl. mesta SR 2023 – 2030 
3. Integrácia cudzincov v kontexte vojny na Ukrajine 
4. Záver stretnutia – zhrnutie a ďalšie kroky 

 
 

1. Privítanie a procesný úvod   
Stretnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka riadiacej skupiny a pripomenula, že 
ide o mimoriadne stretnutie, ktorého cieľom je prerokovať samotný komunitný plán ako 
výstup práce všetkých pracovných skupín tak, aby ho mohla SSV posunúť na ďalšie 
rokovanie voleným orgánom mesta. Po nej nasledovala s procesným úvodom facilitátorka. 
Prítomní hostia a hosťky jednomyseľne schválili program stretnutia, ktorý dostali vopred. 

 

2. Prerokovanie KPSS HMBA 2023 – 2030  
 
 
Po úvodnej časti informovala Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta 
SR Bratislavy o procese prípravy KPSS, ktorý trval od marca 2021 a predstavila už 
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realizované kroky i plánované kroky pri jeho schvaľovaní (podrobnejšie v priloženej 
prezentácii). Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
vysvetlila, kto všetko a v akej roli na pláne spolupracoval. 
Celú prezentáciu prikladáme v prílohe. 
 
 
V ďalšej časti predstavila Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy 1. tému “Posilnenie spolupráce”: 

 
Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“ odprezentovala výstupy z PS, zameranej na 
starších obyvateľov a obyvateľky, kde PS pracovala s viac ako 25 organizáciami 
a s oddelením sociálnej podpory. V rámci 6 špecifických cieľov pokrývajú opatrenia  
komunitné a susedské aktivity, ambulantné a verejné služby a pobytové služby spolu so 
starostlivosťou a rozvojom kapacít. Príklady opatrení v prezentácii sú strednej a vyššej 
priority.  
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Predstaviteľ poskytovateľov sociálnych služieb: MPSVR sa v súčasnosti zameriava na 
vytvorenie online zoznamu  - katalógu sociálnych služieb. Počíta sa s tým mesto pri svojich 
plánoch, aby sa takáto práca zbytočne neduplikovala? Druhá otázka sa týka školení 
zamestnancov sociálnych služieb 2.6.2 – nedajú sa tieto školenia na zvyšovanie odborných 
kapacít otvoriť aj pre iných poskytovateľov? 
 
Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori“: Zvyšovanie odborných zručností zahŕňajú 2 
opatrenia: 2.5.6. a 2.6.3. Ide o vzdelávanie v tých oblastiach, ktoré by mali dané zariadenia 
spĺňať. Zatiaľ si každé zariadenie zabezpečuje takéto vzdelávania samo, no mesto by 
chcelo tieto aktivity stransparentniť  a ťažiť zo synergie, ale neplánovalo ich  otvoriť 
neverejným poskytovateľom. Naplánované je však vzdelávanie pre opatrovateľky 
(opatrenie 2.2.) ktoré chceme otvoriť smerom k verejnosti. 
 
K opatreniu 1.3.1. sa vyjadrila Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta 
SR Bratislavy: Ide o prenos opatrenia z predošlého plánu. Vnímame aktivitu ministerstva, 
ale zároveň vnímame aj význam toho, že by sme zverejnili dokument, ktorý bude špecifický 
pre Bratislavu. Opatrenie sme nad rámec toho, čo avízuje  
 
Externá metodička : Nemalo by ísť o duplicitu; spomínaný dokument poskytuje určité dáta, 
ale čo sa týka Bratislavy, pridanou hodnotou bude selekcia dát pre mestské časti. 
 
Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť drogová politika a exponované lokality KPSS 
predstavila výstupy 3.PS “Drogová politika a exponované lokality”: 
 

 
 
Do PS bolo zapojených 14 subjektov pod gesciou Oddelenia prevencie a znižovania rizík. 
Téma sa stala prvýkrát súčasťou KPSS a začínala “na zelenej lúke”, lebo uvedená cieľová 
skupina a problematika sa predtým neobjavili v strategických dokumentoch mesta.  
Drogová politika ako téma sa netýka len sociálnej oblasti, ale ide o prierezovú tému naprieč 
viacerými rezortmi (školstvo, zdravotníctvo, bezpečnosť a poriadok), preto aj PS navrhla, 
aby  sa táto problematika stala podkladom pre vytvorenie mestskej koncepcie  s 
prierezovým charakterom, ktorá pôjde nad rámec sociálnych služieb.  
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Výsledky zo 4. PS “Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození” prezentovala Vedúca pracovnej 
skupiny pre oblasť deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození KPSS: 
 
 

 
 
Podľa Vedúcej pracovnej skupiny pre oblasť deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození KPSS ide 
o obrovskú cieľovú skupinu, ktorej sa mesto síce v minulosti venovalo, ale nie vo významnej 
miere. Z toho dôvodu viaceré oparenia ponúkajú návrhy, ako veci naštartovať a dôležité je, 
že dokument bude živým dokumentom, ktorý sa bude môcť meniť a dopĺňať. Zo všetkých 
uvedených cieľov a opatrení zdôraznila Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť deti, mladí 
ľudia a rodiny v ohrození KPSS plány na zriadenie Centra prvého kontaktu, kde môže byť 
významnou inšpiráciou výborne fungujúce Centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny na Bottovej.  
 
Tému “Ľudia bez domova” predstavila vedúca pracovnej skupiny KPSS “Ľudia bez 
domova”, podľa ktorej je predložený plán úspechom. Súčasťou pracovnej skupiny bolo 14 
členov. Táto pracovná skupina sa dotýkala aj už spomínaných cieľových skupín:  starších a 
mladých, rodiny v ohrození, ľudí so znevýhodnením či ľudí, užívajúcich  návykové látky, 
preto sa viacero navrhnutých opatrení presunulo do iných strategických častí. 
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Výstupy z poslednej. 6. PS “Osoby so zdravotný znevýhodnením” uviedla Vedúca 
pracovnej skupiny KPSS „Osoby so zdravotným znevýhodnením“: 
 
 
 

 
 
Vysvetlila, že PS sa v tejto téme zamerala na rôznorodú cieľovú skupinu - ľudí so 
znevýhodnením, ktoré sa týka pohybu, zraku, sluchu a mentálneho postihnutia, ale aj iných 
skupín, ktoré môžu byť znevýhodnené dočasne alebo trvale. Do práce skupiny bolo aktívne 
zapojených viac ako10 organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike. Presah práce je aj 
na iné skupiny (napríklad na seniorov a seniorky). Veľká časť výstupov k fyzickej 
bezbariérovosti bude obsiahnutá aj v Pláne Bratislava 2030, preto sme sa v rámci KPSS 
venovali len jednej časti z tejto témy. Podobne ako niektoré ďalšie PS sme razili novú cestu 
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a táto téma sa po prvý krát objavuje v rámci KPSS samostatne, v takomto rozsahu a v 
takejto kvalite. Nosnou myšlienkou všetkých opatrení je umožnenie nezávislého života ľudí 
so zdravotným znevýhodnením. Téma sa zameriava na systémové i praktické opatrenia, 
ktoré sú uvedené v prezentácii. 
 
V ďalšom bode programu predstavila Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori” informácie 
o finančnej časti KPSS, ktorá bola ako informatívna správa zobraná na vedomie pravidelnou 
poradou primátora. Pri plánovaní sa mesto zameralo na opatrenia strednej a najvyššej 
priority; pri zachovaní konzervatívneho odhadu rozpočtu by ročne chýbali 2 až 3 milióny 
euro podľa zamerania na opatrenia len najvyššej, alebo strednej a najvyššej priority. 
 

 

 
 
Vedúca pracovnej skupiny KPSS “Seniori” sa pozrela aj na to, čo všetko vzniká ako súčasť 
tvorby KPSS – okrem nižšie uvedených vecí  ide rozhodne aj o rozvoj spolupráce medzi 
rôznymi subjektmi, zapojenými do plánovania, užší kontakt a lepšia výmena informácií, 
ktoré vedú k efektívnejším riešeniam.  Zapojenie do komunitného plánovania viedlo k 
pomenovaniu chýbajúcich informácií  a aké sú potrebné prieskumy a analýzy,  či k prvým 
krokom integrácie politík v dvojúrovňovej samospráve alebo k harmonizácií komunitných 
plánov mesta a mestských častí v nasledujúcom období. Viac informácií je uvedených v 
prezentácii. 
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Facilitátorka pripomenula, že výstupom zo spoločného plánovania je aj sociálne učenie, 
vzájomné vzdelávanie a obohacovanie či ochota viesť dialóg. 
 
Externá metodička: Tým, že som sprevádzala týmto procesom metodiky, chcem 
vyzdvihnúť obrovskú prácu realizačného tímu a dať veľký dôraz na to, že ide o politiku, 
založenú na dôkazoch a že súčasťou dokumentu je aj finančný plán. Uvedený koláčový graf 
financií pre jednotlivé cieľové skupiny zodpovedá realite – aké sú kompetencie a aká je 
významnosť problémov (najviac financií ide pre starších obyvateľov či pre ľudí bez 
domova). 
 
Predstaviteľ poskytovateľov sociálnych služieb: V časti “Ľudia bez domova” je opatrenie 
5.2.4. “Vytvorenie medzisektorovej odbornej platformy s cieľom odbornej spolupráce pri 
prevencii a ukončovaní bezdomovectva v meste a advokácie na národnej úrovni”, ktoré 
predznačuje, čo by mal byť život komunitného plánu ďalej - že sa má meniť, dopĺňať. 
 
Po ukončení diskusie dala facilitátorka hlasovať o predloženej otázke: “Súhlasíte s tým, aby 
bol KPSS 2030 prerokovaný v predloženom znení vo volených orgánoch mesta?” 
 
Z celkového počtu prítomných bolo za 15 prítomných, nikto nebol proti. 
 

3. Integrácia cudzincov v kontexte vojny na Ukrajine 
 
Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vysvetlila, že 
problematika cudzincov  bola pôvodne navrhovaná aj v KPSS 2020 – 2021 a téma 
zisťovania potrieb cudzincov je v analytickej časti KPSS 2030, nedošlo však k tvorbe 
samotnej strategickej časti ohľadne zisťovania potrieb a koordinácie podpory cudzincov. 
Mesto však čelilo situácii v súvislosti so vznikom vojny na Ukrajine, preto by sme radi  sami 
seba ako mesto zaviazali, aby sekcia SSV predložila informáciu o tom, aké ďalšie kroky v 
tejto téme chystá.  Silnú a promptnú odpoveď mesta bude potrebné systematizovať a 
venovať sa aj integrácii cudzincov. Navrhujeme, aby SSV predložila informáciu, ako 
konkrétne bude túto tému riešiť. Vznikla aj prierezová pozícia koordinátora pre túto oblasť. 
 
Facilitátorka dala následne hlasovať o otázke: “Súhlasíte ako Riadiaca skupina s tým, aby 
vám SSV predložila informáciu o tom, ako plánuje zisťovať potreby a koordinovať podporu 
pre cudzincov v meste v kontexte ľudí na úteku z Ukrajiny?” 
 
Z celkového počtu prítomných bolo za 15 prítomných, nikto nebol proti. 
 
4. Záver stretnutia – zhrnutie a ďalšie kroky 
Stretnutie uzatvorila predsedníčka riadiacej skupiny, pripomenula, že zápis zo stretnutia 
bude do týždňa a budúca Riadiaca skupina sa stretne 19.mája. Všetkým prítomným sa 
poďakovala za účasť a spoluprácu.  
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Zapísala: Zora Pauliniová,  14. 04. 2022;   

Schválila: L. Antalová  Plavuchová  20. 04. 2022 
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                               Riadiaca skupina  

Prezenčná listina 

 

Videohovor 

Dátum:   11. 04. 2022, 15:00 – 16:30 

 

Prítomní za hlavné mesto:  

 

                                  Lenka Antalová Plavuchová ( predsedníčka 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) 

Iveta Chovancová (vedúca pracovnej skupiny pre oblasť drogová 
politika KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA) 

Zuzana Kubíková Michalidesová (vedúca pracovnej skupiny pre 
oblasť ľudí bez domova,KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA) 

   

Prítomní za mestské časti:   

  Janka Langová (MČ Bratislava-Staré Mesto) 

 

Prítomní za samosprávny kraj:   

 Marica Šiková (riaditeľka Odboru  sociálnych vecí BSK) 
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Prítomní za poskytovateľov sociálnych služieb:    

 Marián Horanič (nominant pracovnej skupiny Prístupná Bratislava) 

                                                         Jozef Kákoš ( nominant pracovnej skupiny SocioFórum ) 

 

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) 

 Zdenka Letenayová (nominovaná poskytovateľom sociálnych služieb  
pre seniorov zriaďovaných HMBA) 

 

Hostia:  

 Mária Filipová (externá metodička KPSS) 

 Zora Pauliniová (facilitátorka) 

Tajomník:  Petra Dobiašová (sekcia soc. vecí, HMBA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Prezentácia 
 



Komunitný plán sociálnych 
služieb hlavného mesta 

Slovenskej repuliky
Bratislavy 2023 - 2030

Riadiaca skupina KPSS

11. 04. 2022



Program stretnutia

• Schválenie programu rokovania

• Prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta
Slovenskej republiky 2023 – 2030

• Prerokovanie témy zisťovania potrieb a koordinovanie podpory pre 
ľudí na úteku z Ukrajiny v kontexte integrácie cudzincov



Z čoho dokument vzišiel a kam
bude smerovať?

• február 2021 - zriadenie riadiacej skupiny

• marec 2021 - marec 2022 - pravidelné stretávanie sa pracovných skupín

• 11. 4. 2022 – prerokovanie v riadiacej skupine

• 26. 4. - prerokovanie na pravidelnej porade primátora

• 27. 4.- 10.5. 2022 - zverejnenie na pripomienkovanie verejnosťou

• 10.5. 2022 verejné prerokovanie

• 25. 5. 2022 prerokovanie na Komisii sociálnych vecí a rozvoja bývania

• 9. 6. 2022 - prerokovanie na Mestskej rade

• 23. 6. 2022 – prerokovanie v mestskom zastupitelstve

• Od 2023 – KPSS HMBA ako dokument celomestského charakteru



Na tvorbe KPSS 
2030 spolupracovalo...

• 89 organizácií sociálnej pomoci v Bratislave
• 6 expertov - výskumníkov

• 5 vedúcich pracovných skupín
• 5 tajomníkov pracovných skupín
• + 15 členov sekcie sociálnych vecí

• 1 externá metodička
• 5 facilitátorov

• 5 zapisovateľov



1: Posilnenie spolupráce
• Implementovať komunitné plánovanie
• Poskytnúť špeciálnu podporu pre zapájanie ľudí so skúsenosťou
• Zorganizovať metodické a informačné stretnutia s MČ
• Integrovať plánovanie sociálnych služieb na území mesta
• Vytvoriť katalóg sociálnych služieb
• Vytvoriť samostatný web o sociálnej pomoci
• Informovať o aktuálnych novinách v sociálnej politike
• Vytvoriť mapu bezbariérovej prístupnosti



2: Dôstojný, bezpečný a samostatný
život starších obyvateľov
• Zvýšenie informovanosti o možnostiach 

podpory a iných službách mesta

• Analýza osamelo žijúcich starších ľudí v 
postpandemickom období a podporná 
infokampaň

• Zapojenie starších obyvateľov 
prostredníctvom posilnenia činnosti Rady 
seniorov

• Vybudovanie mestského komunitného 
medzigeneračného centra

• Pilotná spolupráca so zameraním na 
fungovanie siete denných centier vo 
vybranej/ných MČ

• Zdostupnenie výkonu DOS v potrebných 
časoch, úkonoch, finančných rámcoch a na 
potrebných miestach

• Zvýšenie informovanosti o terénnych a 
ambulantných službách a posilnenie 
spoluprác

• Program podpory v krízovej situácii 
prostredníctvom krátkodobej terénnej 
sociálnej práce 

• Sprostredkovanie služby monitorovania a 
signalizácie potreby pomoci 

• Zabezpečenie nových pobytových SS 
prostredníctvom rozvoja spoluprác

• Podpora neverejných poskytovateľov SS v 
ZPS a ZOS

• Dizajn pilotu pre Integrované centrum 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti



3: Drogová politika a exponované
lokality
• Zvýšenie prístupnosti SSKI a iných opatrení 

pre ľudí, ktorí užívajú drogy rizikovým 
spôsobom (útulok, nízkoprahové denné 
centrum, pobytová služba pre ženy a 
matky s deťmi, kt. majú skúsenosti s 
drogami...)

• Zabezpečenie terénnej sociálnej 
práce pre mladých ľudí, ktorí majú 
skúsenosti s drogami v prostredí nočného 
života

• Pilotný projekt koordinovanej a 
integrovanej účinnej prevencie pre 
mladých ľudí (CPPPaP, MČ, MVO, školy..)

• Vytvorenie mestskej koncepcie v oblasti užívania 
drog a závislostí participatívnym spôsobom s 
aktérmi v oblasti drogovej politiky vrátane 
zástupcov/zástupkýň príslušných rezortov

• Mapovanie potrieb špecifických 
zraniteľných skupín, ktoré majú skúsenosti 
s drogami a adiktívnym správaním

• Informovanosť zamestnancov 
a zamestnankýň sociálnych 
oddelení MČ v téme ohrozených lokalít 
a drogovej politiky



4: Deti, mladí ľudia a rodiny v 
ohrození
• Zriadenie Centra prvého 

kontaktu (na jednom mieste 
komplexné informácie, pomoc 
a poradenstvo)

• Skvalitnenie grantovej 
podpory (zvyšovanie 
finančnej podpory)

• Realizovanie analýz na 
vybrané témy detí, mladých 
ľudí a rodiny v ohrození

• rodiny s deťmi - zosúlaďovania 
rodinného a pracovného života,

• mladí dospelí - najmä mladých 
ľudí opúšťajúcich náhradnú 
ústavnú, pestúnsku alebo 
náhradnú starostlivosť,

• deti a mladí ľudia - nízkoprahové 
služby a pod.

• Zvýšenie podpory rodín s deťmi 
• zefektívniť a rozvinúť kvalitu v 

zariadeniach v správe mesta Kopčany, 
Fortuna, Repuls

• vznik rôznych druhov a foriem služieb

• Zvýšenie podpory cieľovej skupiny 
mladí dospelí

• pracovníka/čky venujúcej sa mladým 
dospelým

• Zvýšenie podpory detí a mladých 
ľudí

• zriadenie nízkoprahovej sociálnej služby 
pre deti a rodinu,

• Mestský/á komunitný/á pracovník/čka pre 
voľnočasové aktivity vo verejnom 
priestore

• Identifikovanie siete terénnych 
služieb a potrieb cieľovej 
skupiny

• sieťovanie
• podpora
• vzdelávanie

• Zvýšenie počtu a kvality 
terénnych služieb

• pracovník/čka zameraná na 
rodiny/priamo v rodine

• pracovník/čka zameraná na 
mladých dospelých

• pracovník/čka zameraná na 
mladých (deti a mladých ľudí)



5: Ľudia bez domova 

• Rozširovanie terénnych a ambulantných sociálnych služieb krízovej intervencie

• Zriadenie nových nízkokapacitných služieb 24 hodinového ubytovania 

• Podpora housing led služieb na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva

• Vytvorenie medzisektorovej odbornej platformy 

• Scitlivovanie verejnosti v témach bezdomovectva

• Budovanie ľudských zdrojov pre prácu s ľuďmi bez domova

• Posilnenie spolupráce a vzdelávania zamestnancov sociálnych a zdravotných služieb v 
oblasti zdravia a prístupov k cieľovej skupine.

• Vybudovanie siete spolupracujúcich odborníkov z oblasti zdravia pre ľudí bez domova.

• Zriadenie nízkoprahovej ordinácie prepojenej s nízkoprahovou terénnou medicínou pre 
ľudí bez domova.



6: Osoby so zdravotným 
znevýhodnením 
• Inštitúty systému kvality (Poradná komisia)

• Záväzné pravidlá kvalitnej prístupnosti

• Vytvoriť rozvojový nástroj na podporu prístupnosti a SS

• Rozvoj ľudských zdrojov a spolupráce s partnermi (pracovná skupina Prístupná 
Bratislava)

• Sledovať kvalitu, dostupnosť SS a súvisiacich podmienok pre OZZ 
(monitorovania, priebežný zber chýbajúcich údajov...)

• Vypracovanie stratégie sprístupňovania mesta pre všetkých (vytvoriť stratégiu, 
bezbariérových okruhov)

• Podpora konkrétnych služieb pre vytvorenie fungujúcej siete

• Informácie vo vhodnej forme a dostatočnom rozsahu pre OZZ

• Zvyšovanie povedomia o potrebách a právach OZZ



FINANČNÁ STRÁNKA KPSS 2030
• KPSS by mal sledovať nenaplnené potreby
obyvateľov, všetky investície na rozvoj v sociálnej oblasti a ako
spolu ideme pracovať na riešeniach

• KPSS predstavuje výlučne peniaze na rozvoj
• Náklady na rozpočet mesta vo výške 65 mil EUR (z čoho BV 52 mil 

EUR)



DISTRIBÚCIA ZDROJOV KPSS 2030

0,29%

40,63%

20,74%

12,36%

22,24%

3,72%

Podiel SSV

Strategický cieľ 1 prierez Strategický cieľ 2 starší Strategický cieľ 3 drogy Strategický cieľ 4 deti Strategický cieľ 5 ĽBD Strategický cieľ 6 OZZ



• 86 riešení pre obyvateľov a obyvateľky
• 347 strán analyzujúcich sociálnu situáciu
• zoznam poskytovateľov sociálnej pomoci

• 35 máp štruktúry sociálnych služieb podľa MČ
• metodika komunitného plánovania na území mesta

Čo vzniká s KPSS 2030?



Systematické riešenie témy ľudí na úteku z 
Ukrajiny v kontexte integrácie cudzincov

• Vznik pozície koordinátora
• Potreba systematizovať ad hoc riešenia
• Zisťovanie potrieb a koordinácia podpory
• Informácia pre riadiacu skupinu KPSS o postupe



Dotazníky spokojnosti 

• Máte v schránke 
• Budeme radi za spätnú väzbu
• Dotazníky spokojnosti sú súčasťou analýzy hodnotenia 

procesu KPSS
• Zmena rokovacieho poriadku na základe výsledkov 

hodnotenia 



Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu 


