
ZÁPISNICA 

Z pracovného stretnutia pracovnej skupiny DETI, MLÁDEŽ A RODINA 

Zo dňa 16. 5. 2018 o 16.00 v zasadacej miestnosti Archa, Uršulínska 6 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Mgr. Vlasta Miškaninová, vedúca oddelenia sociálnych vecí hlavného mesta SR Bratislavy, otvorila 
stretnutie pracovnej skupiny a prestavila ciele, a postupy pri tvorbe nového Komunitného plánu 
sociálnych služieb (ďalej KP SS) na roky 2019 – 2023. Zároveň odprezentovala  stručný odpočet plnenia 
KPSS za roky 2013-2018. 

Ing. Ján Helbich, zástupca zhotoviteľa KPSS firmy ERUDIO, s.r.o., zhrnul hlavné zistenia demografickej 
prognózy hlavného mesta SR Bratislava s výhľadom do roku 2050. Odprezentoval taktiež priority 
existujúcich KPSS jednotlivých mestských častí. 

Všetci prítomní zároveň v tlačenej forme dostali k dispozícii prehľadné rozdelenie kompetencií 
hlavného mesta SR Bratislavy, mestských častí a Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti 
sociálnych služieb. 

Nasledovala moderovaná diskusia, do ktorej sa zapojili všetci prítomní. Najdôležitejšími závermi 
diskusie sú: 

- Pri demografickej analýze je potrebné vziať do úvahy rozdiel v štatistike v počte obyvateľov 
Bratislavy medzi údajmi štatistického úradu a matričným zápisom. Podľa matrík žije v 
Bratislave o 50 tisíc obyvateľov viac ako vyjadruje údaj zo štatistického úradu. 

- Je potrebné budovať nové zariadenia sociálnych služieb, nakoľko terajšie kapacity sú 
nepostačujúce a niektoré sociálne zariadenia pre deti ukončili svoju činnosť kvôli nemožnosti 
splniť personálny normatív zadefinovaný zákonom o sociálnych službách. 

- Spolupráca a sieťovanie pokročila najmä s mimovládnymi organizáciami. Je potrebné 
posilňovať spoluprácu hlavného mesta Sr Bratislavy, mestských častí,  a BSK v oblasti 
sociálnych vecí pri rešpektovaní ich kompetencií. Mestské časti musia byť aj politicky 
a marketingovo motivované spolupracovať – napr. spoločnou kampaňou „Bratislava 
informuje“. 

- Sociálne intervencie zamerané na deti a rodinu by mali mať viac preventívny charakter. 

- Dôležitým prvkom pre komunikáciu medzi samosprávou a širokou verejnosťou by mala byť 
kancelária prvého kontaktu, kde by verejnosť získala komplexné informácie, na koho je 
potrebné sa obrátiť pri riešení nepriaznivej životnej situácie. Musí tu byť k dispozícii erudovaný 
sociálny pracovník a zoznamy krokov a adries pre riešenie rôznych životných situácií. Súčasťou 
kontaktného bodu by mala byť aj krízová telefonická sociálna linka. 

- Mesto musí vyjsť do ulíc a komunikovať s občanmi. Tým je možné aktívne odhaľovať skryté 
krízové sociálne situácie. 

- Je potrebné riešiť chýbajúci medzikrok pre ľudí, ktorí dosiahli maximálnu hranicu 6 mesiacov 
pobytu v krízovom centre. S tým súvisí potreba otvoriť VZN č. 1/2006 o nájme bytov 
a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie, ktoré stanovuje veľmi prísne 
podmienky a nedostatočne definuje inštitút osobitného zreteľa. 



- Na sociálnu oblasť má významný vplyv politika bývania, ktorá však nie je súčasťou KPSS – patrí 
do PHSR mesta. Problémom Bratislavy je nedostatok mestských nájomných bytov, štartovacích 
bytov pre úspešných klientov sociálnych služieb a špeciálnych bytov. 

 

Zapísal:                                                                         

PhDr. Ján Holonič, PhD., MBA 

 

Schválil: 

PhDr. Miriam Jamrišková, vedúca pracovnej skupiny Seniori 

Mgr. Vlasta Miškaninová, vedúca OSV 

 


