
Komunitný plán sociálnych služieb  

hlavného mesta SR Bratislavy

2019 – 2023

...............................
verejná prezentácia zámeru

Bratislava, 03.05.2018



Dôvody verejného prerokovávania zámeru 
prípravy KP SS



Obsah verejnej prezentácie 

2 časti

A
) 

Te
o

re
ti

ck
á 

ča
sť

B
) P

raktická časť



A) Teoretická časť



Legislatívne a strategické východiská



Legislatívne a strategické východiská



Ciele



Štruktúra



Proces tvorby – etapy, harmonogram

1. Etapa

prebieha

Organizačná

2. Etapa

prebieha

Iniciačná

3.  etapa

prebieha

Spracovanie

4. etapa

KPSS

5. etapa

Verejné 3P: 
pripomienkovanie, 

participácia, 
prezentácia

6. etapa

Proces 
schvaľovania 

KP SS

7. etapa

Implementácia, 
monitoring, 
hodnotenie

sa              prelínajú                v časovom                          horizonte

2018 2018-2019 2019-2023
január-máj máj apríl-júl júl-september október november-február



Proces tvorby - etapy
1. etapa: Organizačná

Primátor hlavného mesta menuje riadiaciu
pracovnú skupinu pre tvorbu komunitného
plánu.

1a. Vypracúva podklady a zadáva podmienky
pre verejné obstarávanie na spracovateľa
komunitného plánu

1b. Vypracúva zmluvu o dielo so spracovateľom
komunitného plánu

1c. Zriaďuje pracovné skupiny, organizačne
zabezpečuje ich stretnutia

1d. Zriaďuje informačný portál o tvorbe
komunitného plánu na webovom sídle
hlavného mesta, s možnosťou aktívneho
zapojenia širokej verejnosti do jeho tvorby
formou dotazníkov

1e. Pravidelne sa stretáva so spracovateľom
komunitného plánu a priebežne vyhodnocuje
výsledky a výstupy tvorby komunitného plánu

2. etapa: Iniciačná

Riadiaca pracovná skupina riadi proces
vypracovania komunitného plánu

2a. Poskytuje a aktualizuje informácie o
priebehu a tvorbe komunitného plánu pre
verejnosť na webovom sídle hlavného mesta
SR Bratislavy

2b. V rámci participatívneho procesu
organizuje verejnú prezentáciu zámeru
tvorby a spracovania komunitného plánu
odbornej a laickej verejnosti

2c. Zabezpečuje obsadenie pracovných
skupín odbornou a laickou verejnosťou

Aktuálne 3.5.2018



3. etapa: Spracovanie

Riadiaci výbor definuje systém práce
v pracovných skupinách

3a. pravidelné stretnutia pracovných
skupín

3c. spracovanie analytickej časti

3d. spracovanie SWOT analýzy

3e. spracovanie návrhu priorít
a opatrení

3f. spracovanie, zverejnenie
a vyhodnotenie dotazníkov

3g. pravidelné stretnutia riadiaceho
výboru a spracovateľa komunitného
plánu k výstupom pracovných skupín

Proces tvorby - etapy
4. etapa: Komunitný plán sociálnych služieb

Spracovanie vlastného koncepčného materiálu z podkladov
pracovných skupín, z legislatívnych a strategických a
demografických analýz a dotazníkov od verejnosti

5. etapa: Verejné pripomienkovanie - spustenie verejnej
participácie, vrátane verejnej prezentácie

5a. Verejná prezentácia návrhu komunitného plánu

5b. Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu laickou a
odbornou verejnosťou

5c. Vyhodnotenie a zapracovanie relevantných pripomienok,
návrhov a odporúčaní od laickej a odbornej verejnosti

6. etapa: Administratívne schválenie - proces schvaľovania
KPSS

Návrh komunitného plánu musí prejsť vnútorným
schvaľovacím procesom hlavného mesta, pričom na jeho
konci sa budeme uchádzať o schválenie v Mestskom
zastupiteľstve

7. etapa: Implementácia KPSS, monitoring a hodnotenie
KPSS



B) Praktická časť



Komunitné plánovanie

Očakávame tvorivý proces, na ktorom sa budú podieľať najmä:

prijímatelia 
sociálnych 

služieb

verejní a 
neverejní 

poskytovatelia 
sociálnych 
služieb na 

území mesta 

zástupcovia 
záujmových 

a 
stavovských 
organizácií 

mestské 
časti

samosprávny 
kraj  

Bratislavčania poslanci MsZ

Preto HM SR BA v etape 1 a 2 (organizačná a iniciačná):
Zriadilo riadiacu pracovnú skupinu a 3 pracovné skupiny s možnosťou participácie podľa výberu
Zriadilo web sídlo pre tvorbu KP SS a e-schránku pre všetkých v rámci procesu tvorby
Oslovilo listom dotknutých účastníkov procesu, starostov jednotlivých MČ, poslancov MsZ
Pripravilo verejnú prezentáciu spracovania zámeru
Pripravuje dotazník



1. Seniori

vedúca skupiny 
Mgr. Branislava  
Belanová

2. Deti, mládež 
a rodina

vedúca skupiny 
PhDr. Miriam 
Jamrišková

3. Ľudia bez 
domova

vedúci skupiny 
Mgr. Ján Korec

Riadiacia pracovná skupina a pracovné skupiny

Holistický prístup

HM SR BA identifikovalo 3 oblasti

Vzájomné prepojenie skupín a riadiacej 
pracovnej skupiny

Verejné rokovania skupín

Všetky informácie o skupinách na web sídle

Potenciálni členovia jednotlivých pracovných skupín
Riadiaca pracovná skupina:
- menovaná primátorom
- riadi proces prípravy

Garant KP SS  
Mgr. Marcela Gbelecová
riaditeľka Sekcie SVKŠŠ

Mgr. Vlasta Miškaninová
vedúca OSV

Externý koordinátor
Firma Erudio, s.r.o.

Vedúci pracovných skupín

Tajomník
RNDr. Katarína Kučárová, PhD.



Administratívno – technické informácie

webové sídlo HM SR BA

https://www.bratislava.sk/sk/udalost/priprava-komunitneho-planu-socialnych-sluzieb-
hlavneho-mesta-sr-bratislavy-na-roky-2019-2023

• Priebežné zverejňovanie aktuálnych informácií o procese prípravy KP SS

• Priebežné zverejňovanie pozvánok a zápisov z rokovaní pracovných skupín

• Priebežné zverejňovanie verejných prezentácií

• Priebežné zverejnenie dotazníka s termínom vyplnenia

• Atď.

e-adresa na komunikáciu s verejnosťou

kpss@bratislava.sk

https://www.bratislava.sk/sk/udalost/priprava-komunitneho-planu-socialnych-sluzieb-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-na-roky-2019-2023
mailto:kpss@bratislava.sk


• 3.5.2018 po/počas verejnej prezentácie zámeru KP SS 
(pripravené návratky a boxy na ich odovzdanie v 
Zrkadlovej sieni) 

• v rámci Kancelárie prvého kontaktu v budove Novej 
radnice (návratky aj boxy budú do nej premiestnené)

• na e-adrese kpss@bratislava.sk

• účasťou na pracovnom rokovaní pracovnej skupiny

4 možnosti 
prihlásenia do 

pracovných 
skupín:

Vstup do pracovných skupín

mailto:kpss@bratislava.sk


2 možnosti vyplnenia:

elektronicky na webovom sídle 
hlavného mesta 

www.bratislava.sk v priestoroch Kancelárie 
prvého kontaktu v budove 

Novej radnice

Dotazník

http://www.bratislava.sk/


1. PS Seniori

15.5.2018, miesto a čas rokovania 
budú upresnené na web sídle mesta

2. PS Deti, mládež, rodina

16.5.2018, miesto a čas rokovania
budú upresnené na web sídle mesta

Najbližšie termíny
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Ďakujeme za pozornosť
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