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Riadiaca skupina 

Rokovanie  

  

Videohovor 

Dátum:    09. 12. 2021, 13.00 - 14.30   

  

Prítomní: 

 členovia a členky riadiacej skupiny:  13 

 tajomník:  1  

 hostia:  1 

Neúčasť členov:   6 

  

Obsah stretnutia:  

1. Privítanie a procesný úvod 

2. Informovanie o analytickej časti KPSS   

3. Predstavenie výstupov z pracovných skupín  

4. Zhrnutie prípravy KPSS externou metodičkou   

5. Diskusia, záver 

  

1. Privítanie a procesný úvod   

Stretnutie otvorila predsedníčka riadiacej skupiny (RS), ktorá ospravedlnila neprítomných, 

uvedených v priloženej prezenčnej listine a nechala prítomných hlasovať o programe stretnutia 

(program bol schválený jednohlasne). 

2. Informovanie o aktuálnom stave prípravy KPSS  

Garant KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy predstavil aktuálnu 

situáciu pri príprave KPSS - podrobnejšie informácie si možno pozrieť v pripojenej prezentácii.  

Mesto si nechalo externe zhotoviť analytickú časť KPSS, ktorej časti sú dispozícii v prílohe č.1. 

(prosíme nakladať s nimi ako s internými). Mesto nie je s dodanými podkladmi spokojné a zároveň 

treba zohľadniť efektívne narábanie s verejnými zdrojmi, preto bude požadovať od dodávateľa 
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prepracovanie. Oneskorenie bude mať dopad aj na proces, preto  bude mesto žiadať stanovenie 

dátumu, do kedy prepracované podklady dostane. 

Analýza mala vychádzať zo zberu dát. Aj keď sú odborní garanti rešpektovaní odborníci, to, čo 

mesto dostalo, nezodpovedá očakávaniam. Všetci vedúci a vedúce PS si materiály preštudovali a 

najväčším nedostatkom je chýbajúca analýza poskytovaných sociálnych služieb na území mesta 

a kvantifikácia potrebnej kapacity týchto služieb.  

Aj keď zatiaľ hotovú analýzu (v požadovanej kvalite)  nemá mesto k dispozícii, vedúci pracovnej 

skupiny pracujú s podkladmi z analýzy, aké sú k dispozícií.   Vedúci a vedúce PS budú pozorne 

sledovať situácie, v ktorých by mohli dáta chýbať a mesto bude pokračovať v nastavenom procese.  

Podpredsedníčka riadiacej skupiny vníma situáciu ako veľký problém a zaujíma ju, kde sa stala 

chyba a aký bude časový sklz. Bude s dodávateľom mesto komunikovať, aby dopracoval materiál, 

ktorý nie je v súčasnosti použiteľný? 

Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy informovala, že išlo 

o jedinú dodávateľskú firmu, ktorá podala ponuku. Na Slovensku chýba tento segment trhu či typ 

dodávateľov.  K vnímaniu kvality: mesto je náročným zadávateľom, vie, čo chce a dôsledne si to 

vyžaduje. Napriek snahe SSV nebol dodávateľ schopný identifikovať, čo je a čo nie je kľúčové. 

Zber dát sa uskutočnil, ale (zatiaľ) chýba syntéza dát.  

Garant KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy uviedol, že spoločnosť 

AUGUR Consulting je renomovaným autorom takýchto materiálov a boli na ňu dobré referencie; 

aj samotné verejné obstarávanie bolo v poriadku. V zmluve boli zakotvené podmienky, čo má 

analýza obsahovať a aké sú termíny dodania. Pri dodávaní vzniklo aj napriek  urgenciám meškanie 

(pozn.: analýza mala byť dokončená do 29.10.2021). Pripomienky sme formulovali hneď obratom, 

ale nedostatky sa týkajú celého dokumentu. Mesto bolo plne súčinné s dodávateľom a budúci 

týždeň sa chystá na stretnutie s ním. Konateľ AUGURu dostane pripomienky k celému materiálu 

ústne aj písomne. Pôjde o vážne negociácie a mesto bude trvať na náprave do konca januára 2022. 

V prípade dodania materiálu s výhradami bude mesto ochotné dielo prebrať, bude však požadovať 

zľavu. 

Zástupkyňa mestskej časti má skúsenosť s podobným dodávateľom.  MČ ich systematicky tlačila 

a pripomienkovala dielčie časti. Čo sa týka predmetného dodávateľa AUGUR Consulting p. 

Štetinová neverí tomu, že by dodávateľ  potrebné informácie nemal, len ich do dokumentu nevložil 

a preto je to potrebné dokument prepracovať - bude to však vyžadovať veľa konzultácií aj zo strany 

mesta. 

3. Predstavenie výstupov z  pracovných skupín 

Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy uviedla, že od 

septembra sa spustili  všetky pracovné skupiny a pripravuje sa základ strategickej časti. Členovia 
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riadiacej skupiny majú k dispozícii  SWOT analýzy a ciele; v súčasnosti pripravujeme súbor 

všetkých cieľov i aktualizáciu strategických cieľov podľa zistení analytickej časti. 

MČ majú výstupy z tejto fázy pripomienkovať do 17.12.,  ponúkli sme im viacero možností 

(písomne, konzultáciami s vedúcimi PS atď.).   

Výstupy z pracovných skupín predstavili vedúce PS  a garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí 

magistrátu hl. mesta SR Bratislavy (viď priložená prezentácia): 

 PS „Seniori“  a prierezové ciele predstavila v zastúpení vedúcej pracovnej skupiny garantka 

KPSS; 

PS „Ľudia bez domova“ predstavila vedúca pracovnej skupiny; 

PS „Osoby so zdravotným znevýhodnením“ predstavila vedúca pracovnej skupiny; 

PS „Drogová politika a exponované lokality“ predstavila vedúca pracovnej skupiny;  

PS „Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“ predstavila vedúca pracovnej skupiny.  

 Okrem samotných výstupov zaznelo aj uznanie  toho, ako aktívne pracovné skupiny fungujú  a 

ako viacerí členovia PS oceňujú možnosť stretávať sa navzájom na takejto platforme. 

4.  Zhrnutie prípravy KPSS externou metodičkou   

Všetky PS majú z analýz a zo stromu problémov spracované aj špecifické  a strategické ciele, 

zodpovedajúce tomu poznaniu, ktoré bolo k dispozícii. Úroveň spracovania je dostatočná.  

Potrebné je harmonizovať strategické dokumenty, ktoré majú presah aj do sociálnej oblasti – ide 

o Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030, Bratislava 2030 (PHSR) a Komunitný plán. 

Niektoré z tém by mali byť riešené na vyššej úrovni, pretože majú väzbu na financovanie; niektoré 

veci sa opakujú v každej skupine (napríklad práca s dátami, komunikačná stratégia, 

informovanosť). Aby nevznikla duplicita, bude potrebné spolupracovať s tímami strategických 

dokumentov. Ďalšou úlohou bude vytvoriť finančný plán a zabezpečiť finančné krytie, aby 

dokument neostal deklaráciou; pôjde o pomenovanie všetkých zdrojov (nielen mestských) do 

sociálnej oblasti na území mesta. 

5. Diskusia, záver 

Podpredsedníčka riadiacej skupiny zdôraznila, že finančnému plánu by mal predchádzať 

strednodobý implementačný plán. Treba tiež dať pozor na stav, aby sme neboli prevalcovaní 

množstvom informácií.  

• Otázka na vedúcu pracovnej skupiny pre oblasť drogová politika a exponované lokality 

KPSS: Nadväzujeme na existujúce celoslovenské dokumenty, resp. sú už na celonárodnej 

úrovni zozbierané dáta alebo pripravené dokumenty, ktoré možno využiť?  
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• Otázka na vedúcu pracovnej skupiny pre oblasť deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 

KPSS: Nechystáme sa v oblasti ochrany detí suplovať niektoré štátne inštitúcie?  

Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť drogová politika a exponované lokality KPSS pripomenula, 

že dáta na národnej úrovni nie sú dostatočné; tie, ktoré boli na národnej úrovni k dispozícii, 

dodávateľ do dokumentu začlenil. Výhodou je, že členkou PS je aj zástupkyňa Národného 

monitorovacieho centra pre drogy na MZV a keďže ministerstvo prizvalo mesto do pracovnej 

skupiny k tvorbe Akčných plánov Národnej protidrogovej stratégie, dúfa, že dôjde k prepájaniu 

mestskej a národnej úrovne. 

Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození KPSS vysvetlila, že  sa 

PS vracia k Štatútu mesta, k jeho povinnostiam, právomociam a možnostiam.  Teraz prichádza 

najťažšia časť, pretože  v rámci PS sa ukáže množstvo dôležitých tém, ale PS sa bude môcť 

venovať len niektorým. Aj tie bude treba priorizovať, s čím by mohla pomôcť aj analýza. Ak niečo 

bude potrebou a prioritou a budú na to podmienky (financie, personál), mesto to bude robiť.  

Externá metodička: Samospráva by mala primárne naplniť tie povinnosti, ktoré má na starosti a 

potom robiť ďalšie veci nad rámec. 

Podpredsedníčka riadiacej skupiny uviedla, že jedným z cieľov je vytvoriť strategický dokument 

KPSS, kde bude kapitola týkajúca sa drogovej politiky. Zároveň sa však má tvoriť samostatný 

strategický dokument v oblasti drogovej politiky. Často nám vyčítajú, prečo mesto robí stratégie 

a nedáva peniaze tam, kde je to treba. 

Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť drogová politika a exponované lokality KPSS uviedla, že 

kvôli tomu spomínaný zámer posúvali (chceli ho mať potvrdený z externého prostredia od 

odborníkov a odborníčok, či aj oni to vnímajú rovnako), aby mali kapitolu v KPSS , aby nebolo 

potrebné duplikovať niečo, čo má miesto v KPSS a má to byť nadstavba, ktorá ide nad rámec 

sociálnej oblasti.  

Odborníci z PS pomenovali napríklad, že mesto nemá ani na úrovni exponovaných lokalít jednotný 

prístup. Vieme, že tieto lokality sú v Bratislave zasiahnuté koncentrovaným výskytom viacerých 

fenoménov, vrátane užívania drog a závislostí, ale na pár metroch tu pôsobí viacero aktérov bez 

spoločného prístupu. V praktickom živote mesta  a mestských častí by sme sa chceli  zjednotiť v 

tom, akým spôsobom ideme riešiť dlhodobé problémy. Kombinujeme tu akčný a strategický 

prístup. V súčasnosti má napr. Oddelenie prevencie a znižovania rizík obsadených 6 pracovných 

pozícií  a jeden z konkrétnych výstupov je Koncepcia pre Obchodnú ulicu, ktorá sa ide naprieč 

úrovňami kvality života (poriadok, bezpečnosť, verejný priestor). Predpokladáme, že v 1. kvartáli 

2022 budeme o tejto koncepcii hovoriť viacej. Ide o ilustráciu toho, že v tejto exponovanej lokalite 

sa už realizujú konkrétne kroky, ale zároveň je pripravený aj koncepčný prístup.  

Podpredsedníčka riadiacej skupiny rozumie tomu tak, že mesto bude robiť na strategickom 

dokumente, ale paralelne sa bude snažiť realizovať služby či iné aktivity. Ak budú tieto strategické 
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dokumenty hotové,  odporúča ich nechať schváliť ako záväzné dokumenty, aby sa stali záväznou 

normou, ktorú by (prípadné) nové vedenie nemohlo ignorovať. 

Stretnutie riadiacej skupiny uzavrela jej predsedníčka. 

  

Zapísala: Zora Pauliniová,  14. 12. 2021  

Schválila: Lenka Antalová Plavuchová, 15. 12. 2021  

  

 

 

 

  

 

 

 

http://www.bratislava.sk/

