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Riadiaca skupina  

Rokovanie 

 

Videohovor 

Dátum:   27. 05. 2021, 13:00 – 14:00 

Prítomní: 

 členovia riadiacej skupiny: 12 

 tajomník: 1  

 hostia: 4 

Ospravedlnená neúčasť členov:  6  

1. Privítanie a úvod  

- Garant KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Privítal členov a členky riadiacej skupiny a hostí a informoval, že dnešné 

rokovanie bude viesť vzhľadom na neprítomnosť predsedníčky riadiacej skupiny 

kvôli účasti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

• Pripomenul organizačné pravidlá rokovania. 

2. Bod č. 1 rokovania - schválenie programu rokovania 

- Návrh programu rokovania bol členkám a členom riadiacej skupiny zaslaný vopred 

spolu s pozvánkou. 

- Hlasovanie za schválenie návrhu programu rokovania v pôvodnom znení: 

• Za: 10 (plus 1 poradný hlas), proti: 0, zdržalo sa: 0 

• Program rokovania bol prijatý 

3. Bod č. 2 rokovania - predstavenie personálnych zmien v zložení riadiacej skupiny 

KPSS  

- Garant KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Privítal novú členku riadiacej skupiny zastupujúcu prijímateľov sociálnych 

služieb nominovanú OZ Odyseus. 

• Riadiaca skupina je týmto kompletná, je zabezpečená diverzita za rôzne 

oblasti.  

• V súčasnosti sú v riadiacej skupine štyria zástupcovia prijímateľov sociálnych 

služieb, pričom ako bolo avizované, počet ich hlasov ostáva nezmenený, teda 

http://www.bratislava.sk/
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tri. Dvaja zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb so skúsenosťou so 

stratou domova budú mať jeden spoločný hlas.    

4. Bod č. 3 rokovania - predstavenie zadania analytickej časti KPSS 

- Analytička z oddelenia dátovej politiky a analýz magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Informovala, že analytická časť KPSS nebude spracovaná interne v réžii 

magistrátu, ale prebehlo verejné obstarávanie, pričom úspešný uchádzač je Augur 

Consulting s.r.o. Ide o českú spoločnosť, ktorá má skúsenosť so spoluprácou 

s verejným sektorom a podobnými aktivitami. 

• Oddelenie dátovej politiky navrhlo metodológiu a postup, ktoré boli 

zakomponované do obstarávania. Princípmi tvorby analytickej časti sú 

spolupráca, brať do úvahy rôzne prelínajúce sa znevýhodnenia, citlivé 

a rešpektujúce podmienky zberu dát a nízkoprahovosť. 

• Cieľom analytickej časti je zistiť súčasný stav, kvalitu sociálnych služieb, mieru 

ich využívania, s akými problémami sa môžeme stretnúť. Mapovať sa tiež budú 

cieľové skupiny, ich charakteristika a potreby, špecifické životné situácie. 

Cieľovým skupinám sa bude venovať rovnaká pozornosť a prebehne aj analýza 

existujúcich dokumentov. Budú sa zbierať kvantitatívne dáta, najmä cez 

dotazníky, rozhovory a fokusové skupiny. 

• Výstupom bude šesť samostatných analýz, jedna pre každú cieľovú skupinu (Deti, 

mládež a rodiny v ohrození; Starší obyvatelia a obyvateľky; Osoby so zdravotným 

znevýhodnením; Ľudia bez domova; Ľudia užívajúci drogy; Cudzinci a etnické 

menšiny). Tieto skupiny budú tvoriť samostatné kapitoly v konečnej analýze. 

• Pre každú cieľovú skupiny bol vybraný odborný garant zo sekcie sociálnych vecí 

magistrátu. V rámci kolaboratívneho prístupu budú konzultácie aj 

s poskytovateľmi sociálnych služieb. 

• Zmluva s dodávateľom bola podpísaná v apríli. Do troch mesiacov od podpisu 

zmluvy by mal dodávateľ poslať predbežnú správu a do šiestich kompletnú 

analýzu.  

• Predbežná správa bude predstavená na pracovných skupinách, ktoré do nej budú 

môcť odborne vstupovať a pripomienkovať ju. 

- Predstaviteľ poskytovateľov sociálnych služieb: 

• Pochválil túto iniciatívu a víta globálnu analýzu na úrovni mesta. Poskytovatelia 

sociálnych služieb v praxi narážajú na absenciu relevantných analýz, preto sa im 

ťažko nastavujú služby. 

5. Bod č. 4 rokovania - predstavenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta a zmeny, 

aké to môže priniesť pre KPSS (príloha č. 1) 

- Materiál o Komunitnom plánovaní sociálnych služieb na území hlavného mesta s 

prehľadom aktuálnych stavov medzi KPSS mestských častí a hl. mesta SR Bratislavy, 

bol členkám a členom riadiacej skupiny zaslaný vopred spolu s pozvánkou. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Objasnila, že Štatút hl. mesta SR je základným dokumentom, ktorý rozdeľuje 

kompetencie a pôsobnosť medzi hl. mestom SR a mestskými časťami. Tento 

bod rokovania reaguje na otázku z posledného rokovania ohľadom rolí medzi 

hl. mestom a mestskými časťami pri KPSS. 

• V súčasnosti sa pripravuje návrh dodatku Štatútu hl. mesta, proces 

schvaľovania je časovo náročný a komplexný, ale už sme pri posledných 
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krokoch. Mestské časti boli vyzvané, aby ich zastupiteľstvá vydali k návrhu 

dodatku Štatútu hl. mesta SR stanovisko. V septembri bude návrh dodatku 

zaradený na rokovanie Mestského zastupiteľstva.  

• Vopred zaslaný materiál poskytuje aktuálny prehľad stavov KPSS mestských 

častí a zhrnutie ako návrh dodatku Štatútu hl. mesta ovplyvní mestské časti. 

• Cieľom tejto zmeny Štatútu hl. mesta SR je zosúladiť legislatívu a prax 

v sociálnych veciach. V návrhu dodatku je tiež snaha prekonať fragmentáciu 

sociálnych politík, niektoré kompetencie sa totiž prekrývajú. V súčasnosti si hl. 

mesto a mestské časti vytvárajú samostatné komunitné plány. Zmenou by teda 

bolo, že mestské časti by mali posielať svoje schválené KPSS na vedomie hl. 

mestu SR, ako je to zavedené pri obciach a krajoch. 

• V rámci analytickej časti KPSS, ako strednodobý plán, sa môžeme zamerať aj 

na to, ako lepšie nastaviť vzťahy medzi hl. mestom SR a mestskými časťami, 

aby čo najlepšie fungovali pre obyvateľov Bratislavy.  

• Informovala, že sa uskutoční Panel mestských častí, kde sa zúčastneným 

vysvetlí ako bude táto spolupráca prebiehať. 

- Podpredsedníčka riadiacej skupiny: 

• Chcela sa viac informovať sa o platforme pre mestské časti. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Opísala Panel mestských častí a vysvetlila, že možnosť zúčastniť sa na ňom 

budú mať zamestnanci oddelení sociálnych vecí mestských častí, aby mali 

prístup k informáciám z rokovaní riadiacej skupiny a pracovných skupín KPSS. 

Zároveň to bude priestor pre témy špecifické pre mestské časti. 

- Podpredsedníčka riadiacej skupiny: 

• Informovala sa o metódach ako zapojiť všetky mestské časti, aby boli pred 

schvaľovaním dodatku k Štatútu hl. mesta dobre informované. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Vysvetlila, že návrh dodatku Štatútu bol vypracovaný participatívne. Jeho 

vytvoreniu predchádzali individuálne rokovania s mestskými časťami a je 

postavený na právnej analýze a pozičnom dokumente, ktoré mestské časti 

pripomienkovali.  

• Informovala, že sekcia sociálnych vecí zároveň aktívne buduje vzťahy 

s mestskými časťami a máva pravidelné stretnutia. O Panel mestských častí je 

zatiaľ dobrý záujem. 

- Predstaviteľka prijímateľov sociálnych služieb: 

• Všimla si, že návrh dodatku Štatútu hl. mesta je o sociálnych veciach, ale chýba 

jej v ňom zmienka o sociálnej bytovej otázke. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Zopakovala, že súčasný návrh dodatku Štatútu hl. mesta sa zaoberá súladením 

práva a praxe a nezaoberá sa väčšími obsahovými zmenami. Téme dostupného 

bývania je potrebné sa venovať hlbšie a šlo by o obsahovú zmenu, ktoré pri tejto 

aktualizácii nie sú. 

- Garant KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Pripomenul, že nedávno sa schválila koncepcia rozvoja nájomného bývania 

a informoval, že sa pripravuje zmena VZN č. 1/2006 o prideľovaní nájomných 

bytov. Tejto téme sa venuje aj pracovná skupina pre oblasť ľudí bez domova. 
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- Externá metodička: 

• Informovala sa, či návrh dodatku Štatútu hl. mesta budú schvaľovať aj miestne 

zastupiteľstvá. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Potvrdila to, ale upozornila, že môžu vydať len súhlasné alebo nesúhlasné 

stanovisko. Dôležitý potom bude pre hlasovanie v Mestskom zastupiteľstve 

počet a pomer stanovísk miestnych zastupiteľstiev. 

6. Bod č. 5  rokovania - predstavenie spustených pracovných skupín KPSS 

- Vedúca pracovnej skupiny KPSS pre oblasť starší obyvatelia: 

• Opísala priebeh druhého rokovania pracovnej skupiny, ktoré sa uskutočnilo 

18.5.2021. Na rokovaní bolo 12 účastníkov, z toho 9 zástupcov poskytovateľov 

sociálnych služieb vrátane 2 zástupcov proseniorskych organizácií a zástupcov 3 

mestských častí. 

• Hlavným bodom stretnutia bolo predstavenie priorít sekcie sociálnych vecí a jej 

útvarov, s dôrazom na oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so 

znevýhodnením.  

• Zároveň sa venovali vytvoreniu špecifického cieľa za oblasť Starší obyvatelia v 

Bratislava 2030, za ktorý si stanovili nasledovne: zabezpečiť dostupné pobytové 

sociálne služby a opatrovateľskej služby pre starších na území hl. mesta.  

• Ako merateľné ukazovatele si vybrali pomer vydaných posudkov na zariadenie 

pre seniorov a zariadeniach opatrovateľských službách a celkových kapacít 

zariadení pre seniorov na území mesta za kalendárny rok; pomer vydaných 

posudkov na opatrovateľskú službu a celkových kapacít opatrovateľskej služby 

na území mesta za kalendárny rok; počet nových vybraných typov registrovaných 

sociálnych služieb pre starších na území mesta za kalendárny rok.  

• Do budúcna by chceli zvýšiť dynamiku stretnutia, podklady zasielať vopred 

a zjednodušiť zápis. 

• Ďalšie rokovanie pracovnej skupiny sa uskutoční v septembri, kedy už budú 

k dispozícii priebežné výstupy analytickej časti. 

- Zástupkyňa vedúceho pracovnej skupiny KPSS pre oblasť ľudia bez domova: 

• Informovala o priebehu druhého rokovania pracovnej skupiny pre oblasť ľudí bez 

domova, ktoré sa uskutočnilo 20.5.2021. 

• Rokovania sa okrem účastníkov za sekciu sociálnych vecí zúčastnilo aj 11 

zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb a 1 zástupkyňa mestskej časti. 

• Takisto predstavili priority sekcie sociálnych vecí s dôrazom na oddelenie 

dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova.  

• Ako špecifický cieľ pre oblasť ľudí bez domova v Bratislava 2030 sa zvolilo 

ukončovanie a zmierňovanie dopadov bezdomovectva. Merateľnými 

ukazovateľmi by mohli byť počet zabývaných domácností v bytovej núdzi (v 

mestských nájomných bytoch, bytoch MČ a bytoch mestskej nájomnej agentúry) 

v pomere k odhadom počtu ľudí v bytovej núdzi; kapacity sociálnych služieb v 

zariadeniach krízovej intervencie v pomere k odhadom počtu ľudí v bytovej núdzi. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Informovala o vydávaní súladu s KPSS pre poskytovanie finančného príspevku 

poskytovateľom sociálnych služieb. Tento rok sa bude postupovať rovnako ako 

v minulom roku. Návrh dodatku Štatútu hl. mesta vyjasňuje aj vydávanie súladu. 
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Následne sa môžu nastaviť kritériá vydávania súladu, na čo bude dôležitá aj 

spolupráca v pracovných skupinách. 

- Analytička z oddelenia dátovej politiky a analýz magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Pripomenula, že čoskoro sa členom a členkám zašlú dotazníky, ktoré spomínala 

na predošlom stretnutí. Pôjde o dotazník o očakávaniach, ktorý sa zašle len raz 

a dotazník na vyhodnotenie rokovania, ktorý bude zasielaný po každom rokovaní. 

Požiadala o ich vyplnenie. 

7. Bod č. 6 rokovania - predstavenie priebehu vypracovania Bratislava 2030 (PHSR) za 

sociálnu oblasť a  hlasovanie o ďalších rokovania riadiacej skupiny 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Vysvetlila, že sa postupovalo v súlade so záverom posledného rokovania. 

Vytvoril sa teda dotazník, ktorý bol distribuovaný poskytovateľom sociálnych 

služieb. Informovala, že tiež bude zaslaný členom a členkám riadiacej skupiny.  

• Vznikajú podklady z rôznych zdrojov, bude to významný materiál. Preto by 

bolo vhodné prejsť si ho spoločne, kvôli čomu by bolo vhodné mimoriadne 

rokovanie venované výlučne podkladom k Bratislava 2030. 

• Pred mimoriadnym rokovaním by boli v dostatočnom predstihu zaslané 

spracované podklady, aby si ich členovia a členky mohli naštudovať a zaslať 

pripomienky. Na rokovaní by sme si prešli vyhodnotenie pripomienok a iné 

vzniknuté otázky.  

- Podpredsedníčka riadiacej skupiny: 

• Informovala sa či sa plánuje prechodný materiál, keďže je to PHSR Bratislava 

2030 a je rok 2021. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Vysvetlila, že gestorstvo PHSR je na MIB v spolupráci s magistrátom. V pláne 

je schváliť PHSR v do konca tohto roka a nemalo by byť žiadne prechodné 

obdobie. 

8. Bod č. 7 rokovania – hlasovanie o ďalších rokovaniach riadiacej skupiny KPSS 

- Hlasovanie o schválení termínu 17.6.2021 13:00-14:00 pre mimoriadne rokovanie 

venované výlučne podkladom k Bratislava 2030 (PHSR) a zároveň o zrušení termínu 

8.7.2021 13:00-14:00 pre štandardné rokovanie riadiacej skupiny s tým, že ďalšie 

štandardné rokovanie sa uskutoční 19.8.2021 13:00-14:00 

• Za: 11 (plus 1 poradný hlas), proti: 0, zdržalo sa: 0 

• Návrh termínu pre mimoriadne rokovanie venované výlučne podkladom k 

Bratislava 2030 (PHSR) a o zrušení štandardného rokovania 8.7.2021 13:00-

14:00 bol prijatý. 

 

 

Zapísala: tajomníčka riadiacej skupiny,  27. 05. 2021 

Schválila: podpredsedníčka riadiacej skupiny – Ing. arch. Lucia Štasselová, 03. 06. 2021 
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 HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

  
  

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

Komunitné plánovanie sociálnych služieb na území hlavného mesta  

 

Aktuálny vzťah medzi KPSS MČ a KPSS Bratislavy 

- Tak MČ ako aj BA majú vypracovávať KPSS, pričom MČ tak ako BA si svoj KPSS 

schvaľujú sami. (Platný Štatút hlavného mesta SR Bratislavy TU.) Nie je definovaný žiaden 

ďalší druh vzťahu medzi nimi, čo predurčuje fragmentáciu sociálnych politík.   

 

Aktuálny stav KPSS Bratislavy  

 
- Schválený KPSS 2020 – 2021 obsahuje prísľub na ďalšie plánovanie KPSS 2030.  

- Do legislatívneho procesu predĺženie platnosti KPSS 2020 – 2021 na rok 2022. To 

znamená, že sa predĺži platnosť KPSS 2020-2021, tak aby bol k dispozícií aj časť roku 2022 

na dopracovanie KPSS a jeho schválenie.  

- Vznik riadiacej skupiny KPSS Bratislavy. (Zápisy sú dostupné TU) 

- V riadiacej skupine majú zastúpenie aj MČ. Podľa výstupov evaluácie KPSS po približne 

roku sa nastaví mechanizmus voľby zástupcov MČ do riadiacej skupiny. Jednou z možností 

je volenie zástupcov MČ do riadiacej skupiny členmi panelu MČ.   

- Orgán, ktorý by mal vzniknúť na to, aby MČ mali prístup k všetkým potrebným 

informáciám je panel MČ. Členstvo panelu MČ je automaticky garantované všetkým 

odborným pracovníkom MČ. Navrhujeme, aby sa prvé rokovanie panelu MČ uskutočnilo 

v júni.  

- Panel MČ je nástrojom na to, aby sa MČ vyjadrili k výstupom všetkých pracovných 

skupín. Teda nemusia všetky MČ chodiť na všetky pracovné skupiny. Vedúci pracovných 

skupín budú dostávať spätnú väzbu od MČ na vyjadrenie sa. V prípade potreby 

intenzívnejších diskusií bude MČ prípadne vyzvaná, aby sa zúčastnila aj konkrétneho 

rokovania pracovnej skupiny.  

- Vydávanie súladu s KPSS sa uskutoční za Bratislavu toho roku, tak ako minulý rok. 

(Kritéria na vydávania súladu hlavným mestom TU). V roku 2021 bol plánovaný workshop 

zameraný na aktualizáciu kritérií na vydávanie súladu s KPSS. Keďže zmena spôsobu 

vydávania súladu s KPSS je predmetom schvaľovaného návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR, tak nám dáva zmysel sústrediť sa na to s MČ až po schválení, či neschválení návrhu 

dodatku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/statut_1_19.pdf
https://bratislava.sk/sk/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2020-2021
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Krit%C3%A9ria%20s%C3%BAladu%20s%20KPSS_2020_FIN.pdf
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Prehľad stavu KPSS v MČ  
 

 
Č. Mestská časť KPSS  Obdobie 

platnosti KPSS 
Aktuálny stav   

1. Staré Mesto áno 2017- 2021 Plánuje sa verejné obstarávanie na nový KPSS. 

2. Ružinov áno 2017 – 2021 Aktuálne sa pracuje na novom KPSS 2022-

2027 spolu s externým dodávateľom.  

3. Vrakuňa áno 2018 – 2022 v platnosti 

4. Podunajské 

Biskupice  

áno 2019 – 2023  v platnosti 

5. Nové Mesto áno 2017– 2021 Príprava nového KPSS sa rieši spolu s PHSR,  

keďže PHSR má rovnaké lehoty účinnosti 

6. Rača áno 2020-2024 v platnosti 

7. Vajnory áno 2018 – 2022 v platnosti  

8. Karlova Ves nie  X Analytická časť KPSS bola spracovaná 

spoločnosťou SGI, momentálne prebieha 

proces spracúvania strategickej časti. 

9. Dúbravka áno 2016 – 2020 Akčný plán ku KPSS bol schválený na rok 

2021, v súčasnosti sa pripravuje nový KPSS na 

roky 2022-2027. 

10. Lamač áno 2015 – 2020 Čakali na to ako sa vyvinie situácia 

v Bratislave ohľadne KSPS a jeho roly 

v Štatúte. Budú reflektovať situáciu spojenú so 

schvaľovaním návrhu dodatku Štatútu.  

11. Devín nie  X nezistené 

12. Devínska Nová Ves áno 2018-2022 v platnosti 

13. Záhorská Bystrica áno 2018 – 2024  v platnosti  

14. Petržalka  áno 2018 – 2022 v platnosti  

15. Jarovce  nie X nezistené 

16. Rusovce nie 2017- 2021  Aktuálne nie je vyhlásené verejné obstarávanie 

na dodávateľa.  

17. Čunovo  nie 2016 – 2021  Aktuálne nie je vyhlásené verejné obstarávanie 

na dodávateľa. 

 

 

Znenie návrhu dodatku Štatútu v oblasti KPSS1  

 
„Čl. 32b 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb 

(1) Komunitný plán Bratislavy je materiál celomestského charakteru, ktorý určuje základný 

smer realizovanej politiky sociálnych služieb pre celú Bratislavu. Bratislava a mestské časti úzko 

spolupracujú pri vypracovaní tohto dokumentu. Na jeho prerokovanie mestským zastupiteľstvo sa 

vzťahuje čl. 8 tohto štatútu. 

 
1 Návrh dodatku Štatútu v oblasti sociálnych vecí práve prechádza procesom schvaľovania. V prípade jeho schválenia 

návrh dodatku Štatútu začal platiť 15. 10. 2021.  

https://www.staremesto.sk/sk/content/komunitny-plan-socialnych-sluzieb
https://www.staremesto.sk/sk/content/komunitny-plan-socialnych-sluzieb
https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/komunitny-plan-socialnych-sluzieb
https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/12/Komunitny-plan-socialnych-sluzieb-MCBA-Vrakuna-2018-2022.pdf
https://www.obce-epro.sk/files/documents/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-podunajske-biskupice-3.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12106_komunitny-plna-soc-sluzieb-2018-2021.pdf
https://www.raca.sk/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-mc-bratislava-raca-na-roky-2020-2024/
https://www.vajnory.sk/sites/default/files/files/komunitny_plan_socialnych_sluzieb_vajnory_1.02.pdf
https://www.dubravka.sk/files/documents/miestny_urad/oddelenie_socialne/2015%20-%20komunitn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEieb.pdf
https://www.archiv.lamac.sk/poslanci_dokumenty/materi%c3%a1ly%20MZ%20rok%202015/materi%c3%a1ly%20MZ%202015-04-23/2015-04-23/bod%208A%20Komunitn%c3%bd%20pl%c3%a1n%20M%c4%8c%20-%20BA%20Lama%c4%8d.pdf
https://www.devinskanovaves.sk/data/page/devinskanovaves.sk/4753/komunitny_plan_dnv_2018-2022.pdf
https://www.old.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/Komunitn%C3%BD-pl%C3%A1n-soci%C3%A1lnych-slu%C5%BEieb.pdf
https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2017/10/03_Komunitny_plan_socialnych_sluzieb.pdf
https://www.bratislava-rusovce.sk/media/files/Material_MZ/26062018/bod_c_8_Komunitny_plan_socialnych_sluzieb_Rusovce_25-3-2018.pdf
http://www.cunovo.eu/wp-content/uploads/KPSS-%C4%8Cunovo.pdf
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(2) Jednotlivé mestské časti vypracúvajú a schvaľujú komunitný plán sociálnych služieb pre 

svoj územný obvod. Pri jeho vypracúvaní plní Bratislava vo vzťahu k mestským častiam koordinačnú 

a metodickú úlohu a poskytuje mestským častiam potrebnú odbornú pomoc. Mestská časť je za 

účelom zabezpečenia súladu komunitného plánu mestskej časti s komunitným plánom Bratislavy 

povinná k jeho vypracovaniu prizvať Bratislavu. Mestská časť komunitný plán sociálnych služieb za 

svoj územný obvod do 15 dní od jeho schválenia predkladá Bratislave.  

(3) Bratislava vydáva poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie32) o súlade ním 

poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom Bratislavy a určuje a zverejňuje kritériá súladu 

poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom Bratislavy. 

(4) Mestská časť sa na žiadosť Bratislavy vyjadruje k hodnoteniu súladu poskytovanej 

sociálnej služby s komunitným plánom Bratislavy a spolupracuje s Bratislavou na vypracovaní 

kritérií súladu poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom Bratislavy.“ 

 

 

Použité skratky  

BA, Bratislava  – hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

KPSS – komunitný plán sociálnych služieb  

MČ – mestská časť  

  



Komunitné plánovanie sociálnych 
služieb 

Riadiaca skupina 

Rokovanie dňa 27. 05. 2021



Návrh pravidiel počas online stretnutia

• Používajte kameru

• Keď nehovoríte vypnite si mikrofón

• Personalizujte si svoje prihlásenie /Rename (napíšte si svoje priezvisko a skratku inštitúcie)

• Keď máte otázku alebo návrh napíšte ju do chatu

• Počas diskusnej časti ak chcete niečo povedať prihláste sa zdvihnutím ruky, alebo ikonkou Raise
Hand a počkajte kým Vám neudelíme slovo

• Zasadnutie nahrávame pre účely spracovania zápisu, nijaká časť nahrávky nebude zverejnená

• „Black-out“ pravidlo – keď vypadnem, tak nepanikárim a znovu sa prihlásim....



Program rokovania (13:00-14:00)

1. Schválenie programu rokovania
2. Predstavenie personálnych zmien v zložení riadiacej
skupiny KPSS
3. Predstavenie zadania analytickej časti KPSS 
4. Predstavenie návrhu dodatku Štatútu hlavného
mesta a zmeny, aké to môže priniesť pre KPSS
5. Predstavenie priebehu pracovným skupín KPSS
6. Predstavenie priebehu vypracovania Bratislava 2030 
(PHSR) za sociálnu oblasť a  hlasovanie o ďalších
rokovania riadiacej skupiny



Predstavenie personálnych zmien 
v zložení riadiacej skupiny KPSS



Predstavenie zadania analytickej časti 
KPSS 



Na čo slúži analytická časť KPSS

• Analýza súčasného stavu sociálnych a s nimi 
prepojených služieb (nadväzujúce služby a pod.)
• Množstvo, kvalita, miera využívania, rozmiestnenie po meste, 

vybavenie, problémy

• Mapovanie ľudí prežívajúcich špecifické životné situácie 
• Sociodemografické mapovanie 

• Priblíženie po potrebnosti po sociálnych službách
• Mapovanie ľudí, ktorá na základe svojich skúseností majú 

potrebnosť po sociálnych službách 
• Konkrétne potreby potenciálnych klientov a klientok



Skúmané skupiny 

• Deti, mládež a rodiny v ohrození
• Starší obyvatelia a obyvateľky
• Osoby so zdravotným znevýhodnením
• Ľudia bez domova
• Ľudia užívajúci drogy
• Cudzinci a etnické menšiny



Dodávateľ a spolupráca s BA

• Analýza vypracovaná externým dodávateľom obstaraným v 
transparentnom verejnom obstarávaní
• Dodávateľ: česká spoločnosť Augur Consulting

• Spolupráca 
• s českými a slovenskými odborníkmi a odborníčkami na každú skúmanú 

skupinu z radov odbornej verejnosti 
• konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na jednotlivé témy z HM BA
• konzultácie so zástupcami poskytovateľov a prijímateľov a prijímateliek 

sociálnych služieb 
• konzultácie s predstaviteľmi mesta aj mestských častí

• Vypracované v konzultáciách s odbornými garantami a 
garantkami zo SSV BA na pravidelných stretnutiach 

• Vypracovaná do 6 mesiacov od podpisu zmluvy (október 2021)
• Predstavenie priebežných výsledkov pracovným skupinám po 3 

mesiacoch 



Princípy tvorby analytickej časti 
KPSS

• Analýza je tvorená samostatnými kapitolami pre každú 
skúmanú sociálnu skupinu 

• Využité metodológie
• Desk research existujúcich dokumentov a dát 
• Zber dát formou dotazníkových šetrení vo vybraných populáciách 
• Zber dát formou rozhovorov a fokusových skupín 

• Princípy
• Spolupráca (Kolaboratívnosť)
• Brať do úvahy rôzne prelínajúce sa znevýhodnenia (Intersekcionalita) 
• Citlivé a rešpektujúce podmienky zberu dát 
• Nízkoprahovosť



Časový harmonogram



Predstavenie návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta a zmeny, aké to môže 

priniesť pre KPSS 



Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

• Štatút hlavného mesta vyjasňuje pôsobnosť medzi 
Bratislavou a MČ

• Schvaľovaný návrh dodatku Štatútu sa týka výlučne 
sociálnych vecí 

• Posledný krok schválenia v septembrovom MsZ
• Ťažisko návrhu je v súladení práva a praxe v sociálnych 

veciach 
• Na zvýšenie prehľadnosti sa pristúpilo k zmenám v 

organizovaní článkov o sociálnych veciach a pridala sa 
tabuľka

• Obsahové zmeny sa týkajú prekonania fragmentácie politík 
Bratislavy a MČ 



KPSS Bratislavy a MČ 

• Aktuálne sa prekrývajú kompetencie BA a MČ, existujú zvyky, 
kto sa čomu venuje viac

• Bratislava aj MČ robia samostatné KPSS, neexistuje žiaden 
spôsob prepájania  

• Súlad s KPSS nie je v Štatúte vyjasnení, iné právne výklady 
niektorých MČ a BA 

• Podľa návrhu 
• KPSS BA je materiál celomestského charakteru, MČ spolupracujú na 

tvorbe. 
• BA má koordinačnú a metodickú funkciu vo vzťahu k KPSS MČ. 
• MČ svoje KPSS predkladajú BA (obdobne ako obce na kraje). 
• Súlad vydáva iba BA 



Predstavenie priebehu pracovným 
skupín KPSS



• Aktuality v KPSS (PDCS, letná pauza)

• Vydávanie súladu s KPSS Bratislavy  
• Kopíruje sa stav z minulého roku (viac info TU)

• Predstavenie priorít sekcie sociálnych vecí v jednotlivých 
oblastiach 
• (Priority za všetky oblasti budú súčasťou rokovania Riadiacej 

skupiny KPSS o Monitorovacej správy KPSS za rok 2020)

• Práca na špecifických cieľoch a merateľných ukazovateľoch 
• (Všetky ciele a merateľné ukazovatele budú predmetom 

mimoriadneho rokovania riadiacej skupiny KPSS)

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Krit%C3%A9ria%20s%C3%BAladu%20s%20KPSS_2020_FIN.pdf


Zoznam priorít Sekcie sociálnych vecí 2021-22

SSV - Sekcia sociálnych 
vecí prierez

1A Vytvorený KPSS 

2A Kvalitné grantové programy

3A Projektový manažment na SSV

4A Informačný systém o 
možnostiach podpory a pomoci

5A Centrum sociálnej podpory

OSP - Odd. 
sociálnej podpory pre 

seniorov a ľudí so 
znevýhodnením

Základ

• Štandardizácia vo vyplácaní
zákonných príspevkov na prevádzku

• Štandardizácia covid agendy
do agendy OSP a ZPS

1C Transparentné prijímanie obyvateľov
Bratislavy do mestských zariadení

2C Podpora transformácie
vybraných veľkokapacitných
zariadení mesta

3C Dostupnejšia domáca opatrovateľská
služba

4C Prístupný úrad a Primaciálne
námestie

5C Inkluzívna sieť proseniorských
organizácií

OPZ - Odd. prevencie a 
znižovania rizík pre 
ohrozené skupiny

1D Zlepšenie kvality života v lokalite
"Pentagon"

2D Zlepšenie kvality života v ohrozenej
lokalite Kopčianska v MČ Bratislava -
Petržalka

3D Zvýšenie kvality života v lokalite
Obchodná a Poštová

4D Prijatá stratégia mesta v oblasti drog a 
závislostí na základe vypracovanej
analýzy

5D Splnené zákonné povinnosti v téme deti
& mládež

ODB - Odd. dostupného
bývania a pomoci ĽBD

1E Dlhodobá funkčná prevádzka
karanténneho mestečka

2E Systémová zmena v dostupnosti
bývania

3E Vznik novej sociálnej služby
pobytového charakteru

4E Zmena dostupnosti pomoci s dôrazom 
na prístupné služby pre hygienu

5E Aplikácia systému prevencie straty
bývania v mestskom bytovom fonde

Extra

• Štandardizácia vo vyplácaní
zákonných príspevkov

• Linka 61



Predstavenie priebehu 
vypracovania Bratislava 2030 (PHSR) 

za sociálnu oblasť a  hlasovanie o 
ďalších rokovania riadiacej skupiny 



Priebeh vypracovania Bratislava 2030 (PHSR)

• Prepojenie na KPSS

• https://www.bratislava2030.sk/

• Časť potrebných informácií nám
poskytne dotazník TU

• Distribúcia dotazníka 

https://www.bratislava2030.sk/
https://forms.office.com/r/im6Ds002mH


Hlasovanie o ďalšom stretnutí 

• Mimoriadne rokovanie venované výlučne podkladom 
k BA 2030 (PHSR): 17. 06. , 13:00 – 14:00 

• Zrušenie štandardného stretnutia: 8. 7. 
• Ďalšie stretnutie: 19. 08. 



Ďakujeme za spoluprácu


