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Riadiaca skupina  

Rokovanie 

 

Videohovor 

Dátum:   30. 09. 2021, 13:00 – 14:30 

Prítomní: 

 členovia riadiacej skupiny:  7 

 zastupujúci za neprítomných členov:  4 

 tajomník:  1  

 hostia:  2 

Ospravedlnená neúčasť členov:   12 

1. Privítanie a úvod  

- Podpredsedníčka riadiacej skupiny KPSS, HMSR Bratislava: 

• Privítala členov a členky riadiacej skupiny a hostí a informovala, že dnešné 

rokovanie  bude viesť vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť predsedníčky 

riadiacej skupiny kvôli účasti na neodkladných pracovných záležitostiach. 

Informovala o iných ospravedlnených neúčastiach. 

• Informovala o personálnych zmenách – členkou riadiacej skupiny sa stala aj 

zástupkyňa Odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja. 

- Facilitátorka: 

• Informovala o organizačných a technických pravidlách. 

• Stretnutie je nahrávané pre účely vypracovania zápisu. 

• Informovala o spôsobe hlasovania a zapájania sa do diskusie. 

 

2. Bod č. 1 rokovania - schválenie programu rokovania 

- Podpredsedníčka riadiacej skupiny KPSS, HMSR Bratislava: 

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

spolu s pozvánkou. 

- Hlasovanie za schválenie návrhu programu rokovania v pôvodnom znení: 

• Za: 5 (plus 1 poradný hlas), proti: 0, zdržalo sa: 0 

• Program rokovania bol prijatý. 

 

http://www.bratislava.sk/
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3. Bod č. 2 rokovania - informovanie o schválených materiáloch - predĺženie platnosti 

KPSS, Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta 

Slovenskej republiky 2020-2021 za rok 2020, aktualizácia Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy v sociálnych veciach 

- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Informovala o materiáloch, ktoré boli schválené na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva dňa 23. 9. 2021.  

• Predĺženie platnosti KPSS 2020-2021   
o S ohľadom na harmonogram tvorby KPSS sa nepodarí schváliť KPSS 2030 

do konca roka.  

o KPSS na roky 2020-2021 bol schválený v máji 2020 a musel byť predĺžený, 

keďže obec má povinnosť kontinuálne zabezpečiť komunitné plánovanie a 

práce na aktuálnom KPSS sa minulý rok spomalili kvôli pandémii COVID-

19. V súčasnosti tvorený KPSS by mal byť schválený v prvej polovici 2022. 

o https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/58142.pdf   

• Monitorovacia správa KPSS 2020-2021 za rok 2020   
o  K roku 2020 bolo zo 131 aktivít vyhodnotených 5 aktivít ako splnených, 

v 80-tich aktivitách prebiehala príprava, 24 aktivít bolo v príprave realizácie 

a 22 aktivít sa neplnilo.  

o https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/57992.pdf   

• Aktualizácia Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v sociálnych veciach  
o Na úprave štatútu sa začalo pracovať v roku 2020, prebiehali aj stretnutia 

s MČ. Aktualizácia Štatútu je predovšetkým zosúladenie s platnou 

legislatívou.  

o Na rokovaní Mestského zastupiteľstva bol Štatút schválený v znení po 

pozmeňovacom návrhu predstaveného námestníčkou Lenkou Antalovou 

Plavuchovou. Išlo o malé úpravy, ktoré boli doplnené na podnet MČ. 

o Pozmeňovacie návrhy:    

▪ MČ môžu poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie terénnej 

sociálnej služby krízovej intervencie  

▪ Odložila sa účinnosť KPSS ako dokumentu celomestského charakteru   

▪ Možnosť doposlať po komplexnom zapracovaní (zložitosť právneho 

textu)  

o https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/57995.pdf   

o  Kvôli potrebe vyladiť ako budú zosúladené KPSS hlavného mesta a MČ tak, 

aby sa zabezpečila harmonizácia a bolo to prijateľné pre MČ, vznikne 

pracovná skupina pozostávajúca z predstaviteľov hlavného mesta, 

poskytovateľov sociálnych služieb a zástupcov mestských častí. Jej výstup 

bude prezentovaný na Paneli MČ a v riadiacej skupine. 

• Výstupy z Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

hlavného mesta SR Bratislavy pri schvaľovaní materiálov   

o  Pri prezentácii zmienených materiálov v Komisii sociálnych vecí, 

zdravotníctva a rozvoja bývania hlavného mesta SR Bratislavy vznikla dohoda, 

že sa v januári 2022 zvolá mimoriadne zasadnutie Komisie nad priebežnou 

správou KPSS. Komisia teda bude informovaná o priebehu komunitného 

plánovania, bude to v približne polovici tejto aktivity. 

o  Zároveň sa uskutoční informačné stretnutie pre poslancov hlavného mesta, 

aby sa im predstavil proces KPSS. Cieľom je zabezpečiť čo najtransparentnejší 

proces pre poslancov a verejnosť. 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/58142.pdf
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/57992.pdf
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/57995.pdf
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➢ Otázky/diskusia  
- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Doplnila, že pre MČ je v rámci KPSS zriadený samostatný orgán Panel MČ, ktorý 

bude, okrem iného, zasadať v októbri 2021. 

 

4. Bod č. 3 rokovania – harmonogram tvorby dokumentu a jeho schvaľovanie 

- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Pomocou tabuľky z materiálu o predĺžení KPSS 2020-2021 s aktuálnym 

harmonogramom prípravy KPSS zrekapitulovala informácie o príprave KPSS, 

t. j . kedy je činná riadiaca skupina, pracovné skupiny, panel MČ a kedy 

prebieha zber dát pre analytickú časť KPSS. Spracovanie strategického 

dokumentu je naplánované na február a marec 2022. 

➢ Otázky/diskusia  
- Podpredsedníčka riadiacej skupiny KPSS: 

• Opýtala sa, či nie je v harmonograme vyčlenený príliš krátky čas na spracovanie 

strategického dokumentu, keďže má skúsenosť s prípravou iných strategických 

dokumentov. Upozornila, že je potrebné rátať s prezentovaním materiálu 

poslancom, aby sa stihli včas zodpovedať ich otázky a zapracovať pripomienky. 

- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Vysvetlila, že počas decembra nezasadajú pracovné skupiny, teda ich vedúci majú 

čas spracovať výstupy. Čo sa týka poslancov, tak v januári 2022 im bude 

prezentovaná pracovná verzia KPSS, pričom neskôr sa môžu zorganizovať aj 

ďalšie, ak to bude potrebné. Bude sa intenzívne pracovať na tom, aby dokument 

bol schválený na Mestskom zastupiteľstve v máji alebo júni 2022. 

- Podpredsedníčka riadiacej skupiny KPSS: 

• Odporúčala intenzívne pracovať s poslancami ešte pred predložením dokumentu na 

schválenie do mestských orgánov, aby sa vopred zodpovedali všetky otázky 

a pripomienky. Dokument odporúčala predložiť okrem do Komisie sociálnych 

vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania aj na zasadnutie Komisie finančnej stratégie 

a pre správu a podnikanie s majetkom mesta a Komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby, ako informačný materiál. 

 

5. Bod č. 4 rokovania – informovanie o priebehu pracovných skupín 

- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Pracovná skupina pre oblasť starší obyvatelia zasadala v septembri už po 

tretíkrát. Tentoraz sa jej zúčastnilo 18 účastníkov, bola na nej dobrá atmosféra. 

V rámci programu sa prezentovali predbežné výsledky analytickej časti KPSS 

od spoločnosti Augur. Prezentovala sa aj sociodemografická analýza MČ 

a prognóza do ďalších desaťročí, ako aj informácia o desk research zameranom 

na poskytovateľov sociálnych služieb. V druhej časti stretnutia sa prezentoval 

návrh SWOT analýzy, ktorú teraz môžu účastníci pripomienkovať. Ďalšie 

stretnutie sa uskutoční 19.10., pričom sa uzavrie SWOT analýza a začnú 

pracovať na strome problémov a cieľov. 

- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť ľudia bez domova KPSS, sekcia soc. vecí, 

HMBA: 
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• Stretnutie pracovnej skupiny pre oblasť ľudí bez domova sa uskutoční až 5.10. 

Na stretnutí budú prezentované predbežné výsledky analytickej časti KPSS od 

spoločnosti Augur a budú sa venovať SWOT analýze. Ďalšie stretnutie sa 

uskutoční v druhej polovici októbra, na ktorom sa budú zameriavať na strom 

problémov a cieľov a navrhovať špecifické ciele. 

- Zastupujúca za vedúcu pracovnej skupiny pre deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 

KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Stretnutie pracovnej skupiny pre oblasť deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození sa 

po prvýkrát uskutočnilo 21.9. a zúčastnilo sa 10 účastníkov. Pri pripájaní sa na 

stretnutie boli nejaké technické problémy. Na stretnutí boli prezentované 

základné informácie o orgánoch KPSS, bol predstavený harmonogram tvorby 

KPSS. Predstavili si cieľ PS, ktorým nie je tvoriť materiály, ale pripomienkovať 

ich, zapracovávať pripomienky a diskutovať. Na stretnutie bola dobrá spätná 

väzba, účastníci boli radi, že boli prizvaní do PS. Ďalšie stretnutie bude 5.10. 

a na programe je diskusia o SWOT analýze a prezentácia predbežných 

výsledkov analytickej časti KPSS od spoločnosti Augur. 

- Zastupujúci za vedúcu pracovnej skupiny pre oblasť drogová politika a exponované 

lokality KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Stretnutie pracovnej skupiny pre oblasť drogovej politiky a exponovaných 

lokalít sa po prvýkrát uskutočnilo 21.9. Stretnutia sa zúčastnila väčšina 

pozvaných a bol prezentovaný postup pri KPSS, spôsob fungovania 

orgánov, harmonogram a priority mesta. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 8.10. 

- Zastupujúca za vedúcu pracovnej skupiny pre osôb so zdravotným znevýhodnením 

KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Stretnutie pracovnej skupiny pre oblasť osôb so zdravotným znevýhodnením sa 

po prvýkrát uskutočnilo 29.9. Zloženie účastníkov bolo veľmi pestré, celkovo 

ich bolo 12. Bolo to najmä informatívne stretnutie o orgánoch a harmonograme 

KPSS. Prezentovaná  bola aj Monitorovacia správa KPSS 2020-2021 za rok 

2020, ako aj priority mesta. Diskusia bola o ťažiskových témach PS a 

o prepojení na iné oblasti ako napr. starší obyvatelia. Ďalšie stretnutie sa 

uskutoční 19.10. 

➢ Otázky/diskusia  
- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Informovala, že na pravidelnej porade primátora bol schválený návrh 

o rozšírení členov riadiacej skupiny o zástupcu samosprávneho kraja. Mestský 

kontrolór kvôli transparentnosti žiadal, aby bol menný zoznam členov riadiacej 

skupiny voľne dostupný. Bude preto uverejnený na stránke mesta v časti 

o KPSS.  

- Facilitátorka: 

• Opýtala sa vedúcich pracovných skupín, že ak by mohli niečo zmeniť, tak čo 

by to bolo.  

- Zastupujúca za vedúcu pracovnej skupiny pre deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 

KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Odpovedala, že je to ťažké posúdiť, keďže zatiaľ mali len jedno stretnutie 

pracovnej skupiny. Neskôr sa to bude dať lepšie posúdiť. 
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- Zastupujúci za vedúcu pracovnej skupiny pre oblasť drogová politika a exponované 

lokality KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Taktiež nevedel na otázku reagovať, keďže mali len úvodné stretnutie 

a k obsahu sa dostanú až na ďalších stretnutiach. 

- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť ľudia bez domova KPSS, sekcia soc. vecí, 

HMBA: 

• Keďže je novou vedúcou pracovnej skupiny a nezúčastnila sa predošlých 

stretnutí, tak na otázku nevedela reagovať. Na prvý pohľad by však uvítala 

väčšiu pestrosť členov PS, aby boli zastúpené aj iné zložky samosprávy a MČ. 

- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, HMBA: 

• Súhlasila, že by bolo pozitívne, ak by na pracovných stretnutiach boli aj 

zástupcovia MČ. Z kapacitných dôvodov to však nie je možné, a preto vznikol 

orgán KPSS len pre MČ, ide o Panel MČ. Bola by rada, ak by sa všetci na 

stretnutia pripravovali a čítali si zápisy z PS.  

- Podpredsedníčka riadiacej skupiny KPSS: 

• Chcela sa informovať ako sa bude vyhodnocovať implementačná časť KPSS 

a ako sú nastavené kritériá.  

• Sleduje niekto aj možné legislatívne zmeny v tejto oblasti? 

- Vedúca pracovnej skupiny pre oblasť starší obyvatelia KPSS, sekcia soc. vecí, 

HMBA: 

• Informovala, že v pláne je mať v marci pripravený programový dokument, na 

základe ktorého sa následne budú tvoriť akčné plány, ktoré sa budú 

vyhodnocovať cez monitorovanie. Tento štandard je spísaný v dokumente 

metodika komunitného plánovania hl. mesta Bratislavy. Momentálne sa 

vytvára v spolupráci s odborníčkami nová metodika pre pripravovaný KPSS. 

• Momentálne legislatívne zmeny sleduje každý garant pre svoju oblasť. Chceli 

by sme na sekcii sociálnych vecí túto tému centralizovať u expertiek pre tvorbu 

politík a participáciu, aby sa s tým pracovalo systematickejšie. 

 

6. Ukončenie rokovania 

- Podpredsedníčka riadiacej skupiny KPSS, HMSR Bratislava: 

• Poďakovala za účasť a informovala o spracovaní zápisu a zaslaní dotazníka.  

• Ďalšie stretnutie sa uskutoční 11. novembra 2021. Kto sa nebude môcť 

zúčastniť, nech poverí svojho zástupcu. 

 

 

Zapísala: tajomníčka riadiacej skupiny,  30. 09. 2021 

Schválila: podpredsedníčka riadiacej skupiny – Ing. arch. Lucia Štasselová, 18. 10. 2021 


