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MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

 Sekcia sociálnych vecí  

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

 

Rokovanie pracovnej skupiny deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození  

komunitného plánovania sociálnych služieb dňa  24. 2. 2022 

 
Stretnutie online: 9:00 – 10:30, online  

 

Prítomní za členov pracovnej skupiny (ďalej len PS):  

ALEXIS, FORTUNA, ICHTYS, Kaspian, Mládež ulice, REPULS, Tenenet. 

 

Sekcia sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len SSV):  

Barbora Brichtová (vedúca pracovnej skupiny), Adam Domanický (tajomník pracovnej skupiny), 

Zuzana Križanová  

  

Facilitátor: Filip Vagač (PDCS,o.z.) 

Zapisovateľka: Lucia Kalmárová (PDCS,o.z.) 

 

 

Program 

 
1. Schválenie programu rokovania 

2. Financie k cieľom a opatreniam 

3. Pripomienkovanie návrhu aktivít   

 

Hlasovanie: za: 8 proti:0  zdržal sa:0 

Program bol schválený. 

 

F. Vagač po schválení programu, pokračoval predstavením ďalších krokov v procese tvorby 

nového KPSS do marca 2022, ktoré sa týkajú členov PS (prezentácia v prílohe č. 1 - strana 4). 

 

Financie k cieľom a opatreniam 

 
B. Brichtová (prezentácia v prílohe č. 1 - strana 5) 

Vedúca skupiny otvorila prezentáciu finančného plánu na roky 2023-2030 k strategickému   

cieľu č.4,  predstavením realizačných tabuliek. Dokument je rozpracovaný do jednotlivých 

špecifických cieľov, cez opatrenia s finančným krytím a merateľnými ukazovateľmi, až na 

úroveň aktivít. 

Každý špecifický cieľ predstavila samostatne (dokument realizačných tabuliek v prílohe č. 2) 

a následne k nim prebehla diskusia. 

http://www.bratislava.sk/
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Na úvod vedúca PS potvrdila, že uvedené sumy finančných zdrojov sú vždy platné pre celé 

obdobie realizácie opatrení. 

V prípade zriadenia nízkoprahovej služby (ŠC 4.2, Opatrenie 4.2.3, Aktivita 4.2.3.1) je 

naplánovaný vznik pozície koordinátora pre túto aktivitu v roku 2023 a s následnými zariadením 

priestorov centra v roku 2024.  

Člen PS prišiel s návrhom na úsporu financií pri zriaďovaní nízkoprahového centra. Namiesto 

nákupu priestorov, by mohlo mesto využiť už existujúce priestory vo svojom vlastníctve. Tým 

by sa vytvoril priestor pre vznik viacerých centier, aby sa začala pokrývať potreba 

nízkoprahových služieb na väčšom území mesta. Zároveň dodal, že zriadenie takéhoto centra by 

malo vzniknúť na základe analýz potrieb cieľovej skupiny v spolupráci s mestskými časťami 

a následne by sa mali hľadať vhodné priestory vo vytypovaných lokalitách.  

Vedúca PS potvrdila, že tím SSV bude pre vznik nízkoprahu prioritne uvažovať o magistrátnych 

priestoroch. V prípade potreby však priestory v správe mestských častí  nebudú k dispozícií 

mestu hneď a vysporiadanie vrátenia priestorov do správy mesta, je niekedy dlhý a zložitý 

proces.  

Súhlasila s navrhovaným postupom krokov - od analýzy potrieb a možnej spolupráce 

s neziskovým sektorom, mestskými časťami a magistrátu, po vytypovanie vhodných priestorov 

v dohodnutej lokalite. Tiež zdôraznila, že plánovaná suma schválne počíta s horším variantom, 

kedy by bolo treba kupovať nový priestor, aby sa zaistil vznik aspoň jedného centra za 

akýchkoľvek podmienok. Na druhej strane, ak sa podarí ušetriť zdroje pri obstarávaní priestorov, 

tieto môžu byť použité na zriadenie ďalších centier, počas celej doby realizácie v rámci revízií 

realizačného plánu. 

 

Členka PS sa zaujímala o rozdelenie plánovaného navýšenia pokrytia služieb medzi zariadenia 

v správe mesta v rámci ŠC 4.2, Opatrenie 4.2.1, Aktivity 4.2.1.1. Vzhľadom na vysoký dopyt po 

týchto službách by Fortuna potrebovala vyšší počet pracovníkov.  

Tím SSV potvrdil navýšenie pracovníkov sociálnych služieb do zariadenia Fortuna a pri pokrytí 

určitých služieb (napr. nízkoprahové) rátajú s polovičnými úväzkami. 

 

Ďalšia členka PS si overovala, či sa zvýšenie počtu zamestnancov v terénnych službách v rámci 

ŠC 4.3, Opatrenie 4.3.2, Aktivity 4.3.2.1. tentokrát bude týkať primárne pracovníkov pre skupinu 

deti, rodiny a mladí ľudia.  

Vedúca PS potvrdila, že iné cieľové skupiny sú riešené v KPSS oddelene (napr. pracovníci 

pokrývajúci „nočný život“ mladých v PS venujúcej sa drogovej politike) a navýšenie počtu 

terénnych pracovníkov je priamo pre našu cieľovú skupinu. Ideálne plnenie plánu by znamenalo 

4 pracovníkov v roku 2023 a do roku 2030 by tento tím mal mať 10 pracovníkov. 

Členka PS ocenila plánovanú aktivitu a dodala, že pre rodiny by to znamenalo posun v kvalite a 

rozsahu poskytovaných terénnych služieb hlavne pri presunoch medzi zariadeniami, do 

mestského nájomného bývania, aj do vlastného prenájmu. Zabezpečilo by to kontinuálnosť 

poskytovaných služieb (sprevádzanie aj prevenciu) aj v prípadoch, kedy sieťovanie služieb nie je 

v súčasnosti zabezpečené.  

 

Člen PS položil otázku ohľadne možného mapovania služieb a sieťovania aj za hranicami mesta, 

v prímestských častiach, odkiaľ prichádzajú ľudia do Bratislavy.   

Vedúca PS uznala dôležitosť sieťovania v oblasti sociálnych služieb aj mimo Bratislavy. 

Poskytnutie sociálnej služby by nemalo byť obmedzené len na občanov Bratislavy, ale malo by 
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byť dostupné aj pre jej návštevníkov. V budúcnosti by mala spolupráca pri riešení situácie 

klienta prebiehať v spolupráci mestských pracovníkov a ich kolegov mimo územia mesta.  

Napríklad aj na základe spolupráce s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý by mohol 

uľahčiť koordináciu a prepojenie jednotlivých zainteresovaných inštitúcií a samospráv. 

Na existujúce snahy v mapovaní siete sociálnych služieb upozornila členka PS - 

https://sietpomoci.sk/. Dalo by sa tak nadviazať na niečo, čo už existuje, využiť to v procese tvorby 

nového KPSS a aj pri riešení situácie klientov. 

 

 

Záver a ďalšie kroky 

Ďalšie kroky: 

• Ďalšie stretnutie PS sa uskutoční 15. 3. 2022 o 9:00-10:30 hod. Bude predstavený materiál 

ostatných PS a výsledok ich práce na novom KPSS. 
 

Na záver F. Vagač aj B. Brichtová poďakovali členom PS za aktívnu účasť a spoluprácu.   

 

 

Zoznam príloh 
Príloha 1: feb_PS deti, rodiny_prezentácia 

Príloha 2: Príloha č 1_Realizčné tabuľky_draft 

https://sietpomoci.sk/


Nový cyklus komunitného 
plánovania sociálnych služieb 

hlavného mesta SR 
Bratislavy

Pracovná skupina
Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození

24. 02. 2022



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, znovu sa prihlásim



Program rokovania

• Schválenie programu rokovania

• Financie k cieľom a opatreniam

• Pripomienkovanie návrhu aktivít



Predstavenie procesu KPSS
NÁZOV 
PRACOVNEJ 
SKUPINY (PS)

FEBRUÁR 2022 MAREC 2022

PS deti, mladí 
ľudia, rodiny v 
ohrození

24.02. 9:00 – 10:30
(štvrtok)

15.03. 9:00 – 10:30
(utorok)

Návrh programu:
* Financie k cieľom a 
opatreniam
* Pripomienkovanie 
návrhu aktivít

Návrh programu:
* Finančný plán
* Realizačné tabuľky



Financie k cieľom a opatreniam

Strategický cieľ:
Sprístupniť sieť pomoci a podpory klientom vo 
všetkých úrovniach intervencie (preventívna, krízová, 
dlhodobá)

Finančný plán 2023 – 2030:
7 976 640,00 EUR

Realizačné tabuľky

https://magistratba.sharepoint.com/:w:/s/SSV/ERfFtQziK41GkzmaJu6eUlsBwL5R_rFzjzZHqTg1A9jsXw?e=YSnXe1


• poskytujú nám spätnú väzbu

• súčasť väčšej evaluácie KPSS realizovanej oddelením dátovej politiky a 
priestorových analýz Bratislavy

• zaslané po každom stretnutí

Evaluačné dotazníky



Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia.


