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Rokovanie  pracovnej skupiny pre  starších obyvateľov komunitného plánovania 

sociálnych služieb dňa  24. 02. 2022 

 

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

 

Prítomní nasledovných inštitúcií:  
 
Domov jesene života, Domov seniorov Archa, Gérium, Petržalský domov seniorov, Domov 
seniorov Lamač, Domov pri kríži, Evito, OZ Slnečnica Slovensko, EuProgres, Hestia, 
Seniorcentrum Staré Mesto, Bratislavská arcidiecézna charita, Rada seniorov, Dom tretieho 
veku, Opatríme Vás, Stále dobrí, Stredisko Evanjelickej Diakonie Bratislava, Mosty pomoci, 
Seniori v pohybe 
 
Sekcia sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy:  
Táňa Sedláková, Eva Surovková, Dušana Kurillová, Ingrid Tomešová, Silvia Shahzad, Zuzana 
Zrubcová, Jana Bartáková,  
 
Facilitátorka: Karolína Miková 
Zapisovateľka: Anna Zemanová 
  
V úvode stretnutia účastníci PS súhlasili s nahrávaním pre potreby zápisu. 

Nasledovalo schválenie programu rokovania  

1. Harmonogram tvorby KPSS a informácia o priebežnej správe 
2. Širšie aspekty rozvoja sociálnych služieb 
3. Predstavenie priorít a finančných častí cieľov a opatrení 
4. Pripomienkovanie financií pre opatrenia a realizačných tabuliek 

 

Následne boli predstavené ciele stretnutia: 

● Harmonogramu tvorby KPSS a informácia o priebežnej správe  
● Širšie aspekty rozvoja sociálnych služieb 
● Predstavenie priorít a finančných častí cieľov a opatrení  
● Pripomienkovanie realizačných tabuliek a alokovaných financií- práca v štyroch 

skupinách 
● Ďalšie kroky  

 
 

Harmonogram tvorby KPSS a informácia o priebežnej správe  

Táňa Sedláková (prezentácia v prílohe 1.) 
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K odprezentovaným informáciám neboli žiadne vyjasňujúce otázky.  

 
Širšie aspekty rozvoja sociálnych služieb 
Táňa Sedláková (prezentácia v prílohe 1.) 

Bola predstavená práca a ciele ostatných pracovných skupín 

● PS Ľudia užívajúci drogy 

● PS Deti, mladí a rodiny v ohrození 

● PS Ľudia bez domova 

● PS Osoby so zdravotným znevýhodnením 
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DISTRIBÚCIA ZDROJOV KPSS 2030 

 

 
Predstavenie priorít a finančných častí cieľov a opatrení pracovnej skupiny Starší 
obyvatelia 
Táňa Sedláková (prezentácia v prílohe 1.) 
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Pripomienkovanie priorít a finančných častí cieľov a opatrení - práca v štyroch skupinách   

 
Nasledovalo rozdelenie do štyroch skupín podľa profesnej a skúsenostnej orientácie. 
Obsadenie skupín bolo navrhnuté Magistrátom. Vo všetkých skupinách boli otázky 
a doplnenia zaznamenávané priamo do Prehľadu cieľov a opatrení.  
 
Skupina 1: Pobytové služby v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej 
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:  

Táňa Sedláková a (obsah), Jana Bartáková (facilitácia)  

Diskutovali sa tieto opatrenia: 

• Podpora implementácie podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych 
služieb v ZPS a ZOS  - Členky pracovnej skupiny  súhlasia s ponechaním O v KPSS, 
má to opodstatnenie. Štandardy kvality sa budú prijímať nové a nevie sa, aký záväzok 
z toho vyplynie. 

• Vytvorenie a aplikovanie systému riešenia bezodkladných umiestňovaní do ZPS 
a ZOS -  bez doplnenia. K návrhu rozšírenia terénneho mestského tímu za účelom 
dočasnej terénnej sociálnej práce u osamelo žijúcich starších ľudí zaznalo, či by 
vedeli pomôcť aj v ZOS pri riešení bezodkladných umiestnení  PSS, prepojenie 
spoluprác (občiansky, dôchodok,..). Spoločným zámerom by malo byť aj posilnenie 
personálnych kapacít na MČ.  

• Podpora prvkov komunitnej starostlivosti vo veľkokapacitných ZPS penziónového 
typu  - DSL, DTV 

Skupina 2: Pobytové služby v zariadeniach pre seniorov v kompetencií neverejných 
poskytovateľov:  

Eva Surovková (obsah), Zuzana Zrubcová (čiastočne obsah), Karolína Miková (facilitácia)  

V diskusii zazneli nasledujúce otázky, doplnenia a poznámky: 

• K podpore neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v ZPS a ZOS – 
Vysvetľovanie spôsobu ako tomu májú rozumieť, Spoločná platforma s mestskými 
kolegami - debaty, spoločné vzdelávanie aj nad rámec finančných prostriedkov, 
príklad diskusií počas covid pandémie - možno nastavenie štandardov vo vzdelávaní 
pracovníkov, príp. spolupráca pri nastavovaní štandardov kvality.  

• Implementácia zjednotenej žiadosti o poskytovanie pobytových sociálnych služieb v 
ZPS a ZOS - čo to obsahuje? Zjednodušenie žiadosti z 59 položiek na približne 15 
položiek, pilot - digitalizácie žiadosti v nasledujúcom období. 

• Podpora zapojenia prijímateľov sociálnych služieb do správy chodu ZOS a ZPS – 
Návrh: magistrát by sa mohol zapojiť do prípravy zákona, aby nevznikali nejasné 
formulácie zavedenie inštitútu dôverníka - vágne definované zodpovednosti. 
Otvorené možnosti spoluprác pri MPK návrhoch zákonov.  

Skupina 3: Proseniorské organizácie :  

Ingrid Tomešová (obsah), Anna Zemanová (časovanie, zápis, nahrávka) 

Po podrobnom prebraní všetkých opatrení špecifického cieľa 2.1, priorít a finančného 
odhadu boli diskutované nasledujúce opatrenia: 

• Program pre podporu a posilnenie proseniorských a dobrovoľníckych organizácií – 
Diskusia spôsobu akým dokladovať že nemajú nevysporiadané pohľadávky. 
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• Podpora neformálneho celoživotného vzdelávania a organizácia aktivít na podporu 
rozvoja - Či v rámci vyčlenených prostriedkov bude pre DC možné objednať školiteľa 
na žiadané témy, dá sa aj cez Digitálnych anjelov, vhodné robiť v priestoroch kam sú 
seniori zvyknutí chodiť (necentralizovať). 

• Vybudovanie mestského komunitného medzigeneračného centra - Otázka či sú 
vytipované priestory a akým spôsobom uvažuje mesto aktuálne o aktivitách.  

Skupina 4:Terénne a ambulantné služby s dôrazom na domácu opatrovateľskú službu:  

Silvia Shahzad, (obsah), Dušana Kurillová (obsah, časovanie, nahrávka, zápis) 

Počas diskusie v skupine nezazneli žiadne návrhy na zmeny a doplnenie. 

 

Cieľom práce v skupinách bolo dôkladnejšie predstavenie cieľov rozmenených na opatrenia 
a návrhu alokácie financií na tieto opatrenia.  

Vo všetkých skupinách boli návrhy zaznamenávané do tabuľky na ďalšie spracovanie. 

 

Záver a ďalšie kroky 

● Zamerať sa na pripomienkovanie realizačných tabuliek ktoré budú zaslané ako 
dokument cez google DRIVE. (Návod príloha v zápise) 

○ prostredníctvom komentárov, vyznačiť si komentovanú časť textu a cez modré 
plus otvoriť okienko a komentovať, následne potvrdiť komentár 

○ prostredníctvom sledovania zmien, vpisovať doplnenia a “vymazávať” text na 
zrušenie, obe alternatívy nastavenie dokumentu zaznamená aj s informáciou o 
autorovi zmeny. 

● V krajnom prípade je možné pripomienky a komentáre tlmočiť emailom cez T. 
Sedlákovú 

● Zaznela prosba vyplniť evaluačný dotazník, ktorý príde emailom po tomto stretnutí. 
● Nasledujúce stretnutie je plánované na 10.3. 2022. 

  
Na záver zaznelo poďakovanie za spoluprácu a vytrvalosť s akou sa členovia pracovnej 
skupiny práci na dokumente venujú.  
 

Kontakty: 

V prípade technických nejasností:  

Nikola Neštinová (nikola.nestinova@bratislava.sk, 0910 807 464). 

V prípade obsahových otázok, nejasností a doplnení: 

Tatiana Sedláková (tatiana.sedlakova@bratislava.sk, 0907 202 488). 
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Príloha: 
Návod na pripomienkovanie realizačných tabuliek ktoré budú zaslané ako dokument cez 
google DRIVE. 
 
Prostredníctvom komentárov, si vyznačiť komentovanú časť textu a cez modré plus otvoriť 
okienko a komentovať, následne potvrdiť komentár. 
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Prostredníctvom sledovania zmien, vpisovať doplnenia alebo  “vymazávať” text na zrušenie, 
obe alternatívy nastavenie dokumentu zaznamená aj s informáciou o autorovi zmeny 
Navrhnúť zmeny priamo do textu 
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Pri navrhovaní zmien píšete priamo do textu a program váš návrh zaznamenáva 

 

Ďakujeme za spoluprácu 



Komunitné plánovanie 
sociálnych služieb hlavného 

mesta SR Bratislavy
Pracovná skupina starší obyvatelia 7

Stretnutie dňa 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

1) Harmonogram tvorby KPSS a informácia o priebežnej správe

2) Širšie aspekty rozvoja sociálnych služieb na území mesta

3) Predstavenie priorít a finančných častí cieľov a opatrení

4) Pripomienkovanie realizačných tabuliek a financií opatrení

5) Ďalšie kroky



Aktualizovaný harmonogram tvorby KPSS
FEBRUÁR FEBRUÁR MAREC MAREC MAREC ...

PS Starší obyvatelia
24. 02. 2022

Panel MČ
24.2.2022

Panel MČ
3.3.2022

PS Starší obyvatelia Priebežná správa 
pre KSVZRB
23.3.2022

Návrh programu:
* Širšie aspekty 
rozvoja sociálnych 
služieb
* Predstavenie 
priorít a finančných 
častí cieľov a 
opatrení
* Pripomienkovanie
návrhu opatrení a 
aktivít

Návrh programu:
• Metodický manuál na 

komunitné plánovanie 
sociálnych služieb 
v hlavnom meste

• Analytická časť KPSS 
2030

• Strategická časť KPSS 
2030 – strategické ciele, 
špecifické ciele 
a merateľné 
ukazovatele 
špecifických cieľov

Návrh 
programu:
• Strategická 

časť KPSS 
2030 až 
na úrovni jed
notlivých 
opatrení, akti
vít a finančný
m plánom

Návrh programu:
* Informovanie o celkovej 
stratégií finančného plánu 
KPSS a alokovaných 
kapacitách na iné oblasti KPSS
* Informovanie o schvaľovaní 
a integrácií plánovania 
sociálnych politík na úrovni 
mesta
*Pripomienkovanie návrhu op
atrení, aktivít a monitoringu v
oblasti



PS Ľudia užívajú drogy



PS Deti, mladí a rodiny v ohrození



PS Ľudia bez domova



Osoby so zdravotným znevýhodnením



Širšie aspekty rozvoja sociálnych služieb

DISTRIBÚCIA ZDROJOV KPSS 2030



Predstavenie priorít a finančných častí 
cieľov a opatrení - ŠC 2.1



Predstavenie priorít a finančných častí 
cieľov a opatrení - ŠC 2.2 a 2.3



Predstavenie priorít a finančných častí 
cieľov a opatrení - ŠC 2.4 a 2.5



Predstavenie priorít a finančných častí 
cieľov a opatrení - ŠC 2.6



Pripomienkovanie realizačných tabuliek a 
financií opatrení - Práca v tímoch



Evaluačné dotazníky

• poskytujú nám spätnú väzbu

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

• zaslané po každom stretnutí



Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia!


