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                  HLAVNÉ  MESTO   

S                SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA  

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

  

 
 
                                                           Panel mestských častí  
                                                                        Rokovanie 
 
 
Videohovor 
 
Dátum:                                    24.2.2022, 11.00 – 11.50 hod 
 
 
Prítomní predstavitelia a predstaviteľky nasledovných inštitúcií:   
MČ Petržalka, MČ Ružinov, MČ Staré Mesto, MČ Nové Mesto, MČ Karlova Ves,  
MČ Rača, MČ Podunajské Biskupice, MČ Vajnory 
 
Prítomní za hlavné mesto: 
S.Kára, M.Kanioková, Z. Paulíniová, P.Dobiašová 
 
Hosťka: M.Filipová, 
 
Ciele stretnutia: 
 
• Cieľ 1: Informovať o aktuálnom priebehu prípravy KPSS (činnosť PS) 
• Cieľ 2: Dohodnúť sa na spôsobe spolupráce MČ - metodický manuál a jeho 

pripomienkovanie, zapojenie KPSS MČ do KPSS 2030  
 
Obsah stretnutia:  

1. Privítanie a procesný úvod 
2. Metodický manuál pre KPSS v hlavnom meste  
3. Analytická časť KPSS 2030 
4. Informácie o monitorovacej správe o KPSS za rok 2021 
5. Strategická časť KPSS 2030  

 
1. Privítanie a procesný úvod  

Stretnutie otvoril S.Kára a uviedol facilitátorku Z. Pauliniovú. Tá si v rámci procesného 
úvodu overila súhlas prítomných s programom. 
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2. Metodický metodike pre KPSS v hlavnom meste 

 
Informáciu o metodike predstavila poradkyňa M. Filipová: 
 
Cieľom je, aby bol KPSS pripravený pre celé územie Bratislavy. Takýto integračný 
trend možno sledovať na celom Slovensku, pretože pre menšie mestá a obce sa ťažšie 
zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb a integrácia v území hrá v tejto oblasti 
veľmi veľkú rolu. Aj Štatút hlavného mesta SR Bratislavy hovorí o tom, že KPSS bude 
mať celomestský charakter. Ide o dlhodobejší proces, kde je potrebná aj politická vôľa. 
MČ sa nevzdajú svojich právomocí v tejto oblasti, ale spolu s mestom pripravia 
dokument, ktorým sa budú spoločne riadiť. V tomto procese je rola magistrátu 
koordinačná a harmonizačná. 
 
Analytická časť vyhotovená pre HMBA má byť využitá aj pre MČ.  Práve preto sa 
mapovali aj situácia v MČ. Rovnako MČ sa zúčastňovali rôznych aktivít zisťovania dát.  
 
Metodika podrobnejšie popisuje viaceré časti, napríklad strom problémov, strom 
cieľov, ale aj realizačné tabuľky (ciel, opatrenia, aktivity), ktoré by mali byť rovnaké 
pre mestské časti, aby sa s nimi dalo pracovať ako s jedným celkom. Dôležité bude 
tiež priorizovanie návrhov a následné akčné plány, ktoré sa budú upresňovať každý 
rok a budú mať väzbu na programové rozpočty. Snahou je prepojiť tento plán aj na 
rôzne regionálne, národné či medzinárodné dokumenty. 
 
Metodika je otvorený a živý dokument, ktorý by sa mal priebežne upravovať. Od MČ 
teraz potrebujeme vedieť, či s materiálom  môžu a budú pracovať a či z pohľadu MČ 
zodpovedá manuál  tomu, čo potrebujú. 
 
H. Valková: Mám viacero otázok: 

• Náš KPSS bol schválený v decembri; kedy predpokladáte schválenie KPSS 
mesta?  

• Ako si predstavujete, že bude KPSS mesta včlenený do KPSS Ružinova?  
• Ako bude prebiehať monitorovanie a aktualizácia - bude to niekto schvaľovať, 

bude sa to realizovať na internej báze?  
• Kto bude vydávať súlad s KPSS, ktorý slúži ako potvrdenie pre dotácie 

ministerstva? Bolo by zároveň dobré, ak by táto informácie bola v metodickom 
pokyne definovaná ku konkrétnemu dátumu. 

 
Rada by som dodala, že sa nám veľmi páčil spôsob spracovania metodického 
usmernenia a zaujíma nás, či by to mohlo ísť o riadiaci dokument pre MČ, vďaka 
ktorému by sme využívali  rovnakú štruktúru? Naše zariadenia pre seniorov používajú 
pri odpočte rovnakú formu dokumentu a dá sa v tom veľmi dobre orientovať. 
 
M. Filipová: Súčasný KPSS zatiaľ nie je vo forme celomestského dokumentu. Táto 
zmena nastane od roku 2023. Do roka začneme s procesom celomestskej tvorby 
KPSS. K poznámke o metodickom odporúčaní: cieľom je presne to, aby všetky MČ 
fungovali v súlade. 
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M. Kanioková: Od r. 2023 vieme schvaľovať dokument celomestského charakteru. 
Princípom by malo byť, že sa určia spoločné ciele,  ktoré bude každý realizovať v rámci 
svojich opatrení  a dôjde k aktualizácii KP MČ s KPSS mesta, čo sa má naplniť do 12 
mesiacov  od jeho schválenia. 
K vydávaniu potvrdení: postupujeme podľa úpravy v štatúte hlavného mesta, kde je 
uvedené, že až do r. 2023 sa ponecháva rozdelenie kompetencií tak, ako bolo 
definované hlavným mestom. Potvrdenie dávali MČ pre neverejných poskytovateľov 
pre denné centrá  a ZOS  a mesto pre neverejných poskytovateľov zariadení pre 
seniorov a nocľahárne. V priebehu tohto roku by sme si mohli urobiť spoločné 
stretnutie mesta a MČ  o tom, ako by mali kritériá na vydávanie súladu vyzerať. 
 
S. Kára: pripravme sa na to, že to budem musieť spolu zvládnuť. Bude to náročná 
úloha, budú tam nejasné veci, ale toto je fórum, aby sme si to vyjasnili a pracovali na 
integrácií strategického plánovania.  
 
M. Zacharová:  Naša MČ  je v inej situácii, ako Ružinov, lebo sme pred koncom 
platnosti starého komunitného plánu, pripravujeme sa na nové komunitné plánovanie 
a veľmi pozitívne túto aktivitu vnímame. Vieme, že v praxi sa služby prelínajú; veríme, 
že pôjde o spoluprácu na partnerskej úrovni a vnímame, že je úlohou mesta mestské 
časti v rámci tohto plánovania zladiť.  
 
M.Filipová:  Celý proces bude na partnerskej báze a MČ môžu na základe paragrafu 
4, Zákona o sociálnych službách vytvárať partnerstvá subjektov za účelom napĺňania 
cieľov a programov v území. Môžete legitimizovať tvorbu KPSS vo formalizovanom 
partnerstve s definovanými princípmi. 
 
 
M. Kanioková: Môžeme sa baviť o tom, ako najlepšie dokument pripomienkovať  a ja 
by som ako výstup z tohto stretnutia poslala pripomenutie, že možno klásť otázky aj 
pre MČ, ktoré tu nie sú (čo sa kedy schváli...). Termín pripomienkovania môže byť 2 – 
3 týždne, do 25.3. Ak treba, vieme ponúknuť stretnutie, konzultácie, samozrejme treba 
poslať pripomienky. 
 
M. Filpová: Odporúčame pripraviť FAQ (často kladené otázky) na základe otázok, 
ktoré by poslali MČ. 
 
H. Valková: Čo sa bude diať, ak sa na niečom dohodneme, ale niečo sa stane a nejaký 
cieľ sa nenaplní? Rada by som tiež požiadala, aby hlavné mesto zorganizovalo 
spoločné stretnutie s MČ ohľadne financovania sociálnych služieb prepočtu príspevku 
FFP FPO paragraf 76 – 77 zákona o sociálnych službách. Poďme si nastaviť, ako by to 
financovanie malo byť, pretože potrebujeme zachovať dostupnosť sociálnych služieb 
v komunitnom pláne. 
 
S. Kára: Chápeme, že sa môžu meniť politické priority... Taká istá situácia môže nastať 
aj u nás. Čo sa týka paragrafu 76 a 77 zákona o sociálnych službách, tak to si vyžaduje 
samostatné stretnutie. Napíšte mi to prosím do mailu, prejdeme si to a dáme si vedieť, 
kedy sa môžeme stretnúť... 
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H. Valková: Prosím vás tiež o osobné stretnutie, ktoré je vhodnejšie, keď už pandémia 
ustupuje.  
 
P. Antalicová: Vítam, čo povedala  p. Valková a minule avizovala p. Štetinová – 
potvrdzujem, že stretnutie k financovaniu je potrebné a téma je veľmi horúca. Všetci 
chceme financovať neverejných poskytovateľov  a je dobré, že  sa zákon sa takýmto 
spôsobom zmenil a všetci si to budeme musieť narozpočtovať.  
 

3. Analytická časť KPSS 
 
S.Kára:  Pri analytickej časti  malo mesto neľahkú situáciu s vysúťaženým  
dodávateľom. Došlo k opakovanému posunu odovzdania analytickej časti do 
pracovných skupín. Vedúci PS mali dielo stále k dispozícií a čerpali z nej pri prípravy 
podkladov, sme si vedomí, že to je neštandardná situácia. Dnes bola doposlaná 
analytická časť, keďže došlo k predaniu diela a disponujú  ňou aj ostatní členovia PS; 
túto analytickú časť môžu využiť aj MČ.  Radili sme sa s právnikmi a je možné ju plne 
využiť. Toto je uvedené aj v zaslanej metodike.  
 

4. Informácie o monitorovacej správe KPSS za rok 2021 
 
M. Kanioková: Monitorovaciu správu za rok 2021 vám dopošleme, ak budete mať 
pripomienky či otázky, ozvite sa nám prosím mailom. Podľa náročnosti odpovieme 
mailom, veci opravíme alebo uskutočníme konzultácie  s odborným garantom za 
konkrétnu tému. Ideálne by bolo mať spätnú väzbu od vás do 3 týždňov. 
 

5. Strategická časť KPSS 2030 
 
M. Kanioková: MČ dostali ste aktuálne podklady za pracovné skupiny. Ďalšie 
stretnutie bude už 3.3.  Hlavný dokument je tabuľka cieľov a merateľných 
ukazovateľov, pre nás je však otázkou aj to, ako do väčšej miery odzrkadliť KPSS MČ 
s ohľadom na to, že mnohým MČ končia KPSS. Mesto by sa pozrelo na  v súčasnosti 
platné KP (2023 – 2030)a z dokumentov sme urobili výňatky, aby sme využili z nich 
tie časti, ktoré sú relevantné podľa oblastí a zaradili to ako prehľad do strategickej 
časti.  
 

6. Výstupy zo stretnutia  
 
V diskusii sa objavili viaceré návrhy: 

• Pripomienkovať strategickú časť KPSS.  
• Pripraviť FAQ - často kladené otázky k postupu harmonizácie  KPSS medzi 

mestom a mestskými časťami /SSV v spolupráci s MČ, ktoré môžu adresovať 
svoje otázky na mail petra.dobiasova@bratislava.sk  

• Využiť manuál komunitného plánovania ako riadiaci dokument pre MČ, vďaka 
ktorému by MČ využívali  rovnakú štruktúru, uľahčujúcu harmonizáciu   

• V priebehu roku 2022 pripraviť spoločné stretnutie mesta a MČ  o tom, ako 
by mali vyzerať kritériá na vydávanie súladu s KPSS.  

mailto:petra.dobiasova@bratislava.sk


 - 5 - 

 
 

7. Informácia o ďalších krokoch: MČ dostanú zápis;  ďalšie stretnutie panelu MČ 
sa uskutoční 3. 3., v čase medzi 11.00 – 12.30. V záverečnom slove p. Kára 
pripomenul situáciu, ktorej ako mesto čelíme v súvislosti s vojnou na Ukrajine 
a rozlúčil sa s prítomnými. 

 
 
 
 
 

 


