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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:                                    03. 03. 2022, 11.00 – 11.50 hod 
 
 
Prítomní predstavitelia a predstaviteľky nasledovných inštitúcií:   
MČ Petržalka – J. Guľová, MČ Rača - , MČ Vrakuňa – A.Nojič 
 
Prítomní za hlavné mesto: 
M.Kanioková, Z. Paulíniová, P.Dobiašová, T. Sedláková 
 
Hosťka: M.Filipová, 

  
  
  
Ciele stretnutia:  
  
 Informovať o aktuálnom priebehu prípravy KPSS (pripomienkovanie MČ, spracovanie 
strategickej časti KPSS, harmonogram schvaľovania  
  
Obsah stretnutia:   

1. Privítanie a procesný úvod  
2. Informácia o pripomienkovaní zo strany MČ k predchádzajúcej časti  
3. Strategická časť KPSS 2030 – opatrenia a aktivity aj s finančnými   

alokáciami    
4. Harmonogram schvaľovania KPSS  
5. Záver  

  
1. Privítanie a procesný úvod   
 

Stretnutie otvorila T. Sedláková, ktorá vysvetlila, prečo je stretnutie Panelu MČ už tak krátko 
po predošlom stretnutí panelu. Uviedla tiež facilitátorku Zoru Pauliniovú, ktorá pripomenula 
pravidlá stretnutia a po predstavení programu ho účastníčky odsúhlasili.   
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2. Informácia o pripomienkovaní zo strany MČ k predchádzajúcej časti  
 

Informácie o tom, koľko pripomienok prišlo a z akých MČ  predstavila M. Kanioková a 
požiadala tiež o zaslanie ďalších pripomienok do 10.3.2022.  
  

3. Strategická časť KPSS 2030 – opatrenia a aktivity aj s finančnými 
alokáciami  

  
Informácie k strategickej časti KPSS prezentovala T. Sedláková  v nasledovných bodoch:  
 

• Predstavenie realizačných tabuliek –  Cez tieto tabuľky sleduje mesto aký 
druh opatrení a aktivít je plánovaný; sú tiež nástrojom na to, aby sa komunitné 
plánovanie stalo transparentným pre Bratislavčanov a Bratislavčanky. Tabuľky 
obsahujú popis cieľa alebo opatrenia, ktoré vychádzajú z analytickej časti  a 
opierajú sa o strategické dokumenty najvyššieho stupňa (koncepcia BSK, Národné 
priority rozvoja sociálnych služieb).  Zahŕňajú merateľné ukazovatele, umožňujúce 
odpočtovať aktivity; samotné opatrenia,  informácie o finančných zdrojoch, z 
ktorých sa budú realizovať a o úrovni priorít.   
• Celkový finančný podklad: KPSS 2030 obsahuje celkové náklady z rozpočtu 
hlavného mesta vo výške 64 mil EUR, z čoho na bežné výdavky 52 mil 
EUR.   Aktuálne sa počíta s naviazanými externými zdrojmi vo výške 2,5 mil 
EUR.  Opatrenia sú rozdelené podľa troch stupňov priorizácie; je snaha v čo 
najväčšej miere realizovať opatrenia najvyššej a strednej priority. To, čo má nižšiu 
prioritu, môže byť napríklad v kompetencii mestských častí. Od toho, ako sa budú 
opatrenia napĺňať, závisí kvalita života v našom meste.  
• Pri zachovaní konzervatívneho odhadu rozpočtu, ktorý počíta s uchovaním 
daného % rozpočtu pre program sociálnych vecí, chýba na realizáciu opatrení 
najvyššej priority 2,1 mil EUR ročne bežných výdavkov; pre realizovanie priorít 
najvyššej a strednej priority oproti konzervatívnemu odhadu rozpočtu chýba 3,2 
mil EUR ročne.  

  
M. Filipová: Prosím, aby nedošlo k zámene východiskovej realizačnej tabuľky za tabuľky 
slúžiace na tvorbu akčných plánov. Akčné plány sú krátkodobé plány toho, čo sa má diať. 
Realizačné tabuľky sú súčasťou strategického rámca. Názov je mätúci.   
  
H. Štetinová : Vzhľadom na situáciu, ktorej čelíme, nerozmýšľali ste o začlenení témy 
migrantov?  
  
M. Filipová:  Na začiatku tvorby KPSS sme o týchto skupinách a  témach (cudzinci, etnické 
menšiny, násilie, rodová rovnosť)  diskutovali, ale nezačlenili sme ich, pretože vtedy išlo o 
marginálny problém. Keď sa situácia zmenila,  bolo by už nesystémové tému začleniť  na 
konci prípravy KPSS.  Keď  sa budú vytvárať akčné plány, tak  potom budeme môcť túto 
tému prehodnotiť a do plánu ju zapracovať.  
  
M. Kanioková: Ako mesto vnímame tému cudzincov ako kľúčovú, ale v kontexte post-
pandemických škrtov sme ju v danom čase vynechali. V rámci dôvodovej správy 
komunitného plánu sociálnych služieb však  môžeme popísať situáciu a dopad humanitárnej 
krízy. Celá situácia bude mať dopad aj na rozpočtové možnosti na úrovni mesta a je možné, 
že mesto vypracuje správu či krízové scenáre.  



 

 

- 3 - 
 

  
4. Harmonogram schvaľovania KPSS 2030  

  
M. Kanioková predstavila harmonogram  a jeho míľniky v rámci procesu schvaľovania 
komunitného plánu, ktorý pôjde štandardným legislatívnym postupom:  

• Rokovania pracovných skupín budú v polovici marca    
• Finálne podklady spracujú kolegovia do 15. 3   
• Riadiaca skupina KPSS -  07. 04. 2022   
• Pravidelná porada primátora - 26. 04. 2022   
• Vyvesenie materiálu na úradnej tabuli pred verejným prerokovaním     
• Materiál  bude predložený aj na verejnú diskusiu, ktorá sa bude konať 
pravdepodobne v termíne od 02.05. do 06. 05. 2022   
• Rokovanie mimoriadnej Komisie sociálnych vecí a rozvoja bývania - v termíne 
od 23. 05. do 27. 05. 2022    
• Mestská rada – 09. 06. 2022   
• Mestské zastupiteľstvo - 23. 06. 2022    

  
M. Filipová: pre nás je dôležité, či sa vy ako mestské časti stotožňujete s cieľmi, pretože 
budúci rok by sa mali harmonizovať plány mesta i mestských častí. Pozrite sa prosím na to, 
či ciele, navrhnuté  na najbližších 7 rokov korelujú s vašimi, ale skúste vniesť do 
posudzovania perspektívu nielen MČ, ale aj občanov a občianok ako takých.  
  
   

5. Záver    
• Sumarizácia výstupov a dohôd   
• Informácia o ďalších krokoch (zápis, dotazník)   
• Záverečné slovo  / M. Kanioková  

  
  
  

. 
 
 
 
 
 

 


