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Panel mestských častí 

Rokovanie  

 

 

Videohovor 

Dátum:    9.6.2021, 11.00 - 12.00   

 

Prítomní predstavitelia a predstaviteľky nasledovných inštitúcií: MČ Staré Mesto, MČ Ružinov, 

MČ Rača, MČ Karlova Ves,  MČ Lamač,  MČ Dúbravka, MČ Vrakuňa, MČ Vajnory 

  

Prítomní za hlavné mesto: S. Kára, M. Kanioková, B. Konečný, D. Miklášová, Z. Kubíková 

Michalidesová, Z. Pauliniová 

 

Hosťka: M. Filipová  

 

 

Obsah stretnutia:  

1. Privítanie a procesný úvod 

2. Panel mestských častí, jeho zloženie a fungovanie 

3. Aktuálna situácia v pracovných skupinách KPSS hlavného mesta a predstavenie 

možností MČ na zapojenie sa  

4. Aktuálny stav v analytickej časti KPSS a možnosti využitia pre MČ 

5. Predstavenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

 

1. Privítanie a procesný úvod  / S. Kára, Z. Pauliniová 

Stretnutie otvoril riaditeľ SSV S. Kára, ktorý informoval o zámeroch stretnutia, ktoré by malo 

vysvetliť najmä fungovanie Panelu MČ. Ďalšie časti programu budú zamerané na informácie 

o tom, čo sa pri príprave  KPSS deje, ako môže byť analytická časť KPSS užitočná aj pre MČ 

a čo sa deje  v súvislosti s  návrhom dodatku štatútu hlavného mesta aj s ohľadom na MČ. 

Facilitátorka Z. Pauliniová pripomenula ciele, program a časové rámce a pravidlá diskusie. 

 

2. Panel mestských častí, jeho zloženie a fungovanie / M. Kanioková 

3. Aktuálna situácia v pracovných skupinách KPSS hlavného mesta a predstavenie 

možností MČ na zapojenie sa / M. Kanioková 

http://www.bratislava.sk/
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Dnešné stretnutie chceme venovať východiskám a nastaviť si fungovanie panelu. Pri vzniku 

Panelu MČ stál zámer vytvoriť efektívny spôsob zapojenia mestských častí do prípravy KPSS. 

V súčasnosti je jednou z možností zapojiť sa do tématických pracovných skupín, druhou je byť 

súčasťou panelu, ktorý bude priestorom  s prístupom k všetkým dôležitým informáciám 

z rokovania skupín. Členom a členkám Panelu budeme na stretnutí prezentovať hlavné výstupy 

zo všetkých pracovných skupín a zároveň dostanú všetky zápisy. K výstupom sa bude možné 

vyjadriť ako písomne, tak priamo na stretnutí. 

Zapájanie sa do pracovnej skupiny vs. zapájanie sa do panelu MČ:  k témam, diskutovaným 

v konkrétnych pracovných skupinách (PS) sa možno vyjadriť aj následne na Paneli, v prípade 

vážneho záujmu o konkrétnu tému sa môže MČ zapojiť aj priamo do práce danej PS.  

Odporúčame, aby MČ menovali jedného človeka (odborného pracovníka / pracovníčku) s  

možnosťou pravidelne sa panelu zúčastňovať, ktorý bude dostávať všetky podklady.  

K dnešnému zápisu priložíme zoznam s návrhom členov panelu a v prípade iných názorov 

prosíme o poslanie návrhu.  

Pri príprave KPSS sme zatiaľ spustili Riadiacu skupinu a dve pracovné skupiny (Ľudia bez 

domova, Starší obyvatelia), v ktorých sme prezentovali časti monitorovacej správy a časti priorít 

sekcie, ktoré chceme realizovať v nasledujúcich dvoch rokoch. Na ďalšie stretnutie Panelu 

(9/2021) zašleme už obe správy v celku. / M. Kanioková 

 

4. Aktuálny stav v analytickej časti KPSS a možnosti využitia pre MČ / M. Kanioková 

 

Niektoré MČ si v súčasnosti obstarávajú spracovanie KPSS, v ktorom má byť aj analytická časť. 

Preto môže byť pre ne dôležitá informácia o analytickej časti, ktorú pripravuje mesto. Kľúčovou 

vecou je, že chceme získať dáta vo vzťahu k územiu, aby sme zachytili veci, ktoré sa týkajú aj 

MČ jednotlivo. Správa by mohla pomôcť MČ pri zmapovaní existujúcej siete sociálnych služieb 

a bola by prístupná aj pre MČ.  

 

Radi by sme neskôr v procese predstavili priebežné výstupy správy v PS  a v prípade záujmu by 

mohlo mesto ponúknuť aj predstavenie pre MČ. / M. Kanioková 

 

Spolupráca hlavného mesta s MČ pri tvorbe KPSS nebola v minulosti dostatočná. Občan však 

nevníma delenie kompetencií, ale svoje nároky na uspokojenie potrieb. Hlavné mesto má 

povinnosť spolupracovať, pretože sa zodpovedá občanovi. V súčasnosti je leitmotívom  našej 

práce „zdieľanie“, či „integrovanie“ a KPSS by mal mať celomestský charakter (občania nežijú 

len vo svojej mestskej časti). Panel MČ je vynikajúci formát, lebo vytvára priestor pre  inú 

kvalitu spolupráce, ako je v pracovných skupinách – koordinácia umožní harmonizáciu, súhru 

a kolaboráciu.  

http://www.bratislava.sk/
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Ak by sme pri tvorbe analytickej časti dali na misku váh záťaž a benefity, tak benefity prevažujú. 

MČ získajú kvalitné analýzy pre svoje územie, čo im ušetrí zdroje a energiu. / M. Filipová 

Pre potreby analýzy požiadame MČ, aby nám pre spracovateľa analýz nazdieľali ostatné verzie 

komunitných plánov, ich aktualizácie a priebežné vyhodnotenia. / B. Konečný 

 

5. Predstavenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy / M. Kanioková 

 

Mesto sa nachádza pred schválením návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta. Mesto a MČ majú 

zdieľanú zodpovednosť za napĺňanie potrieb obyvateľov  a rozvoj sociálnych služieb na území 

mesta a považujú za potrebné diskutovať, ako v tomto vzťahu pokračovať. Z viacerých MČ  nám 

prišla žiadosť o špecifikáciu toho, ako to bude vyzerať po schválení dodatku.  Po schválení by 

sme predložili návrh spolupráce, aj keď sme si vedomí toho, že každá MČ je v inom štádiu 

prípravy svojho KPSS. Navrhujeme tiež legislatívno – technické riešenie prechodnej doby.  

Ak zmeny štatútu prejdú, KPSS  sa stane dokumentom celomestského charakteru, pričom KPSS 

si budú môcť aj naďalej spracúvať aj samotné MČ a hlavné mesto im ponúkne metodické 

odporúčania a analýzy. V r. 2022 bude dokončený KPSS hlavného mesta, ktorý pôjde aj na 

schválenie do MČ a vytvorí sa priestor na harmonizáciu dokumentov. (Viac informácií 

v prezentácii). / M. Kanioková 

Ak sa prijme dodatok štatútu, vznikne MČ povinnosť prizývať mesto k tvorbe KPSS. My ako 

MČ sme už začali tvoriť KPSS, ktorý by mohol byť hotový v októbri 2021. Štatút sa schváli 

v septembri 2021, ako sa to MČ dotkne? / MČ  

Mesto vypracuje návrh zásad a princípov a návrh zavedenia štatútu do praxe a môžeme 

uskutočniť individuálne rokovanie s MČ, ako by vyzerala konkrétna spolupráca. Harmonizácia 

by sa začala uskutočňovať pravdepodobne až po schválení KPSS mesta. / M. Kanioková 

Pokúšame  sa zriadiť mechanizmus multilevel governance. Legislatíva nereaguje na to, že sú tu 

dve mestá (Bratislava, Košice) s dvojúrovňovou samosprávou  a neurčila, aké by mali byť 

vzťahy medzi komunitnými plánmi mesta a mestských častí, preto to riešime cez štatút. Situácia 

v rôznych MČ je veľmi plastická – niektoré  mestské časti ešte stále plány nemajú a iné majú 

veľmi strategicky naplánované dokumenty. Sme v situácii, kde je pre nás výzvou zladiť 

komunitné plánovanie mesta a MČ tak, aby dávalo funkčnú odpoveď na riešenie potrieb 

obyvateľov, ktorí sa sťahujú, migrujú, využívajú rôzne služby  a neriešia kompetencie, ale 

potrebujú jasnú odpoveď na to, ako uspokojiť svoje potreby. Neznamená to, že mesto posilňuje 

svoju pozíciu, chce však pristúpiť ku komunitnému plánovaniu najlepšie, ako vie, aby nevznikali 

ani prekryvy, ani slepé miesta.  V tejto situácii vieme schváliť komunitný plán a nechať priestor 

pre aktualizáciu. Odpoveď pre p. Valkovú: Schváľte  komunitný plán, nechceme vás zdržiavať.  

Zaujíma nás, aká by bola primeraná lehota na aktualizáciu KPSS? / B. Konečný 

http://www.bratislava.sk/
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Primeraná lehota na aktualizáciu KPSS: minimálne rok a maximálne dva roky / MČ  

V r. 2021 končí plán asi siedmym mestským častiam  Máme čakať na dokončenie KPSS mesta, 

alebo sa do toho pustiť? / MČ 

Odpoveď pre Staré Mesto: navrhujem, aby ste KPSS nezačali robiť a predĺžili váš pôvodný 

dokument. Pre vás to bude lepšie, lebo získate z analytickej časti mesta kvalitnejšie vstupy. / M. 

Filipová 

Návrh zásad a princípov by sme vedeli pripraviť ešte pred návrhom dodatku štatútu, musíme sa 

však v tíme dohodnúť, ako dlho by to trvalo.  / M. Kanioková 

Pre mňa je dôležitá dohoda o princípoch a zásadách. Budeme sa snažiť to spraviť prioritne, aj 

cez leto. K téme harmonizácie KPSS je jednou z možností mať individuálne rokovania s MČ, 

alebo spoločné stretnutie pre všetkých, pre ktorých je téma relevantná. / M. Kanioková, B. 

Konečný 

Otvorili sme dôležitú debatu, zosúlaďovanie komunitných plánov by sme mohli stanoviť ako 

tému samostatného stretnutia. / S. Kára 

Otázka na vydanie stanoviska o súlade s KPSS mestom / MČ 

Podľa MPSVR má vyjadrenie súladu s KPSS vydávať mestským častiam hlavné mesto. Keďže 

legislatíva nepočíta  s dvojúrovňovou samosprávou a s dvojúrovňovým komunitným 

plánovaním, ministerstvo zameriava pozornosť na magistrát. Zároveň však máme štatút hlavného 

mesta a v návrhu dodatku štatútu zabezpečujeme jedno miesto na vydávanie stanovísk. / B. 

Konečný 

 Pri formulovaní stanoviska hlavného mesta k vydávaniu súladov existuje obsiahla argumentácia, 

za akých podmienok tieto stanoviská vydávame a za akých nie. Žiadosť som dala na opätovné 

posudenie sekcii právnych činností, no iný právny výklad neočakávam. / M. Kanioková 

Čo je cieľom komunitného plánu? Dizajnovať služby tak, aby pokryli  potreby obyvateľov. Tu 

nejde o to, definovať čiary a kompetencie. / M. Filipová 

Stretnutie Panelu MČ uzavrela M. Kanioková. 

 

Výstupy zo stretnutia 

Panel MČ 

a príprava 

KPSS 

MČ by mali menovať jedného človeka (odborného pracovníka / 

pracovníčku) s  možnosťou pravidelne sa panelu zúčastňovať, ktorý bude 

dostávať všetky podklady. K zápisu bude pripojený zoznam s návrhom 

členov či členiek panelu, v prípade zmeny treba  poslať návrh.  

 

http://www.bratislava.sk/
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V prípade hlbšieho záujmu MČ o určitú tému  sa môžu MČ zapojiť priamo 

do práce pracovných skupín 

 

Analytická 

časť KPSS 

SSV plánuje v procese predstaviť  priebežné výstupy analytickej správy pre 

pracovné skupiny a podľa dohody aj pre MČ. Súčasťou analýz má byť aj 

vyhodnotenie  súčasných KPSS. 

 

MČ vyzveme, aby pre spracovateľa analýz nazdieľali ostatné verzie 

komunitných plánov, ich aktualizácie a priebežné vyhodnotenia. 

Návrh 

dodatku 

štatútu hl. 

Mesta BA 

Mesto vypracuje návrh zavedenia štatútu do praxe, ponúkne návrh zásad 

a princípov a legislatívno – technické riešenie prechodnej doby.  

 

Zosúlaďovanie komunitných plánov by malo byť témou samostatného 

stretnutia, ktoré SSV zorganizuje. 

Vydávanie 

stanoviska 

k súladu s 

KPSS 

Pri formulovaní stanoviska hlavného mesta k vydávaniu súladov existuje 

usmernenie, vzhľadom na otázku MČ žiadosť opätovne posúdi sekcia 

právnych činností. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Zora Paulíniová,  16. 06. 2021  

Schválila: Miriam Kanioková, 01. 07. 2021 

 

 

http://www.bratislava.sk/


Nový cyklus komunitného 
plánovania sociálnych služieb 

hlavného mesta SR 
Bratislavy
Panel mestských častí

9. 6. 2021



Návrh pravidiel počas online stretnutia
• Používajte kameru

• Keď nehovoríte vypnite simikrofón

• 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, tak nepanikárim a znovu sa prihlásim....



Program rokovania (11:00-12:00)
• Schválenie programu stretnutia

• Panel MČ, jeho členstvo a fungovanie

• Aktuálna situácia v pracovných skupinách KPSS hlavného mesta
a predstavenie možností MČ na zapojenie sa

• Aktuálny stav v analytickej časti KPSS a možnosť ich využitia pre MČ 

• Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy v oblasti komunitného plánovania a dopady schválenia na
MČ



Panel MČ, jeho členstvo a fungovanie

• Odborné pracovníčky na MČ
• Stabilita členstva

• Využívanie existujúcich kontaktov

• Zvýšenie efektivity zapájania sa MČ
• Možnosť vyjadriť sa k výstupom v jednotlivých PS
• Kedy môže byť vhodnejšie sa zúčastniť rokovania

tématickej pracovnej skupiny?
• Ako bude prebiehať panel MČ?



Aktuálna situácia v pracovných skupinách

•Spustená pracovná skupina ľudia
bez domova a starší obyvatelia
•https://bratislava.sk/sk/komunitny-plan-
socialnych-sluzieb-2020-2021

•Ďalšie spustenie pracovných
skupín po lete

https://bratislava.sk/sk/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2020-2021


Analytická časť KPSS a možnosť využitia pre KPSS
• Oblasti analýzy:

• deti, mládež a rodiny v ohrození

• Starší obyvatelia a obyvateľky

• Osoby so zdravotným znevýhodnením

• Ľudia bez domova

• Ľudia užívajúci drogy

• Cudzinci a etnické menšiny

• Pri mapovaní musí byť zjavný aspekt teritoriality MČ

• Analýza stavu KPSS v MČ

• Priebežná správa má byť predstavovaná v tématických pracovných skupinách



Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta a 
dopady schválenia pre MČ I.

• Zdieľaná zodpovednosť hlavného mesta a MČ za napĺňanie potrieb 
obyvateľov a rozvoj sociálnych služieb na území mesta.

• Vnímame dôležitosť baviť sa o sfunkčnovaní vzťahu medzi MČ 
a hlavným mestom pri rozvoji sociálnych služieb (analytická časť 
KPSS, ďalšie analytické materiály zostavované hlavným mestom..).

• KPSS hlavného mesta ako dokument celomestského charakteru.

• KPSS MČ ostáva zachované - hlavné mesto poskytuje analýzu a 
metodické odporúčania.

• Legislatívno-technické riešenie prechodnej doby KPSS MČ na 
aktualizáciu v zmysle KPSS hlavného mesta.



Návrh dodatku Štatútu hlavnéo mesta a 
dopady schválenia pre MČ II.

• Hlavné mesto v spolupráci s externou metodičkou vypracuje návrh 
zásad a princípov, ktoré by malo obsahovať KPSS.

• Hlavné mesto vypracuje návrh zavedenia do praxe návrhu dodatku 
Štatútu.



Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie 
stretnutia


