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1. Privítanie a procesný úvod  

 

Stretnutie otvorila  a mestské časti privítala  T. Sedláková, ktorá po otvorení uviedla facilitátorku 

Z. Pauliniovú. Tá predstavila program, pripomenula ciele, časové rámce a pravidlá diskusie.  
 

2. Informovanie o priebehu tematických pracovných skupín  

 

V rámci bloku bola predstavená činnosť tematických pracovných skupín.  

 

2.1 PS ľudia bez domova  / Z. Michalidesová Kubíková   

 

P. Michalidesová uviedla informácie o priebehu pracovnej skupiny.  Na poslednom stretnutí sa 

zúčastnilo 10 ľudí z 15, skupina je veľmi aktívna a spolupráca sa javí ako intenzívna, 

konštruktívna a ohľaduplná.  

 

2.2 PS deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození / B. Brichtová  
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Situácia je podobná ako v PS  ľudia bez domova; prebehli 2 stretnutia, na ktorých sa venovali 

priebežnej správe, analytickej časti a SWOT analýze. V skupine je široké spektrum organizácií, 

spolu 17 členov a členiek (nízkoprahové centrá, centrá pedagogicko – psychologického 

poradenstva, policajná preventistka, organizácie, ktoré sa venujú ženám zažívajúcim 

násilie). Diskusia je veľmi dynamická a ľudia sa aktívne zapájajú. Ide o ťažkú skupinu (pozn.: 

vzhľadom na rôzne cieľové skupiny), kde je veľká skupina problémov a privítali by sme 

kohokoľvek, kto v tejto oblasti v Bratislave pôsobí, aby sme mohli dobre identifikovať problémy 

a zareagovať na ne cieľmi a opatreniami.  

 

2.3 PS starší obyvatelia a PS ľudia so zdravotným znevýhodnením / T. Sedláková  

 

Pracovná skupina starší obyvatelia sa stretla trikrát (predtým v marci a v máji 2021). Členmi PS 

sú mestské zariadenia, zariadenia zriadené MČ Ružinov a MČ Staré mesto, neverejné zariadenia 

(10 pozvaných, 4 – 5 sa zúčastňuje), proseniorské organizácie, ktoré vytvárajú aktivity pre 

starších  (10 organizácií pozvaných, zúčastňujú sa 2 až 3) a zariadenia, poskytujúce 

domácu opatrovateľskú službu (Arcidiecézna charita, Mea Vita, Slnečnica 

Slovensko, iné...). Spomínané proseniorské organizácie síce neponúkajú sociálne služby, ale 

služby sociálnej podpory a vo  svojej práci prichádzajú do kontaktu aj s ľuďmi, ktorí potrebujú 

umiestnenie v zariadeniach či domácu opatrovateľskú službu, hovoria teda za seniorov 

a seniorky, ktorí služby hľadajú.  

 

Na stretnutí PS p. Fremuthová predstavila  predbežné výsledky z analytickej 

časti (sociodemografické dáta pre mesto a pre MČ, indexy starnutia a demografická prognóza do 

roku 2050) a s postupom ďalšieho výskumu (dotazník, fokusové skupiny).  V súčasnosti 

pracuje PS na SWOT analýze, ktorá vznikla v mikrotíme na našom oddelení; vychádzali sme zo 

vstupov z PHSR, zo spomínanej analýzy a zo zápisov zo stretnutí s MČ, s mestskými 

zariadeniami a s Ministerstvom práce.  

 

Členovia  a členky PS  majú teraz možnosť analýzu pripomienkovať a ich pripomienky zaznejú 

na najbližšom stretnutí 19. 10. 2021, kde budeme prezentovať aj strom problémov a cieľov. Na 

novembrovom stretnutí odprezentujeme finálnu analýzu a dokončenie strategických 

a špecifických cieľov; všetci so záujmom o tému sú vítaní.   

 

Pracovnú skupinu ľudia so zdravotným znevýhodnením vedie Anna Pivková. PS sa 

stretla prvýkrát v septembri a plánuje sa stretnúť aj v októbri 2021; členovia sa na 

stretnutí zoznámili s orgánmi  a procesmi KPSS. Súčasťou skupiny sú organizácie, ktoré 

poskytujú terénne služby, prepravné služby, sprievodcovské, predčítateľské a tlmočnícke 

služby, rehabilitačné a integračné strediská, požičiavanie pomôcok a včasnú intervenciu.  

Pozitívnym prekvapením bolo, že skupina sa nezamerala len na slabé, ale aj na silné stránky a 

príležitosti a prekvapila aj konštruktívna atmosféra.  

 

PS drogová politika a exponované lokality / A. Domanický, zastupuje I. Chovancovú  
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21. septembra 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie s bohatou účasťou organizácií, 

napríklad CPPPaP  a OZ, pôsobiace v exponovaných lokalitách na Stavbárskej a Kopčianskej 

ulici, ale aj v rámci mesta. Prišli aj zástupcovia Policajného zboru SR a Ministerstva 

zdravotníctva SR. Išlo o úvod do procesu tvorby KPSS a nastavenie harmonogramu stretnutí pre 

budúci rok. Na ďalšom stretnutí si budeme prechádzať SWOT analýzu a zameriame sa aj na 

prezentáciu analýz. Reakcia účastníkov na otvorenie témy je veľmi 

pozitívna  a vnímame vzájomnú ochotu spolupracovať.   
 

3. Informovanie o výklade dodatku k štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

v sociálnych veciach týkajúcich sa KPSS  

 

Informáciu o zmenách v dokumente  a dôležitých dopadoch, ktoré z toho vyplývajú, podala M.. 

Kanioková.  
 

• Kľúčovou informáciou je, že návrh dodatku štatútu bol schválený, ale s úpravami, 

ktoré sa týkajú  TSSKI a s článkom 32b, ktorý hovorí o tom, že KPSS je materiál 

celomestského charakteru.  Dodatok štatútu by mal nadobudnúť účinnosť od 15. 10. 

2021, zatiaľ však k jeho zverejneniu nedošlo.1  

• KPSS bude schvaľovaný v MsZ v júni 2022; dokument KPSS ako celomestského 

charakteru bude schvaľovaný až v roku 2023. Celomestský charakter sa bude 

uplatňovať od 1. 1. 2023. a jeho prijatie budú schvaľovať miestne zastupiteľstvá tak 

ako mestské zastupiteľstvo.   

• Pri príprave KPSS vníma hlavné mesto mestské časti ako najdôležitejších 

partnerov.  Je možné, že prebehne k tomu, že už teraz v pripravovanom mestskom 

KPSS bude prvý návrh na celomestské priority.  

• Vydávanie súladov s komunitnými plánmi bude robiť od r. 2023 hlavné 

mesto v komunikácii s MČ podľa zneniu dodatku Štatút.  

• Vytvorí sa implementačný plán, ktorý bude vznikať v spolupráci s MČ a inými 

subjektmi, kde mesto pomenuje najzásadnejšie veci, ktoré treba spraviť.   

  

4. Diskusia o práci panelu MČ do marca 2022  

 

V súčasnosti prebiehajú stretnutia v rôznych pracovných skupinách, niektoré z nich (PS ľudia bez 

domova, starší obyvatelia) sú popredu.   
 

Mesto potrebuje získať na pripravované a predkladané dokumenty od MČ spätnú väzbu – 

buď priamo v pracovných skupinách, alebo cez Panel MČ. Keď budú podklady z PS 

pripravené, dostanú ich ľudia z Panelu MČ k dispozícii. Chceme sa vyhnúť posielaniu 

 

1 V čase medzi konaním rokovania a vyhotoveniu zápisu došlo k zverejnenia dodatku k Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v sociálnych veciach je zverejnený na web stránke hlavného mesta:  

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Dodatok_c_21_Socialne%20veci.pdf  

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Dodatok_c_21_Socialne%20veci.pdf
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podkladov  (SWOT analýza, strom problémov a cieľov, ciele a opatrenia) v rôznom čase a radi 

by sme ich poslali na pripomienkovanie "v jednom balíku”. SWOT analýza zo všetkých piatich 

pracovných skupín bude napríklad hotová až v polovici novembra a následne by MČ dostali 

výstupy  na pripomienkovanie. / M. Kanioková  

 

Diskusia k bodu:  

 

Ružinov predkladá na schválenie svoj KPSS v decembri. Zároveň sme tu len 4 MČ, hoci 

diskutujeme o závažnej téme. Je dôležité, aby sme tu boli za mestské časti všetci, aby 

sa nemuseli veci opakovať, aby sme nezačínali odznovu. Vieme spraviť osobné stretnutie, 

pretože ľudia sú z online unavení? Online stretnutie je pasívne, bolo by dobré sa ako MČ k sebe 

viac priblížiť.  
 

Som z online stretnutí unavená, je to veľmi neosobné. Ak sa stretneme osobne aj s inými 

inštitúciami, má to iný spád, vieme si zdieľať iné veci. Mali ste prianie, aby sa zlepšili vzťahy 

medzi MČ a magistrátom, dôsledkom online stretnutí sa deje pravý opak. Vzťahy sú dobré, ale 

studené a to, čo sme si vedeli zdieľať, vypadáva, lebo MČ pracujú s ľuďmi, menej 

s dokumentmi.  Ide o zmenu prostredia, aby sme sa po roku videli (naživo) aspoň raz.   
 

Tieto stretnutia sú tvorené tak, že je veľa tém a z magistrátu je tu veľa zástupcov, ktorí 

prezentujú svoje časti. Bolo by dobré dať len jednu tému z množstva, ktoré sú tu otvorené - 

napríklad dať tému očkovania pre tie MČ, ktoré majú zriadenia sociálnych služieb.  Otázka je, 

ako dostať vedúcich sociálnych odborov v jednom čase na jedno miesto (v počte maximálne 9) 

a ponúknuť im tému, kvôli ktorej sa im oplatí prísť. Dnes je vás tu viac ako nás a treba sa spýtať, 

prečo sa nezúčastňujú – kvôli výberu tém, ktoré nie sú pre MČ motivačné  alebo kvôli nepriamej 

výzve o  osobné stretnutie? Čo je dôvodom, že sú tu len 4 MČ zo 17? / MČ Ružinov  

 

Podľa aktuálnych pravidiel magistrátu sa nemôžeme stretávať fyzicky (povolené sú len stretnutia 

do 10 ľudí). Čo sa týka dôležitosti zmien, vnímam, že MČ majú rozličnú kapacitu a vážim si, že 

prítomné MČ majú záujem o spoluprácu. Kľúčové bude, keď dodatok nadobudne účinnosť a my 

ho pošleme všetkým MČ. Poslanci nás tiež žiadali o predstavenia celého procesu a ohľadom 

harmonizácie komunitných plánov a premýšľame o stretnutí s predsedami sociálnych komisií a 

starostami mestských častí, čo možno podnieti viac MČ, aby boli aktívne.  / M. Kanioková  

 

Snažíme sa hľadať veci, ktoré vieme  a ktoré nevieme ovplyvniť. Máme interné magistrátne 

pravidlá, že sa nemôžeme stretávať v skupinách  väčších ako 10 ľudí. Dôsledky sú 

negatívne pre všetky pracovné vzťahy, o to väčšie úsilie vkladáme do týchto stretnutí. Ak máte 

priestor motivovať kolegov z iných MČ, aby prišli, skúste to, prosím, robiť. Je tu možnosť 

zapájať sa do pracovných skupín aj komentovať výstupy v Paneli MČ.  

 

Rozumiem potrebe túto tému riešiť. Cieľom dnešného programu je najefektívnejšie nastaviť to, 

aby nám prichádzali výstupy. Môžeme otvoriť debatu o tom, akú má mať najbližšie stretnutie 

tému, ako má byť celé vyskladané, ale skúsme sa vrátiť k programu, lebo od toho závisí celá 
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práca pracovných skupín.  Budem rada, ak budú zapojení Ružinov, Lamač, Dúbravka, Staré 

Mesto  - aj pre nás, čo na SWOT analýzach robíme, je to super. Chceme nájsť najlepší model, 

aby sme od vás dostali feedback, mohli pracovať a splniť záväzky, ktoré máme voči 

poskytovateľom. /T. Sedláková  

 

Nemôžeme presadzovať účasť väčšieho množstva ľudí na stretnutí osobne, ale môžeme si overiť, 

v akých prípadoch a akým spôsobom by to bolo možné.  

 

Overujem si súhlas s posunom termínu stretnutia panelu MČ (pôvodne 3.11) a so zasielaním 

materiálov na pripomienkovanie / Z. Pauliniová  

 

Prítomné MČ vyjadrili súhlas s posunutím termínu vzhľadom na uvedené dôvody.  

 

Súhlasím  s vyjadrením pani Valkovej, chýbajú mi osobné stretnutia a súhlasím aj s posielaním 

komplexných materiálov. Mám prosbu: chceme veľmi spolupracovať pri príprave 

KPSS, ale dostali sme na vyplnenie dotazníky  s termínom vypracovania 9 dní, čo je pre nás 

veľmi málo, pretože sami finalizujeme svoj komunitný plán a nestihneme dotazníky za 

poskytovateľov sociálnych služieb v danom termíne vyplniť.  Prosíme preto o predĺženie 

termínu. / MČ Dúbravka  

 

Privítame ucelené zasielanie materiálov, ktoré ponúkne ucelený obraz, nie príliš veľa mailov. 

Radšej chceme tieto veci dostať raz a akceptujeme, že materiál by prišiel naraz.  

 

Za Staré mesto spolupracujeme s pani Kaniokovou a stretávame sa aj v rámci Riadiacej 

skupiny; dotazníky stihneme vyplniť. / MČ Staré Mesto  

 

K dotazníkom zaznievala takáto informácia aj na PS za poskytovateľov a máme nízku 

návratnosť. V piatok sa M. Kanioková a K. Adamkovičová pravidelne stretávajú so 

spoločnosťou Augur a poprosíme o posunutie termín na vyplnenie dotazníkov / T. Sedláková  

 

Za mňa sú dohody jasné – materiály budú  chodiť neskôr, ale kompletné. Máme určené termíny 

stretnutí do konca roka a vieme povedať, aké budú do konca rok výstupy a v ktorých termínoch. 

Budeme komunikovať termíny, kedy budú materiály hotové a aký bude čas na zapracovanie aj 

tým mestským častiam, ktoré tu nie sú (dáme 1 – 2 týždne). / M. Kanioková  

  

  

5.  Záver: výstupy zo stretnutia a ďalšie kroky  

 

Z. Pauliniová  zhrnula výstupy a dohody zo stretnutia.  

• Zhrnula informácie o činnosti z pracovných skupín, kde to vyzerá ako z hľadiska 

zastúpenia členov, tak z hľadiska priebehu, veľmi pozitívne  a produktívne.   
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• Podnetná bola diskusia  o formáte spoločného  stretávania, kde viaceré mestské časti 

vyjadrili názor, že online stretnutia sú menej osobné a bolo by vhodné zvážiť  spôsob, 

ako podporiť vyššiu účasť  a aktívnejšie zapojenie na stretnutiach Panelu MČ.  

• Termín 3.11. posúvame  kvôli menšej vhodnosti termínu a kvôli zaslaniu 

kompletných výstupov v až novembri, nový termín sa stanoví po 5. 11. 2021.  

• Do týždňa príde účastníkom a účastníčkam zápis aj s hodnotiacim dotazníkom.  

 

T. Sedláková poďakovala za účasť a uviedla, že predstavitelia a predstaviteľky mesta sú radi, 

že mestské časti na stretnutí boli. Zdôraznila, že by privítala väčšiu účasť za MČ a vyjadrila 

podporu aj väčšiemu zapájaniu sa pri priebežnom pripomienkovaní vznikajúcich 

dokumentov. Zrekapitulovala možnosti zapájania sa do prípravy KPSS a zdôraznila, že verí, že 

nárast ľudí na SSV bude smerovať k praktickejším a kvalitnejším službám.   
 

Výstupy zo stretnutia  
 

Štatút hl. 

mesta  

Bude zaslaný MČ hneď po zverejnení. Je možné kontaktovať p. Kaniokovú 

s žiadosťou o konzultáciu.   
Najbližšie 

stretnutie  

  

Stretnutie panelu mestských častí 3. 11. 2021 sa presúva na iný termín, ktorý 

bude vopred oznámený.  

  

Doručenie 

materiálov  

Prítomné mestské časti súhlasili so zasielaním výstupov z pracovných skupín, 

určených na pripomienkovanie “v jednom balíku”;  najbližšie takto budú 

zaslané SWOT analýzy z pracovných skupín, predbežne v novembri 2021.   

  

Zapísala: Zora Pauliniová,  13.10. 2021   

Schválila: Miriam Kanioková, 20. 10. 2021  
 


