
 

   
 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

 
KPSS 2030 – PS Osoby so zdravotným znevýhodnením 

 
STRATEGICKÝ CIEĽ 6   NEZÁVISLÝ ŽIVOT OZZ S VYŠŠOU DOSTUPNOSŤOU A 

KVALITOU KOMUNITNÝCH SS A SÚVISIACICH 
PODMIENOK  

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.1 ZLEPŠOVAŤ PODMIENKY NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA 
A ROZVOJA KOMUNITNÝCH SLUŽIEB PRE OZZ 
ZAVEDENÍM SYSTÉMU KVALITY 

KRÁTKY POPIS CIEĽA  Neprístupnosť prostredia a služieb mesta pre ľudí s 
rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, starších 
obyvateľov, či rodiny s deťmi spôsobuje stále veľa 
prekážok pre skutočnú inklúziu, aktívny a nezávislý 
život, čo vyplýva aj zo SWOT analýzy. Týka sa to 
hlavne skupiny osôb s ŤZP, ktorej podiel na 
celkovom počte obyvateľov Bratislavy 
predstavoval v r. 2020 5,7 %  (vyše 25 tis. osôb) a 
má dlhodobo rastúci trend.  
Analýza ukazuje, že dosiahnutie účinnej zmeny si 
vyžaduje zavedenie systému kvality v súlade s 
požiadavkami prístupnosti a univerzálneho 
navrhovania. K takejto všestrannej zmene mesto 
zaväzuje najmä Dohovor OSN o právach osôb so 
ZP a naň nadväzujúci Národný program rozvoja 
životných podmienok osôb so ZP na roky 2021-30, 
ale aj nové normy EÚ týkajúce sa prístupnosti. 
Kvalitná  prístupnosť priestorov a služieb v meste 
značne zvýši možnosti začlenenia cieľových skupín 
do spoločenského života a je zároveň jednou z 
dôležitých podmienok rozvoja komunitných foriem 
SS a programov aktívneho starnutia. Má vplyv aj na 
zvýšenie konkurencieschopnosti mesta vo 
všetkých oblastiach svojej pôsobnosti v porovnaní 
s vyspelými okolitými mestami. 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ13  

Pomer zavedených prvkov systému kvality k 
plánovaným; 

OPATRENIA, KTORÉ 
VEDÚ K NAPLNENIU 
CIEĽA 

O 6.1.1 - Inštitúty systému kvality 

O 6.1.2 - Záväzné pravidlá kvalitnej prístupnosti 

O 6.1.3 - Vytvoriť rozvojový nástroj na podporu 
prístupnosti a SS 



  

   
 

O 6.1.4 – Rozvoj ľudských zdrojov a spolupráce s 
partnermi 

O 6.1.5 - Sledovať kvalitu, dostupnosť SS a 
súvisiacich podmienok pre OZZ 

O 6.1.6 - Vypracovanie stratégie sprístupňovania 
mesta pre všetkých  

 

OPATRENIE  6.1.1 INŠTITÚTY SYSTÉMU KVALITY 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

Poradná komisia ako metodický inštitút zložený z 
interných aj externých špecialistov na rôzne typy 
ZP, univerzálne navrhovanie, riešenú oblasť 
pôsobnosti mesta zabezpečí správne nastavenie 
systému kvality prístupnosti a jeho primeranú 
aplikáciu z hľadiska rôznorodých potrieb, 
aktuálnych poznatkov, užívateľskej skúsenosti. 
Poradenská služba bude riešiť množstvo 
priebežných otázok od útvarov a organizácií 
mesta, týkajúcich sa prístupnosti, ktoré vznikajú v 
rámci mnohých projektov. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV  

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

 
21 200,-€ / rok (plat pracovníka konzultačného 
bodu vr. odvodov) (HMBA) 
 
8 500,-€ / rok (náklady na posudky metodických 
materiálov, projektov a prevádzku) (HMBA) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY   vysoká priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Uskutočnený prieskum potrieb; 
Počet výstupov (stanovísk, metodík) komisie; 
Počet konzultovaných projektov; 

AKTIVITY OPATRENIA  • A 6.1.1.1   Nastaviť podmienky na základe 
hlbšieho prieskumu potrieb 

• A 6.1.1.2   Vytvoriť komisiu prístupnosti ako 
metodický inštitút 

• A 6.1.1.3  Zaviesť poradenskú službu prístupnosti 
projektov 



  

   
 

OPATRENIE  6.1.2 ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ KVALITNEJ PRÍSTUPNOSTI 
PRE OZZ 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

Zavedením záväznej metodiky, štandardov a 
postupov kvalitnej prístupnosti pre jednotlivé 
oblasti pôsobnosti mesta, ktoré zohľadnia rôzne 
potreby a rôzne druhy zdravotných znevýhodnení, 
bezpečnosť, užívateľsky osvedčené riešenia, 
súčasné poznatky technického rozvoja a princípy 
univerzálneho navrhovania vytvoria hlavný 
predpoklad pre tvorbu kvalitnej, funkčnej a 
systematickej prístupnosti prostredia a služieb pre 
všetkých a  jej jednotné uplatňovanie v celom 
meste. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV  

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

 
3 000,-€ jednorazovo  (náklady na odborný 
posudok metodiky kvality) (HMBA)  
26 000,- € / rok prvé 3 roky a 1 500,-€ / rok 
ostatných 5 rokov (náklady na vypracovanie a 
aktualizáciu štandardov prístupnosti, 
pripomienkovanie Manuálu VP a iných 
strategických a metodických materiálov mesta) 
(HMBA) 
1 000,-€/ rok prvé 3 roky  (náklady na vizualizáciu 
štandardov) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY   vysoká priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Počet vytvorených metodík a pravidiel; 
Počet vytvorených štandardov; 
Počet predpisov mesta v oblasti prístupnosti; 

AKTIVITY OPATRENIA  • A 6.1.2.1  Vytvoriť postupy uplatňovania 
kvalitnej prístupnosti 

• A 6.1.2.2  Vytvoriť štandardy kvalitnej 
prístupnosti 

• A 6.1.2.3 Zaviesť štandardy a postupy do 
predpisov mesta a praxe 

 

 

 



  

   
 

OPATRENIE  6.1.3 VYTVORIŤ ROZVOJOVÝ NÁSTROJ NA PODPORU 
PRÍSTUPNOSTI A SS 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

V súčasnosti nie je rozvoj prístupnosti prostredia a 
SS pre OZZ v meste podporovaný žiadnym stálym 
nástrojom.  Aj preto táto oblasť dlhodobo stagnuje. 
Zavedením  mechanizmu / programu rozvoja, ktorý 
bude založený na jasných kritériách a postupoch a 
financovaný, okrem interných aj externými 
prostriedkami, sa sprístupňovanie zrýchli, bude 
napredovať systematicky, mesto bude vedieť tento 
pokrok merať a hodnotiť a zároveň bude môcť 
dohliadnuť na kvalitu a jednotné uplatňovanie 
štandardov prístupnosti. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV, MČ – oddelenia SS, BSK; 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

 
5 000,- €  jednorazovo (náklady na odbornú 
analýzu) (HMBA) 
100 000,- € / rok (rozvojový program pre mestské 
ROPO) (HMBA) 
50 000, - € / rok v rokoch 2025-30 (grantová 
schéma na  podporu prístupnosti a komunitných soc. 
služieb v meste) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY   vysoká priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Počet podporených rozvojových projektov 
Suma externých zdrojov na financovanie projektov 

AKTIVITY OPATRENIA  • A 6.1.3.1   Vytvoriť podmienky pre rozvojový 
nástroj na základe hlbšieho prieskumu 
potrieb a možností; 

• A 6.1.3.2  Vykonávať aktívnu politiku 
získavania externých zdrojov; 

 
OPATRENIE  6.1.4 ROZVOJ  ĽUDSKÝCH ZDROJOV A SPOLUPRÁCE 

S PARTNERMI 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

Užšou vzájomnou spoluprácou so zodpovednými 
inštitúciami, zapájaním cieľových skupín OZZ 
prostredníctvom pracovnej skupiny Prístupná 
Bratislava, zapájaním odborníkov i dobrovoľníkov, 
vzdelávaním existujúcich zamestnancov 



  

   
 

podieľajúcich sa na tvorbe prístupného prostredia 
a poskytovaní služieb sa docieli zosúladenejší 
postup inštitúcií pri riešení sociálnej situácie OZZ, 
účinnejšie a rýchlejšie reagovanie na ich potreby a 
ich začlenenie do spoločnosti. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV  

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

 
3 000,- € /rok  (náklady na školenia 
zamestnancov) (HMBA) 
1 400,- € / rok (prevádzkové náklady na stretnutia 
spolupracujúcich subjektov) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY   vysoká priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Počet vzdelávacích podujatí; 
Počet vyškolených osôb; 
Počet stretnutí PS; 
Počet spolupracujúcich inštitúcií; 

AKTIVITY OPATRENIA  • A 6.1.4.1   Vzdelávať zamestnancov o 
potrebách a právach OZZ 

• A 6.1.4.2   Pracovná skupina prístupná BA - 
rozvíjať činnosť 

• A 6.1.4.3  Spolupráca s inými inštitúciami 
a partnermi 

 
OPATRENIE  6.1.5 SLEDOVAŤ KVALITU, DOSTUPNOSŤ SS A 

SÚVISIACICH PODMIENOK PRE OZZ 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

Opatrením sa zabezpečí  priebežný zber 
chýbajúcich údajov o cieľovej skupine,  stave a 
vývoji životných podmienok, SS pre OZZ, 
prístupnosti prostredia a služieb, ktoré v 
súčasnosti chýbajú. Tým mesto získa presnejšiu 
predstavu o stave a potrebe rozvoja v tejto oblasti 
a môže presnejšie a adresnejšie nastaviť ciele a 
opatrenia, aj sledovať ich plnenie a účinok.. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV, MČ – oddelenia SS, BSK; 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 

 
15 000,- €  (náklady na získanie údajov / 
prieskumy, 5 000,- €/ ks * 3 ks) (HMBA) 



  

   
 

ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

5 000,-€ jednorazovo (vytvorenie databázovej 
aplikácie na zber a spracovanie údajov) (HMBA) 
10 500,-€ / ročne (audity prístupnosti webov, 
objektov, služieb a návrhy debarierizácie) (HMBA) 
3 400,-€ / rok (personálne náklady) (HMBA) 
21 200,- € / rok od roku 2024 (personálne náklady) 
(HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY   vysoká priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Počet zavedených systémov sledovania kvality; 
Počet prieskumov; 
Počet správ z auditov prístupnosti; 
Počet sprístupnených hodnotiacich správ; 
Počet iniciovaných opatrení; 

AKTIVITY OPATRENIA  • A 6.1.5.1    Systémové nastavenie 
monitorovania 

• A 6.1.5.2    Priebežné získavanie a 
spracovanie údajov 

• A 6.1.5.3   Audity bezbariérovej prístupnosti 
služieb a objektov 

• A 6.1.5.4   Hodnotenie a sprístupňovanie 
výsledkov sledovania 

• A 6.1.5.5   Iniciovanie opatrení na zlepšenie, 
sledovanie ich plnenia 

 
OPATRENIE  6.1.6 VYPRACOVAŤ STRATÉGIU SPRÍSTUPŇOVANIA 

MESTA PRE VŠETKÝCH 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

Strategickým dokumentom dôjde k stanoveniu 
cieľov a krokov k ich naplneniu pre konkrétne 
oblasti pôsobnosti mesta, čo je dôležité pre 
systematické napredovanie v sprístupňovaní mesta 
pre ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

 
15 000,- € SPOLU (HMBA) 
15 000,-€  jednorazovo  (náklady na prieskumy, 
podklady a analýzy, tvorbu ucelených 
bezbariérových okruhov) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY   nízka priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 



  

   
 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Počet stratégií prístupnosti; 
Počet navrhnutých UBO; 

AKTIVITY OPATRENIA  • A 6.1.6.1  Vytvoriť stratégiu sprístupňovania 
mesta pre všetkých 

• A 6.1.6.2  Návrh ucelených bezbariérových 
okruhov   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

   
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.2 ZVÝŠIŤ DOSTUPNOSŤ KOMUNITNÝCH SS 
PODPORUJÚCICH NEZÁVISLÝ ŽIVOT OZZ 

KRÁTKY POPIS CIEĽA  Potreba klásť dôraz na rozvoj vzájomne prepojenej 
siete terénnych, ambulantných sociálnych a iných 
nadväzujúcich služieb pre OZZ podľa miestnych 
potrieb je daná Národnými prioritami rozvoja SS 
SR,  avšak opodstatnená je aj nižšou finančnou 
náročnosťou a teda lepšou udržateľnosťou oproti 
pobytovým službám. 
Domáca opatera OZZ kvôli absencii komunitných 
SS a nedostatočnej technickej podpore neúmerne 
zaťažuje všetky skupiny opatrovateľov, vrátane 
blízkej rodiny. Vzhľadom na aktuálnu štruktúru a 
trend starnutia obyvateľstva je najvyšší dopyt po 
týchto službách v skupine starších OZZ, nakoľko 
podľa analýzy z celkového počtu vyše 25 tis. osôb 
s ŤZP v Bratislave  je viac ako polovica (54,5%) 
osôb nad 60 rokov. Rovnako naliehavá potreba je 
však aj u rodín s deťmi, mladé a dospelé OZZ. 
Práve tento typ služieb umožní OZZ dostatočne 
naplniť  potrebu žiť v domácom prostredí a právo 
na čo najplnšie začlenenie do spoločnosti napriek 
ZP, či nepriaznivému zdravotnému stavu a zároveň 
primerane odbremeniť najbližšiu rodinu a vymaniť 
sa tak zo sociálnej a finančnej izolácie. 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ13  

Počet a kapacita terénnych a ambulantných SS 
 

OPATRENIA, KTORÉ 
VEDÚ K NAPLNENIU 
CIEĽA 

O 6.2.1 - Podpora konkrétnych služieb pre 
vytvorenie fungujúcej siete 

O 6.2.2 - Informácie vo vhodnej forme a 
dostatočnom rozsahu pre OZZ 

O 6.2.3 - Zvyšovanie povedomia o potrebách a 
právach OZZ, zbližovanie komunity s OZZ 

 
OPATRENIE  6.2.1 PODPORA KONKRÉTNYCH SLUŽIEB PRE 

VYTVORENIE FUNGUJÚCEJ SIETE 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

V rámci svojej pôsobnosti chce mesto v prvom 
rade hlbšie preskúmať špecifické podmienky a 
potreby rozvoja jednotlivých terénnych a 
ambulantných služieb,  hľadať vhodné formy a 
zdroje podpory zo strany mesta.  



  

   
 

Plánuje tiež podporiť vznik niektorých nových 
služieb (nadväznosť na ŠC 2.3), efektívnosť 
existujúcich služieb, ich priblíženie širšej verejnosti 
(nadväznosť na ŠC 6.1, ŠC 2.3), ich zosúladenie na 
rôznych zodpovedných inštitúciách užšou 
spoluprácou (cez OP 6.1.4) a prepojenosť cez 
spoločný informačný a poradenský bod (cez OP 
2.1.7). 
Zameranie bude najmä na služby, ktoré sú 
uvádzané v analýze ako nedostatkové, a to: 
poradenstvo, včasná intervencia, požičiavanie 
pomôcok, prepravná služba, sprostredkovanie 
osobnej asistencie, podpora samostatného 
bývania, odľahčovacia služba, denné stacionáre. 
Týmto opatrením sa zlepší dostupnosť 
komunitných služieb a zvýši sa úroveň inklúzie 
OZZ. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV, MČ – oddelenia SS, BSK; 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

 
90 000,-€  jednorazovo  (náklady na prieskumy 3 x 
po 30 000,-€) (HMBA) 
15 000,-€ jednorazovo (vytvorenie aplikácií na 
zefektívnenie SS 3 ks po 5 000,-€/ ks) (HMBA) 
1 000,-€ / rok (propagácia SS) (HMBA) 
42 120,- € / rok od roku 2026 (personálne náklady 
na 2 zamestnancov) (HMBA) 
10 500,- € / rok (nákup a údržba pomôcok) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY   vysoká priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Uskutočnený prieskum potrieb; 
Počet pomôcok na požičanie; 
Počet vytvorených digitálnych nástrojov; 
Počet osvetových aktivít; 

AKTIVITY OPATRENIA  • A 6.2.1.1  Vytvorenie podmienok podpory 
rozvoja SS na základe hlbšieho prieskumu 
potrieb  

• A 6.2.1.2 Podpora vzniku služieb 
požičiavania pomôcok v nadväznosti na ŠC 
2.3 

• A 6.2.1.3 Zefektívnenie fungovania služieb 
(napr. požičiavania pomôcok, prepravnej 
služby) a ich dostupnosti vytvorením 
digitálnych nástrojov (napr. databázy, 
aplikácie, softvéru) 



  

   
 

• A 6.2.1.4 Posilnenie osvety o službách (napr. 
osobná asistencia a iné),  cez mestské 
kampane, podujatia a informačné činnosti 

• A 6.2.1.5 Prepojenie existujúcich služieb cez 
spoločný informačný a poradenský bod 
(odpočet cez OP 2.1.7 a ŠC 1.3) 

 
OPATRENIE  6.2.2 INFORMÁCIE  V  DOSTATOČNOM  ROZSAHU A 

VHODNEJ  FORME  PRE  OZZ 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

Opatrenie zlepší dostupnosť pomoci pre OZZ 
zabezpečením zrozumiteľných informácií v 
špecifickej forme pre OZZ a zverejnením 
chýbajúcich údajov potrebných pre nezávislý život 
OZZ. Požiadavka vyplýva z analýzy, ale aj z Ústavy 
SR, ktorá v článku 26 ods. 1.zaručuje právo na 
informácie.  
Širšiu ponuku informácií pre a o OZZ bude mesto 
poskytovať najmä na mestskom webe, rôznych 
mestských médiách,  mape bezbariérovej 
prístupnosti (ŠC 1.3), ale aj označením prístupných 
objektov a služieb. 
Zrozumiteľnosť údajov pre OZZ je závislá od 
konkrétnej špecifickej formy. Preto je potrebné 
používať v komunikácii aj ľahko čitateľný formát,  
posunkový jazyk, prepis hovorenej reči na text (a 
to aj v online podobe), princípy jasnej tlače, 
štandardy prístupnosti webov, IS a aplikácií a 
vybaviť mestské úrady technickými prostriedkami 
umožňujúcimi takéto formy. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV  

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

 
3 500,-€ / rok (náklady na tvorbu informácií vo 
forme prístupnej pre OZZ, tlač a distribúcia 
informácií) (HMBA) 
36 000,-€ jednorazovo (nákup vybavenia) (HMBA) 
12 000,-€ / rok v roku 2023, 14 000,-€ / rok v 
ostatných rokoch (náklady na online tlmočenie a 
prepis) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY   vysoká priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Počet zverejnených okruhov informácií pre OZZ 
Počet výstupov v prístupnej forme pre OZZ 
Počet služieb bezbariérovej komunikácie 



  

   
 

Počet prístupných webstránok, aplikácií a 
vybavenia pre prístupné služby pre OZZ 
Počet označených objektov, služieb prístupných 
pre OZZ 

• AKTIVITY 
OPATRENIA  

• A 6.2.2.1  Zabezpečiť dostatok informácií o 
SS a prístupnosti pre OZZ ; 

• A 6.2.2.2 Poskytovanie informácií vo 
vhodných formách pre OZZ a ich odborné 
posúdenie; 

• A 6.2.2.3  Komunikácia bez bariér - 
pokračovanie a rozvíjanie projektu 

• A 6.2.2.4  Zabezpečiť technické podmienky 
pre poskytovanie prístupných informácií a 
komunikácie pre OZZ; 

• A 6.2.2.5  Označovanie prístupných objektov 
a služieb; 

 

OPATRENIE  6.2.3 ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O POTREBÁCH A 
PRÁVACH OZZ 

KRÁTKY POPIS 
OPATRENIA  

Postojová debarierizácia podporí lepšie 
pochopenie OZZ zo strany okolitej komunity a 
vzájomné zbližovanie. Vytvorí tak dôležitý 
predpoklad zodpovedajúceho napĺňania potrieb 
OZZ. 
Verejnosť aj inštitúcie budú lepšie oboznámené o 
špecifikách života, OZZ a ich rodín, o prekážkach aj 
možnostiach ich odstránenia. Cieľová skupina OZZ 
a ich blízke okolie bude lepšie oboznámené o 
prístupných službách a priestoroch mesta. 
Na osvetu bude využívaný priestor najmä v rámci 
celomestských podujatí a významných 
medzinárodných dní, ale aj zapojenie sa do aktivít  
uskutočňovaných MVO a inými partnermi.   

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT  

HMBA – SSV, OKM, BKIS, iné mestské organizácie 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA  

 
4 000,-€ / rok (náklady na osvetové aktivity) 
(HMBA) 
4 800,-€ / rok (personálne náklady) (HMBA) 



  

   
 

ÚROVEŇ PRIORITY   stredná priorita 
OBDOBIE REALIZÁCIE  2023 – 2030 
MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ   

Počet článkov o téme OZZ 
Počet podujatí a kampaní na podporu inklúzie OZZ 

AKTIVITY OPATRENIA  • A 6.2.3.1 Články do rôznych médií k téme 
OZZ; 

• A 6.2.3.2 Osvetové podujatia a kampane na 
podporu inklúzie OZZ; 

 
 
 
 
 
 
 
POUŽÍVANÉ SKRATKY  

 

• Bratislava - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   
• BSK - Bratislavský samosprávny kraj    
• BKIS- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
• EÚ- Európska únia 
• HMBA - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   
• KPSS - Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 
• MČ – mestská časť, mestské časti  
• MPSVaR SR = Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny  SR  
• MVO - mimovládne organizácie   
• OKM – Oddelenie komunikácie a marketingu Magistrátu HMBA 
• OP – opatrenie 
• OSN – Organizácia spojených národov 
• OZZ - osoby so zdravotným znevýhodnením 
• PS - pracovná skupina    
• SS - sociálne služby, sociálna služba   
• SSV - Sekcia sociálnych vecí, magistrát hlavného mesta SR Bratislava  
• SWOT- skratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W 

= Weaknesses 
• ŠC- špecifický cieľ 
• ŤZP- ťažko zdravotne postihnutý 
• UBO  -Ucelený bezbariérový okruh 
• ZP – zdravotné postihnutie 


