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 HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

  
  

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

 

 

ROKOVACÍ PORIADOK 

 

ORGÁNOV KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 2030 

 

 

Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1) Tento rokovací poriadok upravuje pravidlá rokovania orgánov komunitného plánovania 

sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 2030 (ďalej len „KPSS“) a na to 

nadväzujúce procedurálne otázky, úlohy a povinnosti.  

 

2) Pod orgánmi KPSS sa rozumejú riadiaca skupina Komunitného plánu sociálnych 

služieb, zriadená ako poradný orgán primátora na základe rozhodnutia primátora 

Hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2021, ktorým sa zriaďuje Riadiaca skupina 

Komunitného plánu sociálnych služieb (ďalej len „Riadiaca skupina“) a jej pracovné 

skupiny.   

 

Článok 2 

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

1) Hlavným  cieľom komunitného plánovania  je zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb, tak 

aby zodpovedal potrebám komunity. Komunitu predstavujú obyvatelia zdržujúci sa na 

území hlavného mesta SR Bratislavy.  

  

2) Rokovací poriadok bol vytvorený opierajúc sa o základné princípy komunitného 

plánovania sociálnych služieb – partnerskú spoluprácu, participáciu, demokratické 

riadenie a uskutočniteľný kompromis.  

 

Článok 3 

ZLOŽENIE RIADIACEJ SKUPINY 

 

1) Riadiacu skupinu tvoria: 

a. dvaja zástupcovia mestskej samosprávy – garanti KPSS (poverení zamestnanci 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava), 
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b. dvaja zástupcovia miestnej samosprávy – poverení zamestnanci oddelení 

sociálnych vecí mestských častí v územnom obvode hlavného mesta SR Bratislavy,  

c. jeden zástupca samosprávneho kraja  – poverený zamestnanec odboru sociálnych 

vecí Bratislavského samosprávneho kraja,  

d. traja zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb – nominanti združení 

poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich na území hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

e. traja zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb – nominanti poskytovateľov 

sociálnych služieb, ktorí sa dlhodobo venujú participácii prijímateľov služieb,  

f. vedúci pracovných skupín vytvorených v rámci Riadiacej skupiny.  

 

2) Členov Riadiacej skupiny menuje a odvoláva predseda Riadiacej skupiny. 

 

Článok 4 

ROKOVANIE RIADIACEJ SKUPINY 

 

1) Riadiaca skupina sa stretáva každých 6 (šesť) týždňov podľa schváleného 

harmonogramu, prípadne podľa potreby, na odôvodnený návrh niektorého z jej členov. 

Zasadnutie Riadiacej skupiny zvoláva jej predseda.   

 

2) Zasadnutia Riadiacej skupiny sa môže zúčastniť externý metodik KPSS, prípadne ďalší 

prizvaní hostia. V prípade hlasovania má prizvaný hosť poradný hlas.  

 

3) V prípade, že sa niektorý z členov Riadiacej skupiny z vážnych dôvodov nemôže 

zúčastniť zasadnutia Riadiacej skupiny, informuje o tom predsedu Riadiacej skupiny, 

pričom jeho náhradník na zasadnutí Riadiacej skupiny má v prípade hlasovania poradný 

hlas.  

 

4) Súčasťou rokovania Riadiacej skupiny je schválenie programu rokovania a vyhotovenie  

zápisnice z  rokovania. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina. Vyhotovenie zápisnice 

zabezpečujú garanti KPSS. Zápisnicu podpisuje predseda Riadiacej skupiny.  Zápisnice 

z rokovania Riadiacej skupiny sú zverejňované.  

 

5) Zasadnutia Riadiacej skupiny sú po organizačno-technickej stránke zabezpečované 

sekciou sociálnych vecí hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

Článok 5 

PREDSEDA A PODPREDSEDA RIADIACEJ SKUPINY 

 

1) Predseda Riadiacej skupiny najmä: 

a) menuje a odvoláva členov Riadiacej skupiny, 

b) menuje a odvoláva podpredsedu Riadiacej skupiny, 

c) zvoláva a vedie rokovanie Riadiacej skupiny,  
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d) určuje program v súlade s úlohami ako aj s ohľadom na návrh člena, ktorý žiadal 

o zvolanie rokovania, 

e) dohliada na dodržiavanie rokovacieho poriadku a vykonáva s tým súvisiace úkony, 

f) podpisuje zápisnicu z rokovania, 

g) vytvára a ruší pracovné skupiny, 

h) menuje a odvoláva vedúcich pracovných skupín.  

 

2) Predseda Riadiacej skupiny zastupuje KPSS navonok aj dovnútra v zmysle tohto 

Rokovacieho poriadku a mandátu mu zvereného.  

 

3) Podpredseda Riadiacej skupiny zastupuje predsedu Riadiacej skupiny v plnení úloh, 

ktorými ho predseda poverí, alebo tiež v prípade jeho neprítomnosti. Podpredsedu 

Riadiacej skupiny určí predseda Riadiacej skupiny z radov členov Komisie sociálnych 

vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy.  

 

4) Predsedovi a podpredsedovi Riadiacej skupiny nepatrí za výkon funkcie odmena. 

 

Článok 6 

PRACOVNÉ SKUPINY 

 

1) Pracovné skupiny vznikajú na návrh členov Riadiacej skupiny. O vytvorení alebo 

zrušení pracovnej skupiny rozhoduje predseda Riadiacej skupiny.  

 

2) Pracovné skupiny sa najmä spolupodieľajú na rozhodovaní pri príprave, schvaľovaní, 

implementácii, monitorovaní a hodnotení určených oblastí KPSS.  

 

3) Pracovné skupiny sa stretávajú každé 4 (štyri) týždne, prípadne podľa potreby. Pracovnú 

skupinu zvoláva jej vedúci, prípadne predseda Riadiacej skupiny. 

 

4) Súčasťou rokovania pracovnej skupiny je schválenie programu rokovania 

a vyhotovenie zápisnice z rokovania. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina. Zápisnicu 

podpisuje vedúci pracovnej skupiny.  Zápisnice z rokovania pracovnej skupiny sú 

zverejňované. 

 

5) Stretnutia pracovných skupín po organizačno-technickej stránke zabezpečuje sekcia 

sociálnych vecí hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

6) Zriaďujú sa pracovné skupiny pre oblasť 

a) starších obyvateľov    

b) osôb so zdravotným znevýhodnením   

c) detí, mladých ľudí a rodín v ohrození   

d) ľudí bez domova  

e) dostupného bývania    
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f) drogovej politiky a exponovaných lokalít    

g) násilia, rodovej rovnosti a ľudí pracujúcich v sexbiznise 

h) spolupráce s mestskými časťami (panel mestských častí). 

 

Článok 7 

VEDÚCI PRACOVNEJ SKUPINY 

 

1) Vedúci pracovnej skupiny najmä: 

a) menuje a odvoláva členov pracovnej skupiny, 

b) zvoláva rokovania pracovnej skupiny podľa schváleného programu,  

c) vedie rokovanie pracovnej skupiny,  

d) určuje program v súlade s úlohami ako aj s ohľadom na návrh člena, ktorý žiadal 

o zvolanie rokovania, 

e) dohliada na dodržiavanie rokovacieho poriadku a vykonáva s tým súvisiace úkony, 

f) schvaľuje a podpisuje zápisnicu z rokovania,  

g) zodpovedá za odborné výstupy pracovnej skupiny. 

 

2) Vedúci pracovnej skupiny zastupuje KPSS navonok aj dovnútra v zmysle tohto 

rokovacieho poriadku a mandátu mu zvereného. Vedúcemu pracovnej skupiny nepatrí 

za výkon funkcie odmena. 

 

Článok 8 

ROZHODOVANIE V ORGÁNOCH KPSS 

 

Orgány KPSS rozhodujú predovšetkým konsenzuálne. Ak nie je možné dosiahnuť 

konsenzus, pristúpi sa k hlasovaniu.  Každý člen orgánu KPSS vrátane predsedu, 

podpredsedu a vedúceho má jeden hlas, ak nie je v tomto rokovacom poriadku určené inak. 

Rozhoduje sa väčšinou prítomných členov konkrétneho orgánu. O výsledku hlasovania sa 

spíše  záznam v zápisnici z rokovania. 

Orgány KPSS môžu rozhodovať aj mimo rokovaní a to hlasovaním prostredníctvom 

procedúry per rollam. O hlasovaní prostredníctvom procedúry per rollam sa spíše 

zápisnica, prípadne sa informácie o hlasovaní per rollam spíše záznam v zápisnici 

z najbližšieho rokovania.  

 

Článok 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1) Tento rokovací poriadok, jeho doplnenia a zmeny podliehajú schváleniu Riadiacej 

skupiny. Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku musia byť vykonané písomne, 

formou číslovaného dodatku.   

 

2) Medzi predpokladané zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku budú patriť najmä 

určenie spôsobu výberu členov Riadiacej skupiny, ktorí nie sú zamestnancami 
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Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a zmeny vyplývajúce z evaluácie fungovania 

komunitného plánovania sociálnych služieb vykonanej oddelením dátovej politiky 

a analýz Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

3) Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu predsedu Riadiacej 

skupiny.  

 


