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Rokovanie  pracovnej skupiny pre osoby so zdravotným znevýhodnením 

komunitného plánovania sociálnych služieb dňa 23.2. 2022 

Stretnutie online: 9:00 – 10:30 

 

 

Prítomní za organizácie:  

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR  

Únia nevidiacich  a slabozrakých Slovenska 

Inklúzia 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 

Združenie príbuzných priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla 

Platforma rodín detí zo zdravotným znevýhodnením 

Autistické centrum Andreas n.o. 

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 
 

Prítomní za hlavné mesto:  Dušana Kurillová (sekcia soc. vecí, HMBA), Anna Pivková 

(sekcia soc. vecí, HMBA), Silvia Shahzad (sekcia soc. vecí, HMBA), Veronika Špániková 

(sekcia soc. vecí, HMBA), 

 

Zapisovateľka: Mária Radváková (PDCS) 

 

Facilitátor:  Filip Vagač (PDCS) 

 

 

Program  
1. Schválenie programu rokovania 

2. Harmonogram tvorby KPSS 

3. Predstavenie návrhov opatrení, aktivít a odhadu finančných nákladov 

4. Diskusia (priebežne) 

 

 

 

1.Schválenie programu rokovania (p.Vagač) 

 

Hlasovanie: za:7 proti:0  zdržal sa:0 

Program bol schválený, ďalší 4 členovia PS sa pridali k stretnutiu po odsúhlasení programu. 

 

Program bol schválený bez doplnení.  

 

 

http://www.bratislava.sk/
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2. Harmonogram tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) (p.Pivková, 

prezentácia v prílohe 1) 

 

Predstavený bol program stretnutia pracovnej skupiny (PS), aktuálny stav v procese tvorby 

komunitného plánu (KP) a aktualizovaný harmonogram stretnutí PS.  

 

Ďalšie stretnutie sa bude konať 14.3.2022 a bude na ňom predstavený celý KP vrátane tých častí, 

ktorým sa PS nevenovala. 

 

Avízovaná bola informácia o monitorovacej správe predchádzajúceho KP a spolu s analýzou bude 

členom PS zaslaná aj informácia z monitorovania predchádzajúceho KP. 

 

Bolo artikulované, že PS nebude čakať na oficiálne sprístupnenie analýzy.  

 

Vstupy zapracuje do KPSS Magistrát, PS už teda nebude upravovať KPSS na základe výstupov 

dodávateľa.  

 

 

3. Predstavenie návrhov opatrení, aktivít a odhadu finančných nákladov - prehľad a 

realizačné tabuľky (p.Pivková) 

 

Jednotlivé opatrenia boli dopracované do väčšej podrobnosti. Odhadnuté boli náklady na ich 

realizáciu. 

 

PS sa zaoberá strategickým cieľom 6 (SC6) - Nezávislý život osôb so zdravotným znevýhodnením 

(OZZ) s vyššou dostupnosťou a kvalitou komunitných sociálnych služieb a súvisiacich 

podmienok, ktorý sa skladá z dvoch špecifických cieľov – 6.1. Zlepšovať podmienky nezávislého 

života a rozvoja komunitných služieb pre OZZ zavedením systému kvality a 6.2. Zvýšiť 

dostupnosť komunitných sociálnych služieb podporujúcich nezávislý život osôb so zdravotným 

znevýhodnením (OZZ). 

 

Predstavenie grafu podielu odhadu nákladov na opatrenia SC 6: 

 

Špecifický cieľ 6.1 - Zlepšovať podmienky nezávislého života a rozvoja komunitných služieb pre 

OZZ zavedením systému kvality a opatrenia 6.1.1-6.1.6 - proporčne im pripadá približne ¾ 

finančných prostriedkov do rozvoja kvality, zvyšok bude investovaný do rozvoja konkrétnych 

komunitných služieb. 

 

Prehľad opatrení do úrovne aktivít - konkrétnych krokov napĺňania jednotlivých opatrení: 

 

● Špecifický cieľ 6.1. Zlepšovať podmienky nezávislého života a rozvoja komunitných 

služieb pre OZZ zavedením systému kvality 

Opatrenie 1 - 6.1.1 Inštitúty systému kvality  

Zaznela informácia o inštitútoch systému kvality a o pláne nastavenia podmienok na základe 

hlbšieho prieskumu potrieb. Naplánované je vytvorenie metodického inštitútu pod pracovným 

názvom Komisia prístupnosti, ktorý by zodpovedal za metodické usmerňovanie celého systému 

kvality. Rozvinutá bude poradenská služba o prístupnosti projektov, hlavne v prvom období, kde 
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je realizované poradenstvo iným útvarom, ktoré riadia projekty, aby bola do projektov kvalitne 

zahrnutá prístupnosť.   

 

Opatrenie 2 - 6.1.2 Záväzné pravidlá kvalitnej prístupnosti pre OZZ 

Vytvorené budú štandardy kvality a postupy ich uplatňovania. Zámerom je zakomponovať 

štandardy a postupy do predpisov mesta. 

 

Opatrenie 3 - 6.1.3 - Vytvoriť rozvojový nástroj na podporu prístupnosti a SS 

Preskúmanie potrieb a možností vyústi do poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 

a iných prostriedkov na rozvoj prístupnosti a sociálnych služieb. Využívané budú aj externé 

zdroje.  

 

Opatrenie 4 - 6.1.4 - Rozvoj ľudských zdrojov a spolupráce s partnermi 

Vzdelávanie zamestnancov o potrebách a právach ľudí so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou 

bude aj pracovná skupina Prístupná Bratislava, kde je zapojená aj väčšina organizácií. A rozvíjanie 

spolupráce s inými inštitúciami a partnermi - spolupráca, partnerstvo a sieťovanie.  

 

Opatrenie 5 - 6.1.5 - Sledovať kvalitu, dostupnosť SS a súvisiacich podmienok pre OZZ  

Systémové nastavenie sledovania ukazovateľov a zberu údajov. Následne bude prebiehať 

realizácia zberu údajov, audity bezbariérovej prístupnosti služieb aj objektov, webov a aplikácií. 

Údaje budú vyhodnotené a výsledky sledovania budú sprístupnené jednotlivým útvarom, ktoré ich 

potrebujú pre svoju činnosť a tiež verejnosti. Vyplývajúce návrhy na zlepšenie budú iniciované.  

 

Opatrenie 6 - 6.1.6 - Vypracovať stratégiu sprístupňovania mesta pre všetkých 

V rámci realizačných tabuliek ide o opatrenie s nižšou prioritou. Tvorba stratégie prebieha už cez 

PHSR mesta Bratislavy, kde bude hlavná časť konkrétnych opatrení. Realizácia prístupných 

opatrení ako napríklad v doprave, v oblasti športu či kultúry sa bude realizovať cez plán Bratislava. 

V prípade potreby bude možné podrobnejšie vypracovať časti v KP. 

 

Diskusia k ŠC 6.1: 

 

Odhady nákladov sú všeobecné, bolo by dobré rozmeniť tie sumy na drobné. Reakcia bola, že 

toto je len prehľad, realizačné tabuľky sú už spracované podrobnejšie s podrobnými 

kalkuláciami.  

 

 

● Špecifický cieľ 6.2 - Zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb 

podporujúcich nezávislý život OZZ  

 

Opatrenie 1 – 6.2.1 Podpora konkrétnych služieb pre vytvorenie fungujúcej siete 

Zaznela informácia o nastavení konkrétnej služby, na ktorú potrebujeme preskúmať situáciu 

hlbšie. Mnoho potrebných údajov sa v súčasnosti nezbiera, preto to je hlavná aktivita. Jedna zo 

služieb, ktorú by sme chceli podporiť je požičiavanie pomôcok, čo je prenesená úloha zo starého 

KP. Požičiavanie by mohlo byť na princípe e-shopu, podmienky tejto služby a jej dostupnosť. Ráta 

sa so zapojením súčasných prevádzkovateľov. 

 

Spustenie špecificky zameranej osvety propagácie osobnej asistencie alebo inej sociálnej služby, 

povedomie o ktorej je potrebné viac rozšíriť medzi verejnosť, prípadne nábor osobných asistentov, 
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realizovať nejakú kampaň na podporu sociálnych služieb, o ktorých obyvatelia vedia menej. Takto 

podporiť služby a ich podporovateľov.   

 

Prepojenie existujúcich služieb cez spoločný informačný a poradenský bod, ktorý je naplánovaný 

aj v rámci iných opatrení a iných špecifických cieľov zameraných na starších obyvateľov. Cez 

nový bratislavský web alebo cez mapu prístupnosti, aj to bude spôsob prepojenia sociálnych a 

podporných služieb a podmienok. 

 

Opatrenie 2 – 6.2.2 - Informácie vo vhodnej forme a dostatočnom rozsahu pre OZZ 

Pokračovať a rozvíjať sa bude služba Komunikácia bez bariér, v online tlmočení, v posunkovom 

jazyku a v prepise. Potrebné bude zabezpečiť technické podmienky na zabezpečovanie týchto 

informácií. Indukčné slučky, špeciálne lupy na čítanie - samostatný balíček technických 

podmienok na poskytovanie informácií v takej forme, v akej sú prístupné. 

 

Označovanie prístupných objektov jednotným spôsobom a len tie objekty, ktoré sú kvalitne 

prístupné a ktoré spĺňajú stanovené štandardy a sprístupňované by boli vo vhodnej forme - 

Braillovo písmo, zvuková nahrávka a pod. 

 

Opatrenie 3 – 6.2.3 Zvyšovanie povedomia o potrebách a právach OZZ 

Články a príspevky do rôznych médií a na soc. sieťach a cez médiá, ktoré má mesto k dispozícii. 

Kampane na podporu inklúzie, zážitkové aktivity, predstavenie služieb. 

 

Diskusia k ŠC 6.2: 

 

Objem príspevkov do jednotlivých opatrení nemusí vypovedať o priamej úmere množstva 

finančných prostriedkov a ich účinkov.  

 

 

Realizačné tabuľky - úvod 

 

V úvode boli v krátkosti tabuľky teoreticky a metodicky vysvetlené. Artikulované boli dôvody 

opatrení, prečo budú realizované a čo nimi chceme dosiahnuť. V pláne sa ráta so zdrojmi z mesta, 

chceme získavať dodatočné externé zdroje, čoho možností skúmania sú ešte v procese. Odhad 

nákladov ešte neznamená, že skutočne toľko peňazí na to pôjde. Tieto odhady budú podkladom 

každoročného rozpočtu, kedy sa plán rozčlení na drobnejšie položky cez akčné plány na ten 

konkrétny rok a následne budú precíznejšie vyčíslené.  

 

Ďalej boli stanovené priority: vysoká, stredná a nízka a obdobie realizácie 2023-2030. Väčšina 

opatrení navrhovaná PS má stanovenú vysokú prioritu. Merateľný ukazovateľ je pri každej aktivite 

a priamo vychádza z konkrétnej aktivity a stanovuje spôsob merania jej plnenia. Aktivity opatrení 

sú konkrétne činnosti vedúce k splneniu cieľov každého opatrenia. 

 

Diskusia k úvodu k realizačným tabuľkám: 

 

Náklady z grafu sú za 8 rokov (2023-2030). 
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Realizačné tabuľky PS OZZ – obsah 

 

Účastníci majú realizačné tabuľky k dispozícii a preto sa nezachádzalo obsahovo do detailov. 

 

● Špecifický cieľ 6.1 - Zlepšovať podmienky nezávislého života a rozvoja komunitných 

služieb pre OZZ zavedením systému kvality 

 

Bol predstavený popis špecifického cieľa. Systém kvality bude v súlade s požiadavkami 

prístupnosti a univerzálneho navrhovania. Jeho potreba je odôvodnená dohovorom OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím a naň nadväzujúcimi národnými programami a dokumentami a 

odvolávame sa na nové normy EÚ týkajúce sa prístupnosti. Cieľ je vyššie začlenenie osôb so 

zdravotným znevýhodnením do spoločenského života umožnením nezávislého života.  

 

Kalkulácia odhadu nákladov bola vysvetlená na jednom konkrétnom príklade v tabuľkách - 

Opatrenie 1 - 6.1.1 Inštitúty systému kvality - Komisia prístupnosti ako metodický inštitút a o 

poradenskú službu a chceme tým docieliť vyššiu kvalitu prístupnosti.  

 

Ako príklad merateľného ukazovateľa bol spomenutý počet vytvorených metodík a pravidiel, 

počet vytvorených štandardov a počet predpisov mesta v oblasti prístupnosti. 

 

 

Diskusia: 

 

Zo strany členov PS sú v súvislosti s prístupnosťou vnímané dva pohľady, jeden je pohľad 

z hľadiska fyzického prostredia, teda bezbariérovosť a univerzálne navrhovanie a dá sa tam 

nájsť aj prístupnosť k informáciám pre cieľovú skupinu. Zaznela otázka, či sa uvažuje aj o 

nejakom inom pohľade na prístupnosť? Keďže bolo dané východisko princíp nezávislého 

života, ktorý skôr hovorí o prístupnosti k bývaniu, aktivitám, práci a k voľnému času. 

Hovorí sa tu teda o prístupnosti fyzického prostredia a o prístupnosti k informáciám. 

 

Odpoveďou bolo, že sa v tomto ŠC rieši predovšetkým kvalita prístupnosti v princípe 

univerzálneho navrhovania, kde je tiež prístupnosť k informáciám. Ide tu síce všeobecne o 

kvalitu, ale táto kvalita by sa mala prejaviť vo všetkých oblastiach pôsobnosti mesta - 

kultúra, zamestnávanie, doprava, športoviská, a teda vo všetkých oblastiach pôsobnosti 

mesta by mala byť táto kvalita dosahovaná. 

 

Účastníkmi PS bola navrhnutá špecifická formulácia prístupnosti - pre verejnosť aj 

odborníkov by bolo dobré dodať „pre všetky oblasti života“. Malo by to byť základným 

rámcom KP. 

 

Počas diskusie bolo ďalej komentované, že práve mesto Bratislava má veľkú časť 

historického mesta, a tam sa nedá vždy zabezpečiť prístupnosť v rámci metodiky 

univerzálneho navrhovania.  Bude to zrejme téma pre poradenské centrum, ako sa s tým 

bude vedieť vysporiadať, vzhľadom na všelijaké výnimky. Bolo dodané riziko toho, že by 

existovala legislatíva, ktorá hovorí o normách pri odovzdávaní budov a v konečnom 

dôsledku sa to nie celkom dodržuje, pretože niekde sa potom nedá urobiť prístupnosť z 

hľadiska univerzálneho navrhovania. Máme tu teda národnú legislatívu, ktorá určuje 
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pravidlá a bude tu ešte poradenské centrum, ktoré bude radiť a dohliadať pri vytváraní 

prístupnosti podľa univerzálneho navrhovania..  

 

Komisia prístupnosti ako metodický inštitút bude živým aktívnym mechanizmom, bude 

nielen na začiatku pri vytváraní štandardov a prístupov, ale bude sa v budúcnosti venovať 

práve takým prípadom, kde nebudeme vedieť použiť šablónu. Bude pristupovať k 

jednotlivým situáciám a riešeniam tvorivo aj v spolupráci s pamiatkármi a bude 

zabezpečovať kvalitnú prístupnosť.  

 

Rozvojový nástroj ešte nie je pomenovaný, je naň vyčlenený balík, cez ktorý sú podporované 

mestské rozpočtové a príspevkové organizácie. Tie, ktoré chcú debarierizovať svoje objekty alebo 

služby a takým spôsobom sa budú štandardy prenášať do organizácií mesta a aj poskytovateľom 

sociálnych služieb. Tento balík je však potrebné podrobnejšie preskúmať a doplniť ho o externé 

zdroje.  

V súvislosti so školeniami sa v jednom z opatrení spomína ako hlavný pilier vzdelávanie 

zamestnancov. Aj napriek menšiemu finančnému vkladu sa očakáva väčší účinok. Vychádza sa zo 

skúsenosti, že aj dnes sa už zamestnanci snažia prenášať takéto znalosti do praxe aj v iných 

projektoch.  

 

Je vnímaný potenciál v posilňovaní spolupráce, ktorá by mala predstavovať aj zapojenie 

dobrovoľníkov, nielen inštitúcie, mestské časti, a rovnako aj posilnenie spolupráce s BSK či 

zladenie sa pri ich aktivitách. 

 

Kalkulácia výdavkov spojených so sledovaním kvality a dostupnosti pozostáva z nákladov na 

získanie údajov (t.j. prieskumy), tvorbu databázovej aplikácie, audity prístupnosti objektov 

a služieb či posilnenie personálnych kapacít. 

 

 

Diskusia: 

V súvislosti  s nedávnym požiarom jedného domova SS sa po prieskume zistilo, že mnohé 

zariadenia nespĺňajú nielen kritériá bezbariérovosti, ale aj bezpečnosti a opatrení BOZP. 

Zisťuje sa, že žiadne fondy nepočítajú s financiami na zabezpečenie protipožiarnej ochrany 

a bezpečnosti zamestnancov. Vzdelávanie síce v tejto oblasti je, ale nie v spomínanej 

súvislosti v mimoriadnych situáciách. Vyskytuje sa potreba takéhoto zabezpečenia 

v nejakých iných dokumentoch mesta? Pretože by to mohlo byť spomenuté napríklad pri 

potrebách – zabezpečiť bezpečnosť prijímateľov SS v mimoriadnych situáciách. 

Z hľadiska kvality zariadenia nespĺňajú podmienky prístupnosti a protipožiarnu ochranu 

(evakuačné plány, výťahy, evakuačné cvičenia, podložky, signalizácia). Bolo by potrebné, 

aby sa prešlo k realizácii konkrétnych opatrení na odstránenie nedostatkov, na ktoré audity 

upozornia. V niektorých prípadoch je situácia až alarmujúca, napríklad v určitých 

budovách v prípade potreby dve pracovníčky na nočnej smene nezvládnu evakuovať celé 

poschodia. Bolo pripomenuté potrebné urgentné plánovanie zdrojov aj na tieto účely 

a opatrení. 

 

Bezpečnosť sa v rámci mestských zariadení rieši. Boli tiež identifikované financie na tieto 

účely. Taktiež boli urobené preventívne kroky pre predchádzanie vzniku požiarov.  Na 

národnej úrovni ja táto otázka v gescii Ministerstva práce, ktoré pracuje na finančných 
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dotáciách využiteľných pre prevenciu požiarov a bezpečnosť zariadení SS aj z Plánu 

obnovy. Magistrát sa o tému intenzívne zaujíma. Uistia sa, aby táto téma bola obsiahnutá 

v tejto skupine alebo v PS starší obyvatelia.  

 

Mesto má záujem štandardizovať aj túto oblasť. Začalo sa auditom mestských budov 

(úradov, kultúrnych inštitúcií a pod.) vykonávaným CEDA – Centrum univerzálneho 

navrhovania. CEDA má pre tieto účely metodiku a súčasťou auditov je aj upozornenie na 

opatrenia akými sú aj evakuačné plány vo forme prístupnej a zrozumiteľnej aj pre ľudí so 

zdravotným znevýhodnením, napr. v Braillovom písme. Cez tieto audity sa tiež zbierajú 

údaje, ktoré poslúžia na tvorbu štandardov. 

 

 

● Špecifický cieľ 6.2 - Zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb 

podporujúcich nezávislý život OZZ  

 

Cieľ sa opiera o potrebu rozvíjania sociálnych služieb, ktorá vyplýva aj z výsledkov štatistických 

analýz. Približný počet ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v Bratislave je cca 25 000, 

približne polovica z nich sú osoby nad 60 rokov. Táto potreba je ale rovnako naliehavá aj u rodín 

s deťmi, mladých aj dospelých osobách so zdravotným znevýhodnením. Okrem podpory 

samostatného života je cieľom rozvoja SS aj odbremenenie najbližšej rodiny a vymanenie sa zo 

sociálnej a finančnej izolácie.  

 

Podpora rozvoja konkrétnych služieb pre vytvorenie fungujúcej siete sa bude zameriavať na služby 

ako napríklad sociálne poradenstvo, včasná intervencia, požičiavanie pomôcok, sprostredkovanie 

osobnej asistencie, podpora samostatného bývania či denný stacionár. Na základe hlbšej analýzy 

možností mesta v tejto oblasti sa vyberú konkrétne služby, ktorým môže mesto najviac pomôcť 

a ktoré k rozvoju najviac prispejú. 

 

V tabuľke sa aj v tejto časti nachádzajú rozpísané predpokladané finančné náklady a zdroje. Tieto 

zdroje a služby nebudú len v réžii mesta, ale pôjde aj o zapojenie iných subjektov a objednanie 

služieb (keďže mesto nemá priamu kompetenciu na väčšinu spomenutých služieb). 

 

V súvislosti s opatreniami na zabezpečenie informácií v dostatočnom rozsahu a vhodnej forme pre 

OZZ, ktoré sú tiež podrobnejšie opísané v realizačných tabuľkách, bolo spomenuté, že tiež pôjde 

v niektorých aktivitách o externé služby objednané mestom. Niektoré formy budú zabezpečované 

komunikačným odborom mesta. 

 

V rámci opatrení zameraných na posilnenie osvetovej činnosti pôjde o lepšie oboznamovanie 

verejnosti aj inštitúcií o špecifikách života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. 

Porozumenie a vnímanie prekážok, ktoré musia OZZ prekonávať, ale aj o možnostiach ich 

prekonávania. 

 

Diskusia: 

 

Na margo osvety bolo viackrát navrhnuté, dať do aktivít aj partnerstvá mesta so subjektami 

na území mesta, ktoré už majú rozbehnuté svoje osvetové aktivity a takto sa s nimi spojiť, 

nadviazať na existujúce aktivity a podporiť sa navzájom. 
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Ohľadom požičiavania pomôcok bola položená otázka, či túto aktivitu chce mesto 

realizovať samé, pretože niektoré z existujúcich inštitúcií už takúto službu realizujú. 

Nebolo by lepšie napríklad podporiť tieto existujúce a rozbehnuté služby napríklad 

nákupom pomôcok? Spomínané inštitúcie by vedeli aj inštruovať ľudí o pomôckach a ich 

použití, majú skúsenosti aj skladové priestory. Nová takáto služba by si vyžadovala aj 

nových zamestnancov a ich zaškolenie. Pani Pivková s pripomienkami súhlasí a odvoláva 

sa na prierezové opatrenie 6.1.4, zamerané na ľudské zdroje a partnerstvá. Pri každej 

realizácii konkrétnych opatrení si budú musieť vyhodnotiť, s ktorým skúsenými 

poskytovateľmi služieb môžu v danej oblasti spolupracovať a či je efektívnejšia ich 

podpora alebo vytvorenie novej služby. Aj v merateľných ukazovateľoch je napríklad 

počet spolupracujúcich inštitúcií. 

 

Počas diskusie bola tiež ocenená veľmi dobrá príprava celého materiálu. 

 

K takémuto rámcu a zneniu dokumentov nezazneli žiadne výhrady ani ďalšie pripomienky. Nebol 

vnímaný žiaden vážny problém z hľadiska základných rámcov či priorít a teda tento návrh je zo 

strany členov PS v poriadku. 

Facilitátor pripomína, že diskusia bude prebiehať aj v budúcnosti, kedy sa bude vyhodnocovať či 

a ako sa KPSS darí plniť.  

 

Záver a ďalšie kroky 

Na záver vedúca PS, pani Pivková poďakovala členom PS za spoluprácu. Zvážia niektoré zo 

spomenutých dôrazov do textu, aby boli jednoznačnejšie. 

 

Nasledujúce, posledné stretnutie v marci bude zamerané na predstavenie celého KPSS (aj výstupy 

iných PS) a uskutoční sa 14.3.2022 o 13:00 hod. do 14:30 hod. Tento materiál bude účastníkom 

vopred poslaný. 

 

V ďalších krokoch pôjde potom dokument na schválenie zastupiteľstvom. 

 

Na ďalšom stretnutí bude tiež vyhodnotenie predchádzajúceho KP. 

 



Komunitné plánovanie
sociálnych služieb hlavného

mesta SR Bratislavy
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Návrh pravidiel počas online stretnutia
• Používajte kameru

• Keď nehovoríte vypnite si mikrofón

• 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....



Členovia pracovnej skupiny
• Agentúra podporovaného 

zamestnávania, n. o.

• Asociácia nepočujúcich Slovenska

• Asociácia organizácií zdravotne 
postihnutých občanov SR

• Autistické centrum Andreas, n. o.

• CEDA (Centre of Design for All) -
výskumné a školiace centrum 
bezbariérového navrhovania, Fakulta 
architektúry a dizajnu STU

• Centrum sociálnych služieb Sibírka, 
rozpočtová organizácia

• Centrum včasnej intervencie Bratislava, 
n. o.

• Inklúzia Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov so zdravotným postihnutím

• Organizácia muskulárnych dystrofikov
v SR

• Platforma rodín detí zo zdravotným 
znevýhodnením

• Raná starostlivosť, n. o.

• Tanečný klub ”Danube” Bratislava

• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

• Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Slovenskej republike

• Združenie príbuzných priateľov a ľudí s 
psychickými poruchami Krídla



Program rokovania

• Schválenie programu rokovania

• Harmonogram tvorby KPSS

• Predstavenie návrhov opatrení, aktivít a odhadu finančných 
nákladov

• Diskusia



Harmonogram tvorby KPSS a 
informácia o stave prác na analýze
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Aktualizovaný harmonogram stretnutí PS OZZ KPSS

JANUÁR FEBRUÁR MAREC

26.1.2022
9:00-10:30

23.2.2022
13:00-14:30

14.3.2022
13:00-14:30

Analýza SWOT, ciele a 
opatrenia po pripomienkach 

MČ,
merateľné ukazovatele

Sprístupnenie analýzy PS,
Odhad finančných nákladov na 

opatrenia

Predstavenie celistvého KPSS



Predstavenie návrhov opatrení, aktivít 
a odhadu finančných nákladov -

prehľad
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STRATEGICKÝ 
CIEĽ 6

NEZÁVISLÝ ŽIVOT OSÔB SO 
ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 
(OZZ) S VYŠŠOU DOSTUPNOSŤOU 
A KVALITOU KOMUNITNÝCH 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A 
SÚVISIACICH PODMIENOK



Špecifický 
cieľ 6. 1.

Zlepšovať podmienky nezávislého života a 
rozvoja komunitných služieb pre OZZ 
zavedením systému kvality.

Špecifický 
cieľ 6. 2.

Zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych 
služieb podporujúcich nezávislý život OZZ



Kliknutím zadajte text

OP 6.1.1 Inštitúty 
kvality; 9,9%

OP 6.1.2 Záväzné 
pravidlá; 3,7%

OP 6.1.3 Rozvojový 
nástroj; 46,0%

OP 6.1.4 Vzdelávanie a 
spolupráca; 1,5%

OP 6.1.5 Sledovanie 
kvality; 11,5%

OP 6.1.6 Stratégia 
prístupnosti; 0,6%

OP 6.2.1 Komunitné 
služby; 17,0%

OP 6.2.2 
Informovanosť; 6,8%

OP 6.2.3 Osveta; 2,9%

Podiel odhadu nákladov na opatrenia SC 6



Kliknutím zadajte text

Č. cieľa a 
opatrenia

Názov cieľa a č. a názov opatrenia Merateľný ukazovateľ
Odhad 
nákladov

Strategický 
cieľ 6

Nezávislý život osôb so zdravotným znevýhodnením 
(OZZ) s vyššou dostupnosťou a kvalitou komunitných soc
služieb a súvisiacich podmienok

2 399 900 €

Špecifický cieľ 
6. 1.

Zlepšovať podmienky nezávislého života a rozvoja 
komunitných služieb pre OZZ zavedením systému kvality.

Pomer zavedených prvkov 
systému kvality k plánovaným 1 757 900 €

Opatrenie 1: O 6.1.1 Inštitúty systému kvality 237 600 €

A 6.1.1.1 Nastaviť podmienky na základe hlbšieho 
prieskumu potrieb

Uskutočnený prieskum potrieb

A 6.1.1.2 Vytvoriť komisiu prístupnosti ako metodický 
inštitút

Počet výstupov (stanovísk, 
metodík) komisie

A 6.1.1.3 Zaviesť poradenskú službu prístupnosti 
projektov

Počet konzultovaných projektov

Opatrenie 2: O 6.1.2 Záväzné pravidlá kvalitnej prístupnosti pre OZZ 88 500 €

A 6.1.2.1 Vytvoriť postupy uplatňovania kvalitnej 
prístupnosti

Počet vytvorených metodík a 
pravidiel

A 6.1.2.2 Vytvoriť štandardy kvalitnej prístupnosti Počet vytvorených štandardov

A 6.1.2.3 Zaviesť štandardy a postupy do predpisov mesta 
a praxe

Počet predpisov mesta v oblasti 
prístupnosti



Kliknutím zadajte text

Č. cieľa a 
opatrenia

Názov cieľa a č. a názov opatrenia Merateľný ukazovateľ
Odhad 
nákladov

Opatrenie 3:
O 6.1.3 Vytvoriť rozvojový nástroj na podporu 
prístupnosti a SS

1 105 000 €

A 6.1.3.1 Vytvoriť podmienky pre rozvojový nástroj na 
základe hlbšieho prieskumu potrieb a možností

Počet podporených rozvojových 
projektov

A 6.1.3.2 Vykonávať aktívnu politiku získavania externých 
zdrojov

Suma externých zdrojov na 
financovanie projektov

Opatrenie 4:
O 6.1.4 Rozvoj ľudských zdrojov a spolupráce s 
partnermi

35 200 €

A 6.1.4.1 Vzdelávať zamestnancov o potrebách a právach 
OZZ

Počet vzdelávacích podujatí, 
Počet vyškolených osôb

A 6.1.4.2 Pracovná skupina prístupná BA - rozvíjať činnosť Počet stretnutí PS

A 6.1.4.3 Spolupráca s inými inštitúciami a partnermi Počet spolupracujúcich inštitúcií



Kliknutím zadajte text

Č. cieľa a 
opatrenia

Názov cieľa a č. a názov opatrenia Merateľný ukazovateľ
Odhad 
nákladov

Opatrenie 5:
O 6.1.5 Sledovať kvalitu, dostupnosť SS a súvisiacich 
podmienok pre OZZ

276 600 €

A 6.1.5.1 Systémové nastavenie monitorovania
Počet zavedených systémov sledovania 
kvality

A 6.1.5.2 Priebežné získavanie a spracovanie údajov Počet prieskumov

A 6.1.5.3 Audity bezbariérovej prístupnosti služieb a 
objektov

Počet správ z auditov prístupnosti

A 6.1.5.4 Hodnotenie a sprístupňovanie výsledkov 
sledovania

Počet sprístupnených hodnotiacich 
správ

A 6.1.5.5 Iniciovanie opatrení na zlepšenie, sledovanie 
ich plnenia

Počet iniciovaných opatrení

Opatrenie 6:
O 6.1.6 Vypracovať stratégiu sprístupňovania mesta 
pre všetkých

15 000 €

A 6.1.6.1 Vytvoriť stratégiu sprístupňovania mesta pre 
všetkých

Počet stratégií prístupnosti

A 6.1.6.2 Návrh ucelených bezbariérových okruhov Počet navrhnutých UBO



Kliknutím zadajte text

Č. cieľa a 
opatrenia

Názov cieľa a č. a názov opatrenia Merateľný ukazovateľ
Odhad 
nákladov

Špecifický 
cieľ 6. 2.

Zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb 
podporujúcich nezávislý život OZZ

Počet a kapacita terénnych a 
ambulantných sociálnych služieb

642 000 €

Opatrenie 1:
O 6.2.1 Podpora konkrétnych služieb pre vytvorenie 
fungujúcej siete

407 600 €

A 6.2.1.1 Vytvorenie podmienok podpory na základe 
hlbšieho prieskumu potrieb

Uskutočnený prieskum potrieb

A 6.2.1.2 Podpora vzniku služieb požičiavania pomôcok v 
nadväznosti na ŠC 6.2

Počet pomôcok na požičanie

A 6.2.1.2 Zefektívnenie fungovania služieb (napr. 
požičiavania pomôcok, prepravnej služby) a ich 
dostupnosti vytvorením digitálnych nástrojov (napr. 
databázy, aplikácie, softvéru)

Počet vytvorených digitálnych 
nástrojov

A 6.2.1.3 Posilnenie osvety o službách (napr. osobná 
asistencia a iné), cez mestské kampane, podujatia a 
informačné činnosti

Počet osvetových aktivít

A 6.2.1.4 Prepojenie existujúcich služieb cez spoločný 
informačný a poradenský bod (odpočet cez OP 2.1.7 a ŠC 
1.3)

-



Kliknutím zadajte text

Č. cieľa a 
opatrenia

Názov cieľa a č. a názov opatrenia Merateľný ukazovateľ
Odhad 
nákladov

Opatrenie 2:
O 6.2.2 Informácie vo vhodnej forme a dostatočnom 
rozsahu pre OZZ

164 000 €

A 6.2.2.1 Zabezpečiť dostatok informácií o SS a 
prístupnosti pre OZZ

Počet zverejnených okruhov informácií 
pre OZZ

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

Počet výstupov v prístupnej forme pre 
OZZ

A 6.2.2.3 Komunikácia bez bariér - pokračovanie a 
rozvíjanie projektu

Počet služieb bezbariérovej 
komunikácie

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

Počet prístupných webstránok, aplikácií 
a vybavenia pre prístupné služby pre 
OZZ

A 6.2.2.5 Označovanie prístupných objektov a služieb
Počet označených objektov, služieb 
prístupných pre OZZ



Kliknutím zadajte text

Č. cieľa a 
opatrenia

Názov cieľa a č. a názov opatrenia Merateľný ukazovateľ
Odhad 
nákladov

Opatrenie 3:
O 6.2.3 Zvyšovanie povedomia o potrebách a 
právach OZZ

70 400 €

A 6.2.3.1 Články do rôznych médií k téme OZZ Počet článkov o téme OZZ

A 6.2.3.2 Osvetové podujatia a kampane na podporu 
inklúzie OZZ

Počet podujatí a kampaní na podporu 
inklúzie OZZ



Predstavenie návrhov opatrení, aktivít 
a odhadu finančných nákladov -

realizačné tabuľky
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OBSAH 
REALIZAČ
NÝCH 
TABULIEK 
– AKO IM 
ROZUMIEŤ

• Stručný popis: odôvodnenie potrebnosti, čo dosiahneme
• Zodpovedný subjekt: najmä HMBA – SSV, príp. iné subjekty
• Odhad nákladov a zdrojov krytia: orientačný podklad pre 

tvorbu každoročného rozpočtu, je vyskladaný z konkrétnych 
položiek na každý rok realizácie aktivít. Obsahuje vlastné aj 
cudzie zdroje, môže byť zvýšený v prípade získania 
dodatočných externých zdrojov, napr. z EŠIF

• Priority: vysoká, stredná, nízka
• Obdobie realizácie: roky od - do
• Merateľný ukazovateľ: hodnotiace kritérium dosahovania 

cieľov
• Aktivity opatrenia: konkrétne činnosti vedúce k splneniu 

cieľov



Evaluačné dotazníky

• poskytujú nám spätnú väzbu

• súčasť väčšej evaluácie KPSS realizovanej Oddelením dátovej politiky a 
priestorových analýz Bratislavy

• zaslané po každom stretnutí



Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia


