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Rokovanie  pracovnej skupiny pre osoby so zdravotným znevýhodnením 

komunitného plánovania sociálnych služieb dňa 26.1. 2022 

Stretnutie online: 9:00 – 10:30 

 

Prítomní členovia pracovnej skupiny:  

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Únia nevidiacich  a slabozrakých Slovenska, 

Asociácia nepočujúcich Slovenska, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 

Slovenskej republike, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Centrum sociálnych 

služieb Sibírka, rozpočtová org., Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými 

poruchami Krídla o.z., Autistické centrum Andreas n.o. 

Ospravedlnené inštitúcie:  

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR,CEDA - Výskumné a školiace 

centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Centrum včasnej 

intervencie Bratislava, 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),  

Jana Bartáková (sekcia soc. vecí, HMBA),  

 

Facilitátor: Filip Vagač (PDCS, o.z.) 

Zapisovateľka: Mária Radváková (PDCS, o.z.) 

 

 

 

Program  
1. Schválenie programu rokovania 

2. Harmonogram tvorby KPSS a informácia o stave prác na analýze 

3. Informácia o finálnej verzii SWOT analýza po pripomienkovaní mestskými časťami 

4. Informácia o zapracovaní pripomienok k Stromu problémov a cieľov 

5. Predstavenie návrhov opatrení a merateľných ukazovateľov 

 

 

Hlasovanie: za:6 proti:0  zdržal sa:0 

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

 

 

 

 

http://www.bratislava.sk/
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1.Schválenie programu rokovania (p.Vagač) 

 

Program bol schválený bez doplnení.  

 

2.Harmonogram tvorby KPSS a informácia o stave prác na analýze (p. Pivková, prezentácia 

v prílohe 1) 

 

Predstavený bol harmonogram stretnutí PS v roku 2022.  

 

Predpokladané zverejnenie analýzy je stanovené na polovicu februára. Informáciu vám dáme do 

ďalšieho stretnutia.  

 

Vedúca skupiny oboznámila PS so stavom analytickej časti KPSS. Finálnu verziu analýzy bude 

magistrát zdieľať po jej schválení a formálnom prevzatí od spoločnosti Augur. Dáta z analýzy už 

sú použité v procese prípravy nového KPSS.  

 

3.Informácia o finálnej verzii SWOT analýza po pripomienkovaní mestskými časťami (p. 

Pivková) 

 

V úvode zaznela informácia o absolvovaní pripomienkového kola mestských častí. Nevyskytli sa 

žiadne pripomienky k SWOT analýze a k Stromu problémov a cieľov, informácie k nim zostávajú 

teda nezmenené. Navrhnuté bolo zaoberať sa aj skupinou obyvateľov s obmedzenou spôsobilosťou 

na právne úkony, tento návrh je ešte v procese konzultácií. Odporúčanie, kde je možné hľadať 

údaje o zdravotne znevýhodnených osobách, zobral Magistrát na vedomie.  

 

V diskusii zazneli viaceré podnety a upresnenia k téme obmedzenej spôsobilosti. 

Mestské časti vnímajú narastajúci počet osôb, ktorých opatrovníkom sa stáva mestská časť. Preto 

bol z ich strany prejavený záujem zapojiť sa do riešenia témy a koordinovať sa. Jedná sa o 

kompetenciu mestských častí, ktoré vnímajú úlohu mesta v tejto téme ako koordinačnú. Bolo 

zorganizované školenie s právnikom, ktorého sa mestské časti zúčastnili v hojnom počte a danou 

pripomienkou smerovali k pokračovaniu témy, jej koordinácii a vzdelávaniu Magistrátom.  

 

Členmi PS bol prejavený záujem zúčastniť sa stretnutí na vyrovnanie informačných hladín v téme. 

Účastníci, ktorí prejavili záujem môžu byť prizvaní na budúce stretnutie.  

 

4.Informácia o zapracovaní pripomienok k Stromu problémov a cieľov (p.Pivková) 

 

Nevyskytli sa zásadné zmeny, došlo k preskupeniu jednotlivých tém zo Stromu problémov a 

cieľov, niektoré body zostali v Komunitnom pláne a niektoré boli presunuté do PHSR Bratislavy.  

 

Ďalšou zo zmien, ktorá nastala, je skrátenie a úprava názvov cieľov z dôvodu limitov pri ich 

používaní, ich obsah bol však zachovaný.  

 

5.Predstavenie návrhov opatrení a merateľných ukazovateľov (p.Pivková) 

 

Strategický cieľ 1 prierezový - Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov 

(cieľ je rovnaký vo všetkých tematických skupinách) 

Špecifický cieľ 1.1 - Výkon sociálnej politiky na základe dát a strategického plánovania 
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Bez pripomienok. 

Merateľný ukazovateľ: Pomer výdavky rozpočtu v súlade s aktivitami strategického plánovania 

Bez pripomienok. 

Opatrenia 1, 2, 3:  Bez pripomienok. 

 

Špecifický cieľ 1.2 - Podpora integrácie sociálnej politiky na úrovni mesta 

Bez pripomienok. 

Merateľný ukazovateľ: Pomer MČ s platným KPSS v súlade s KPSS celomestského charakteru 

Bez pripomienok. 

Opatrenia 1, 2: Bez pripomienok. 

 

V diskusii zaznelo:  

 

Rozvíja sa užšia spolupráca s mestskými časťami. Mestské časti prejavujú záujem spolupracovať, 

nemajú však dostatočné kapacity na plné zapojenie sa do pripomienkovania Komunitných plánov. 

Existuje prepojenie s mestskými časťami, ktoré už Komunitné plány majú, alebo dobiehajú a aj s 

tými, ktoré plánujú a prejavujú záujem na základe Komunitného plánu mesta pracovať na tých 

svojich.  

 

Prebiehajú pravidelné stretnutia aj ku Komunitnému plánu a vzdelávaco-metodické stretnutia. 

Vyslovený bol záujem o zintenzívnenie spolupráce členov PS, navrhnutá bola účasť členov PS 

aspoň niektorých týchto stretnutiach. V súvislosti s tým vyvstali otázky zdieľania informácií o 

stretnutiach mestských častí. Rovnako bol predložený návrh zdieľať informácie z PS mestským 

častiam a tiež naopak, aby sa na nasledujúcom stretnutí PS mohli zúčastniť zástupcovia mestským 

časti.  

 

Členmi PS bola vyslovená požiadavka širokej spolupráce pri práci na dokumente tejto dôležitosti. 

Zdôraznili záujem o účasť na stretnutiach mestských častí.  

 

Diskusia sa uzavrela témou formy budúcej informovanosti o stretnutiach s mestskými časťami. 

Bolo konštatované, že Magistrát v súčasnosti nedisponuje miestom na zdieľanie daných 

informácii, bude však na téme pracovať.  

 

Špecifický cieľ 1.3 - Podpora informovanosti v oblasti sociálnych politík  

Bez pripomienok. 

Merateľný ukazovateľ: Pomer obyvateľov, ktorý vyhlási, že si myslí, že vie, čo robí mesto v soc. 

politike v reprezentatívnom výskume 

Opatrenia 1, 3: Bez pripomienok. 

 

V diskusii zaznelo: 

Merateľný ukazovateľ:  

Zaznela prosba o upresnenie, ako bude Magistrát hľadať obyvateľov, ktorí sa majú vyjadriť, že 

vedia, čo robí mesto v sociálne politike. Bolo objasnené, že téma bude samostatným predmetom 

nastavenia MU prostredníctvom merateľnej vzorky, merania budú prebiehať priebežne. Po 

schválení Komunitného plánu bude následne veľkou úlohou nastaviť merateľné ciele v 

Komunitnom pláne a PHSR. Faktom zostáva nedostatok údajov, Magistrát bude musieť tieto údaje 

zbierať. 
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PS bude aktívna pri implementácii, jej úloha neskončí len Komunitným plánom.  

 

Opatrenie 2: Vytvoriť samostatný web o sociálnej pomoci 

Web o sociálnej pomoci by mohol poslúžiť aj iným ako členom tejto PS.  

 

Na webovej stránke bude dôležité aj akou formou bude spracovaná. Ako príklad bola uvedená 

potreba prispôsobiť stránku zrakovo znevýhodneným obyvateľom z toho dôvodu, že veľa 

webových stránok im nie je takto prístupných - aj iné stránky magistrátu. Diskusia pokračovala v 

duchu ozrejmovania si spolupráce členov PS na weboch mesta v tejto téme. Bolo konštatované, 

že spolupráca tohto druhu s Úniou nevidiacich už na niektorých webových stránkach prebieha a 

audity stránok v tejto téme už boli s Úniou nevidiacich vykonané, napríklad na webových 

stránkach Mestskej polície, Mestského múzea, Bratislavského kultúrneho a informačného centra, 

konzultácie boli aj k novej webovej stránke Parkovacej politiky a Mestskej knižnice. Pri nových 

nastaveniach je a bude systematicky kladený dôraz na tento druh funkčnosti stránok. 

 

Opatrenie 4: Vytvoriť mapu bezbariérovej prístupnosti 

Pri mape sa uvažuje o viacerých vrstvách, v rámci spustenia projektu Komunikácie bez bariér - 

kde sú vybavené pracoviská online tlmočením v posunkovom jazyku a online prepisom a 

infolinkami s prepisom - bola vytvorená mapa pracovísk, ktoré sú prístupné pre ľudí so sluchovým 

znevýhodnením. Podobná vrstva bude vytvorená aj pre osoby so zrakovým znevýhodnením nielen 

z hľadiska prístupnosti a orientácie fyzickej, ale aj k službám v meste.  

 

Bolo skonštatované, že vzájomná spolupráca v tejto téme s členmi PS OZZ bude prospešná. PS 

OZZ zanikne, avšak konzultácie v rámci PS Prístupná Bratislava budú pokračovať. Členovia PS 

OZZ budú informovaní o podrobných krokoch.  

 

Zaznelo poďakovanie za sprístupňovanie takých služieb aj pre sluchovo znevýhodnené osoby. 

Následne zaznel záujem o spätnú väzbu od sluchovo znevýhodnených. Ako príklad a potrebné 

riešenie boli uvedené situácie spojené s prepravou týchto osôb, napr. zmeny nástupíšť by mohli 

byť oznamované na vlakovej stanici prepisom na tabuliach. Bolo zdôraznené, že problém sa týka 

prepravy osôb aj v celoslovenskom kontexte.   

 

Mesto monitoruje využívanie služieb pre osoby so sluchovým postihnutím na úradoch, v blízkej 

dobe bude vykonané vyhodnotenie ich využívania za určité obdobie a tejto téme sa bude možné 

venovať viac v PS Prístupná Bratislava. 

 

V závere diskusie k opatreniam bol uvedený návrh na prehľadné prepojenie webovej stránky mesta 

s ostatnými webovými lokalitami v správe mesta. Návrh bol odôvodnený pozorovaním, že súčasná 

webová stránka mesta nie je ľahká na orientáciu a nie je možné dozvedieť sa na nej o ďalších 

projektoch prehľadným spôsobom.  

 

Konštatovaný bol súčasný proces tvorby novej webovej stránky mesta, ktorá bude prispôsobená 

aktuálnym a technickým potrebám. Zmena webovej stránky nastane práve z dôvodu lepšej 

orientácie, v priebehu roka 2022. Plánovaná je aj webová stránka týkajúca sa bariér prístupnosti, 

výsledkom bude možnosť dohľadať informácie z jednej webovej stránky.  

 

PS bola informovaná o existencii oddelenia inovácií mesta, ktoré má v kompetencii prebiehajúce 

testovanie webovej stránky verejnosťou, posledné testovanie bolo uskutočnené koncom roka 2021 
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pre starších obyvateľov. PS bude informovaná v prípade zverejnenia ďalšej výzvy na testovanie,  

ktoré bude prebiehať postupne aj pre ostatné skupiny obyvateľstva.   

 

Strategický cieľ 6 - Nezávislý život osôb so zdravotným znevýhodnením (OZZ) s vyššou 

dostupnosťou a kvalitou komunitných sociálnych služieb a súvisiacich podmienok.  

Názov strategického cieľa nebol zmenený.  

 

Špecifický cieľ 6.1 - Zlepšenie podmienok nezávislého života a rozvoja komunitných služieb pre 

osoby so zdravotným znevýhodnením (OZZ) zavedením systému kvality.  

Bez pripomienok. 

Merateľný ukazovateľ: Pomer zavedených prvkov systému kvality k plánovaným 

Bez pripomienok. 

Opatrenia 1, 4, 5, 6:  Bez pripomienok. 

Opatrenia 2, 3: Od člena PS zaznelo odporučenie inšpirovať sa mestom Berlín, ktoré má vlastnú 

kvalitnú legislatívu prístupnosti. 

 

Špecifický cieľ 6.2 - Zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb podporujúcich nezávislý 

život OZZ 

Bez pripomienok. 

Merateľný ukazovateľ: Počet a kapacita terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre OZZ v 

pomere k osobám, ktoré služby potrebujú 

Bez pripomienok. 

Opatrenia 1, 2, 3:  Bez pripomienok. 

 

Zaznelo poďakovanie členov PS za dobré nastavenie, ocenená bola vzájomná, aj budúca 

spolupráca.  

 

Záver a ďalšie kroky 

 

Vyjadrené bolo ďalšie poďakovanie členov PS a obdiv za to, že sa mesto do týchto zmien pustilo, 

vyjadrený bol rovnako pocit zjednocujúcej práce pre všetky mestské časti, pre ich vyvážene 

fungovanie v tejto oblasti. Ocenené bolo rozhodnutie mesta manažovať tento zjednocujúci proces 

tak, aby prijímatelia alebo pôsobiaci v tejto oblasti mali určitú garanciu jednotnej kvality. 

Vyjadrená bola radosť z budúcej realizácie a z premietnutia jednotlivých opatrení do praxe.  

 

Hlavným výstupom dnešného stretnutia je spoločný súhlas za PS OZZ o tom, že daný dokument 

je v súčasnej forme skupinou odsúhlasený, je v ňom zachytené všetko navrhnuté a potrebné, a 

dokument môže byť v procese posunutý ďalej. 

 

Ďalšie stretnutie PS bude venované sprístupneniu analýzy PS a odhadu finančných nákladov na 

jednotlivé opatrenia. Aktivity sa už budú následne týkať exekutívnej časti mesta.  

Zaznelo poďakovanie všetkým účastníkom stretnutia PS za ich účasť a spoluprácu.  

 

Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 23.2.2022 v čase od 13:00 do 14:30 hod.  

 

 



Komunitné plánovanie
sociálnych služieb hlavného

mesta SR Bratislavy
Pracovná skupina osoby so zdravotným znevýhodnením 4

Stretnutie dňa 26. 1. 2022



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 a informácia o stave prác na 
analýze

• Informácia o finálnej verzii SWOT analýzy po pripomienkovaní 
mestskými časťami

• Informácia o zapracovaní pripomienok k Stromu problémov a 
cieľov

• Predstavenie návrhov opatrení a merateľných ukazovateľov



Harmonogram tvorby KPSS a 
informácia o stave prác na analýze

Pracovná skupina osoby so zdravotným znevýhodnením 4
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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

Podľa potreby



SWOT analýza a strom problémov a 
cieľov po pripomienkovaní mestskými 

časťami
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Vyhodnotenie pripomienok MČ k 
SWOT analýze a stromu problémov a cieľov

Pripomienky mestských častí:
1. Návrh zaoberať sa aj skupinou obyvateľov s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony ( narastajúci počet, kde je 

opatrovník MČ z dôvodu zmeny zákona/ vylúčenie zariadení sociálnych služieb z opatrovníctva) - je v riešení

2. Poznámka k nedostatku údajov o ŤZP obyvateľoch, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava spracováva
podrobné štatistické údaje ( počty FO s ŤZP a FO s ŤZP/S, počty držiteľov preukazov, parkovacích preukazov, počty
poberateľov podľa príspevkov , ale aj podľa bydliska – delia to na obvody, nie na MČ: doziadania@upsvr.gov.sk
,Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sekcia ekonomiky, odbor metodiky informačných systémov, Oddelenie
štatistiky a zberu údajov, Špitálska 8, 812 67 Bratislava - poznámku sme zobrali na vedomie s tým, že potrebujeme
podrobnejšie údaje

Vyhodnotenie pripomienok MČ:
SWOT analýza a stom problémov a cieľov prezentované na poslednej pracovnej skupine sa nezmenili, 
od MČ boli doručená len 1 poznámka, ktorú sme vzali na vedomie a 1 návrh, ktorý je v riešení

mailto:doziadania@upsvr.gov.sk


Predstavenie návrhov opatrení a 
merateľných ukazovateľov

Pracovná skupina osoby so zdravotným znevýhodnením 3

Stretnutie dňa 23. 11. 2021



Strategický cieľ 1 prierezový 

Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov



Špecifický cieľ 1. 1.
Výkon sociálnej politiky na základe dát a 
strategického plánovania

Merateľný ukazovateľ

Pomer výdavky z rozpočtu v súlade s aktivitami strategického 
plánovania



Opatrenie 1:Implementácia KPSS (pokračovanie fungovania PS, 
monitorovanie, riadenie)  

Opatrenie 2:Špeciálna podpora pre zapájanie ľudí so skúsenosťou 
sociálnych služieb do tvorby sociálnej politiky 

Opatrenie 3:Realizovanie analýz*  (po schválení opatrení v rámci 
jednotlivých PS sa rozhodne, či to bude súčasť 
prierezového cieľa, alebo ponechané v tématických
častiach ) 



Špecifický cieľ 1. 2. Podpora integrácie sociálnej politiky na úrovni mesta

Merateľný ukazovateľ

Pomer MČ s platným KPSS v súlade s KPSS celomestského 
charakteru



Opatrenie 1: Realizovať metodické a informačné stretnutia s 
MČ

Opatrenie 2: Integrovať plánovanie sociálnych služieb na 
území mesta



Špecifický cieľ 1. 3. Podpora informovanosti v oblasti sociálnych politík

Merateľný ukazovateľ

Pomer obyvateľov, ktorý vyhlási, že si myslí, že vie, čo robí mesta v 
soc. politike v reprezentatívnom výskume



Opatrenie 1:Vytvoriť katalóg sociálnych služieb

Opatrenie 2:Vytvoriť samostatný web o sociálnej pomoci 

Opatrenie 3: Informovať o aktuálnych novinách v soc. politike 
mesta

Opatrenie 4:Vytvoriť mapu bezbariérovej prístupnosti



Strategický cieľ 6

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



Špecifický cieľ 6. 1.

Zlepšenie podmienok nezávislého života a 
rozvoja komunitných služieb pre osoby so 
zdravotným znevýhodnením (OZZ) zavedením 
systému kvality .

Merateľný ukazovateľ

Pomer zavedených prvkov systému kvality k plánovaným



Opatrenie 1: O 6.1.1 Inštitúty systému kvality

Opatrenie 2: O 6.1.2 Záväzné pravidlá kvalitnej prístupnosti

Opatrenie 3: O 6.1.3 Vypracovanie stratégie sprístupňovania mesta pre 
všetkých

Opatrenie 4: O 6.1.4 Vytvoriť rozvojový nástroj na podporu prístupnosti SS 
a podmienok života OZZ

Opatrenie 5: O 6.1.5 Rozvoj ľudských zdrojov a spolupráce s partnermi

Opatrenie 6: O 6.1.6 Sledovať kvalitu, dostupnosť SS a súvisiacich 
podmienok pre OZZ



Špecifický cieľ 6. 2.
Zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb 
podporujúcich nezávislý život OZZ

Merateľný ukazovateľ

Počet a kapacita terénnych a ambulantných sociálnych služieb 
pre OZZ v pomere k osobám, ktoré služby potrebujú



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

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

Opatrenie 3: O 6.2.3 Zvyšovanie povedomia o potrebách a právach 
OZZ, zbližovanie komunity s OZZ



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


