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MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

 Sekcia sociálnych vecí  

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

 

Rokovanie pracovnej skupiny deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození  

komunitného plánovania sociálnych služieb dňa  27. 1. 2022 

 
Stretnutie online: 9:00 – 10:30, online  

 

Prítomní za členov pracovnej skupiny (ďalej len PS):  

ALEXIS, CPPPaP, Detský fond SR, FORTUNA, ICHTYS, IPčko, Kaspian, Mládež ulice, Návrat. 

 

Sekcia sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len SSV):  

Barbora Brichtová (vedúca pracovnej skupiny), Adam Domanický (tajomník pracovnej skupiny), 

Zuzana Križanová  

  

Facilitátor: Filip Vagač (PDCS,o.z.) 

Zapisovateľka: Lucia Kalmárová (PDCS,o.z.) 

 

 

Program 

 
1. Schválenie programu rokovania 

2. Vyjasnenie stavu v analytickej časti KPSS  

3. Finalizácia cieľov a merateľných ukazovateľov 

4. Pripomienkovanie návrhu opatrení   

 

Hlasovanie: za: 9 proti:0  zdržal sa:0 

Program bol schválený. 

 

 

Vyjasnenie stavu v analytickej časti KPSS 

 

B. Brichtová (prezentácia v prílohe č. 1, strana 4-5) 

F. Vagač otvoril stretnutie predstavením ďalších krokov v procese tvorby nového KPSS do 

marca 2022, ktoré sa týkajú členov PS. 

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.  

Členovia PS v najbližších týždňoch dostanú okrem finálnej analýzy aj monitorovaciu správu KPSS 

za predchádzajúce obdobie. 

 

http://www.bratislava.sk/
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Finalizácia cieľov a merateľných ukazovateľov 

 
B. Brichtová (prezentácia v prílohe č. 1, strana 6-17) 

 

Vedúca skupiny predstavila finálnu podobu strategického a troch špecifických cieľov (ďalej len 

ŠC) pre skupinu deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození (strana 6 prezentácie).  

 

Každý ŠC následne predstavila samostatne s podrobným popisom, jednotlivými opatreniami 

a merateľnými ukazovateľmi. Po uvedení každého ŠC prebehla diskusia k prezentovanému 

obsahu. 

 

Diskusia ku ŠC 1.1. (strana 7-10 prezentácie): 

 

Členka PS skonštatovala, že organizácie väčšinou nemajú zvyšné kapacity na zbieranie dát. Aj 

keď zber dát vnímajú ako dôležitý a potrebný zdroj informácií, pri poskytovaní sociálnych služieb 

nie je prioritou. Ak by však mali od magistrátu zdroje vyčlenené na tento účel, zber dát by vedeli 

zabezpečiť v rámci organizácie navýšením personálnych kapacít. Navrhla tak možné riešenie 

plnenia opatrenia 1.1.3. Realizovanie analýz na vybrané témy detí, mladých ľudí a rodiny 

v ohrození. 

 

K opatreniu 1.1.1. Zriadenie Centra prvého kontaktu zaznela otázka: „Koľko zamestnancov bude 

na začiatku pri zriadení centra? Vzhľadom nato, že jedným z merateľných ukazovateľov je 

zvyšovanie tohto počtu, bude ťažké vyhodnotiť splnenie cieľa, keď nebude jasný začiatočný stav.“ 

Vedúca skupiny uviedla, že presnejšie definovanie merateľných ukazovateľov prebehne na úrovni 

aktivít. Vybrané aktivity budú výsledkom diskusií na magistráte o dostupnom rozpočte 

a možnostiach vytvorenia nových pracovných pozícií v rámci jednotlivých opatrení. Na začiatok 

sú želaným stavom 2 zamestnanci centra a každý rok by mohli pribudnúť ďalší dvaja. 

Člen PS ešte dodal, že jasne určený počet zamestnancov pomôže pri vyjednávaní o každoročnom 

rozpočte. Vedúca skupiny po tejto pripomienke pripustila možnosť, že začiatočný stav počtu 

zamestnancov centra zahrnú do merateľných ukazovateľov KPSS. 

Ďalšia členka PS sa pridala s otázkou, či magistrát plánuje rozdeliť pracovníkov centra na tých, 

ktorí budú poskytovať informácie a na takých, ktorí budú reálne pomáhať situáciu riešiť. Pričom 

z vlastnej skúsenosti uviedla, že poskytovanie potrebných informácií klientom nie až taký 

problém, ako následne nájsť riešenie situácie klienta. 

Vedúca skupiny predpokladá, že zriadením centra sa vytvorí priestor na získavanie dodatočných 

informácií o cieľovej skupine, ktoré pomôžu prehodnocovať rozsah a typ služieb poskytnutých 

priamo v centre prvého kontaktu. 

 

Diskusia ku ŠC 1.2. (strana 11-14 prezentácie): 

 

Člena PS zaujímalo, aký bude pomer medzi nízkoprahovými službami v zariadeniach zriadených 

mestom a inými organizáciami. Tento merateľný ukazovateľ navrhol do opatrenia 1.2.3. Zvýšenie 

podpory detí a mladých ľudí.  

Zároveň uviedol, že zverejnená ambícia mesta v plnení opatrenia pomôže zadefinovať ambície 

organizácií, ktoré už „nízkoprahy“ poskytujú a zvažujú ich rozšírenie do iných lokalít. 

V diskusii ešte zaznela obava zo straty finančnej podpory v prípade, že sa mestské časti rozhodnú 

zriaďovať vlastné „nízkoprahy“ a už existujúce organizácie nedostanú podporu na rozšírenie 

svojich služieb v rovnakých lokalitách. 
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Tím SSV verí, že analytická časť KPSS pomôže zistiť stav existujúcich nízkoprahových služieb 

a tiež rozsah týchto služieb na území mesta. Výsledky analýzy ešte budú zapracované do cieľov, 

opatrení aj merateľných ukazovateľov nového KPSS.  

Vzhľadom nato, že mesto má zo zákona povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku 

zariadení krízovej intervencie, ku ktorým patria aj „nízkoprahy“, vedúca skupiny povzbudila 

organizácie k zaregistrovaniu sa do systému sociálnych služieb, aby mali organizácie na túto 

zákonom garantovanú podporu nárok. Tiež ponúkla organizáciám, ktoré o to prejavia záujem, 

pomoc v podobe sprevádzania procesom registrácie sociálnej služby a následne procesom podania 

žiadosti o finančný príspevok. 

 

V opatrení 1.2.2. Zvýšenie podpory cieľovej skupiny mladí dospelí je uvedený domov na polceste 

a členka PS by tu ocenila doplnenie služby individuálneho sprevádzania – asistenta pre mladých 

ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť a chcú bývať sami. Navrhla tiež, že domov na polceste by mohol 

mať podobu série samostatných bytov, kde mladí budú bývať a k dispozícii budú mať asistenta 

„osamostatnenia“ . 

Vedúca skupiny potvrdila, že s takouto formou podpory sa v KPSS počíta a bude bližšie 

zadefinovaná na nižšej úrovni v aktivitách. 

 

Diskusia ku ŠC 1.3. (strana 15-17 prezentácie): 

 

Člen PS poskytol návrhy na možné merateľné ukazovatele v opatrení 1.3.2. Zvýšenie počtu a 

kvality terénnych služieb, ktoré pomôžu nárast vyhodnotiť cez počty dní v týždni, počet hodín 

strávených v terénne alebo počty novovzniknutých terénnych služieb. 

Člen PS tiež upozornil, že pochopenie poskytovania terénnych služieb na úradoch mestských častí 

(ďalej len MČ), môže byť odlišné od reálnej potreby (príklad MČ, ktorá poskytovala terénne 

služby mladým do 16:00 hod., aj keď realita je taká, že mladí ľudia sa vonku zdržujú po 16:00 

hod.). Preto by  zisťovanie o poskytnutých terénnych službách na úradoch MČ malo byť 

detailnejšie a dôslednejšie. 

 

Na záver prezentácie vedúca skupiny predstavila prierezové ciele a opatrenia, ktoré sa týkajú 

všetkých PS a celej sekcie sociálnej vecí. Zhrnuté sú v tabuľke v prílohe č. 2 v spodnej časti hárku.  

 

V rámci diskusie o možnosti zabezpečenia podpory v sociálnej oblasti pre bratislavské školy sa 

členovia PS dozvedeli, že magistrát nemá priamy dosah na prevenčné aktivity a prácu na školách. 

Zriaďovateľmi sú mestské časti alebo župa. Magistrát ale môže pôsobiť v roli advokáta, ktorý 

bude upozorňovať na dôležitosť prevenčnej práce odborníkov na školách v rámci komunikácie 

s mestskými časťami, BSK aj Ministerstvom školstva, ktoré školské podporné tímu financuje 

z vlastného rozpočtu. 

 

 

Záver a ďalšie kroky 

Ďalšie kroky: 

• Ďalšie stretnutie PS sa uskutoční 24. 2. 2022. 
 

Na záver F. Vagač aj B. Brichtová poďakovali členom PS za aktívnu účasť a spoluprácu.   
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Zoznam príloh 
Príloha 1: jan_PS deti, rodiny_prezentácia 

Príloha 2: Príloha č 1_Ciele a opatrenia_deti mladí ľudia a rodiny v ohrození 

 

 

 



Nový cyklus komunitného 
plánovania sociálnych služieb 

hlavného mesta SR 
Bratislavy

Pracovná skupina
Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození

27. 01. 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, znovu sa prihlásim



Program rokovania

• Schválenie programu rokovania

• Vyjasnenie stavu v analytickej časti KPSS 

• Finalizácia cieľov a merateľných ukazovateľov

• Pripomienkovanie návrhu opatrení



Predstavenie procesu KPSS
NÁZOV 
PRACOVNEJ 
SKUPINY (PS)

JANUÁR 2022 FEBRUÁR 2022 MAREC 2022

PS deti, mladí 
ľudia, rodiny v 
ohrození

27.01. 9:00 – 10:30
(štvrtok)

24.02. 9:00 – 10:30
(štvrtok)

15.03. 9:00 – 10:30
(utorok)

Návrh programu:
* Stav analytickej časti
* Finalizácia 
strategického a 
špecifických cieľov
* Diskusia k návrhu 
opatrení

Návrh programu:
* Financie k cieľom a 
opatreniam
* Pripomienkovanie 
návrhu aktivít

Návrh programu:
* Finančný plán
* Realizačné tabuľky



Analytická časť KPSS

Monitorovacia správa KPSS a analytická časť KPSS budú 
zaslané členom PS s možnosťou dohodnutia si stretnutia 

k prípadným otázkam.



Predstavenie strategického cieľa a 
špecifických cieľov

STRATEGICKÝ CIEĽ
Sprístupniť sieť pomoci a podpory klientom vo všetkých úrovniach intervencie
(preventívna, krízová, dlhodobá)

ŠPECIFICKÉ CIELE:
1.1. Rozvíjať a zmapovať vybrané formy podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v
ohrození

1.2. Podporovať sociálne služby a služby priamo súvisiace so sociálnymi službami pre
deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

1.3. Podporovať a rozvíjať terénne služby pre skupinu detí, mladých ľudí a rodiny v
ohrození



1.1. Rozvíjať a zmapovať vybrané formy 
podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v 
ohrození 

POPIS ŠPECIFICKÉHO CIEĽA

Existujúce formy podpory nie sú dostatočné a vyhovujúce a preto je potrebné
hľadať nové nástroje najmä zo zameraním na dostupnosť informácii a kvalitného
poradenstva s adekvátnym personálnym zabezpečením, na vytvorenie
dostatočných finančných zdrojov. Predpokladom poskytovania adresných foriem
podpory budú analýzy zamerané na vybrané cieľové skupiny podľa ich sociálnej
situácie.

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE  

1. Zriadenie Centra prvého kontaktu; 
2. Každoročné zvýšenie grantovej podpory o 10%; 
3. Spracovanie analýzy pokrývajúcej rôzne oblasti podpory pre cieľovú skupinu 
deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození; 



1.1. Rozvíjať a zmapovať vybrané formy 
podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v 
ohrození

1.1.1. Zriadenie Centra prvého kontaktu ✓ poskytovanie základného 
sociálneho poradenstva, 
psychologické, právne a 
finančné poradenstvo, 
(prepájanie, distribúcia) 

✓ vytvorenie systému, kt. 
zachytáva problém a 
adekvátne naňho reaguje 
službami

Merateľné ukazovatele:
1. Vytvorenie Centra prvého kontaktu do 2023
2. Počet zamestnancov centra (napr. 2023 počet 

zam. 2,... - zvyšovať počet zamestnancov prvých 5 
rokov)

Popis opatrenia: 
V súčasnosti absentuje poskytnutie pomoci a 
podpory, ktorú by občan v núdzi dostal na jednom 
mieste. Centrum zabezpečí občanovi komplexné 
informácie a nasmeruje občana alebo sprostredkuje 
mu konkrétnu pomoc. 

NÁVRH OPATRENÍ



1.1. Rozvíjať a zmapovať vybrané formy 
podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v 
ohrození

1.1.2. Skvalitnenie grantovej podpory ✓ garantované pravidelné 
zvýšovanie finančného balíka 
grantových schém -
stanovenie minimálneho 
ročného navýšenia 

✓ zjednodušenie 
administratívnych 
podmienok grantovej 
schémy

✓ analýza a revízia cieľov a 
finančných potrieb 

Merateľné ukazovatele:
1. % miera navýšenia grantového balíka
2. celková suma poskytnutých grantov
Popis opatrenia: 
Zvýšenie a zjednodušenie finančnej podpory s 
možnosťou následnej špecifikácie prideľovania 
grantov pre vybrané cieľové skupiny, alebo situácie, 
aby podpora bola adresnejšia a súčasne 
administratívne čo najmenej zaťažujúca pre 
žiadateľov. 

NÁVRH OPATRENÍ



1.1. Rozvíjať a zmapovať vybrané formy 
podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v 
ohrození 

1.1.3. Realizovanie analýz na vybrané témy detí, 
mladých ľudí a rodiny v ohrození 

✓ analýza potrieb cieľovej skupiny 
rodiny s deťmi so špeciálnym 
zreteľom na potreby služby 
pomoci pri osobnej starostlivosti o 
dieťa a podpory zosúľaďovanie
rodinného a pracovného života

✓ analýza potrieb cieľovej skupiny 
mladí dospelí
(najmä mladých ľudí opúšťajúcich 
náhradnú ústavnú, pestúnsku 
alebo náhradnú starostlivosť)

✓ Analýza zameraná na mapovanie 
potrebnosti  nízkoprahových
služieb a ďalšie služby pre 
naplnenie potrieb cieľovej skupiny 
deti a mladí ľudia 

Merateľný ukazovateľ:
1. Počet čiastkových analýz
Popis opatrenia: 
Uskutočnením analýz, ktoré budú zamerané na 
konkrétne cieľové skupiny podľa ich sociálnej 
situácie (napr. rodiny, ktoré potrebujú pomoc pri 
starostlivosti o deti, či zosúladenie pracovného a 
rodinného života, mladí dospelí, ktorí opúšťajú 
ústavnú či rôzne druhy starostlivosti, nízkoprahy) 
nám umožní poskytovať adresnú formu podpory.

NÁVRH OPATRENÍ



1.2. Podporovať sociálne služby a služby 
priamo súvisiace so sociálnymi službami 
pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

POPIS ŠPECIFICKÉHO CIEĽA

Podpora rozvoja takých druhov služieb, ktoré nie sú v praxi dostatočne zavedené
a rozšírené a zabezpečenie prepojenosti služieb, ktoré s nimi úzko súvisia.
Podpora umožní poskytovať služby väčšiemu počtu klientov s vyššou kvalitou.

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

1. Počet nových služieb

2. Počet nových služieb v správe mesta



1.2. Podporovať sociálne služby a služby 
priamo súvisiace so sociálnymi službami 
pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

NÁVRH OPATRENÍ

1.2.1. Zvýšenie podpory rodín s deťmi ✓ zefektívniť a rozvinúť kvalitu 
existujúcich služieb v 
zariadeniach v správe mesta -
ubytovne Kopčany, 
Fortuna, a CDR Repuls

✓ komunitné a rodinné centrá, 
materské centrá

✓ rozvoj sociálnych služieb na 
podporu starostlivosti o dieťa 
a zosúladenie rodinného a 
pracovného života - vznik 
pracovných miest / finančná 
podpora (vznik centier, jaslí, 
...)

Merateľný ukazovateľ:
1. Zvýšenie počtu služieb v HMBA na podporu rodín 

s deťmi; 
Popis opatrenia: 
Ide najmä o skvalitnenie podmienok podpory rodín s 
deťmi nachádzajúcich sa v službách a zariadeniach 
mesta alebo u iných subjektov a nastavenie 
poskytovania služieb na základe zistených potrieb 
tejto cieľovej skupiny. V dôsledku tohto opatrenia 
dostane občan takú službu, ktoré potrebuje a na 
ktorú je odkázaný, vrátane nových foriem služieb.



1.2. Podporovať sociálne služby a služby 
priamo súvisiace so sociálnymi službami 
pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

NÁVRH OPATRENÍ

1.2.2. Zvýšenie podpory cieľovej skupiny mladí 
dospelí

✓ Podporovať mladých ľudí 
opúšťajúcich náhradnú 
ústavnú, pestúnsku alebo 
náhradnú starostlivosť, 
domov na pol ceste

Merateľný ukazovateľ:
1. Zvýšenie počtu služieb na podporu mladých 

dospelých
Popis opatrenia: 
Na základe zistených potrieb mladých dospelých ľudí 
opúšťajúci inštitucionálnu starostlivosť budú 
nastavované vhodné a adresné formy podpory. 



1.2. Podporovať sociálne služby a služby 
priamo súvisiace so sociálnymi službami 
pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

NÁVRH OPATRENÍ

1.2.3. Zvýšenie podpory detí a mladých ľudí ✓ podpora služieb pre deti a 
rodiny nízkoprahového
charakteru (konkrétnejšie: 
zriadenie PS na vznik 
nízkoprahu, ....)

✓ podpora voľnočasových a 
záujmových aktivít so/bez 
sociálna podpora (graffiti -
legálne steny a skateparky)

Merateľný ukazovateľ:
1. Zvýšenie počtu služieb nízkoprahového

charakteru
Popis opatrenia:  
Ide najmä o zvýšenie druhov a foriem služieb a ich 
kapacity a s osobitným zreteľom na nízkoprahové
služby, ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti, napr. 
prevencia, poradenstvo, vzdelávanie a voľný čas. 
Opatrením sa vytvoria nové príležitosti pre deti a 
mladých ľudí, ktoré potrebujú a majú o nich záujem.



1.3: Podporovať a rozvíjať terénne služby 
pre skupinu detí, mladých ľudí a rodiny v 
ohrození

POPIS ŠPECIFICKÉHO CIEĽA

Je dôležité, aby deťom, mladým ľuďom a ich rodinám v núdzi boli poskytované
služby, na ktoré sú odkázané, priamo v rodine a v komunite a to terénnou
formou. V súčasnosti v tejto oblasti nemáme nielen dostatočné informácie a
dátové údaje, ktoré by umožňovali identifikovať potreby tejto cieľovej skupiny,
ale ani potrebnú ponuku a dostupnosť tejto formy služby a to tak z hľadiska
počtu poskytovateľov ako ich druhov a zameraní. Nie je zabezpečené ani
prepojenie a sieťovanie medzi jednotlivými aktérmi.

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ

1. Nárast počtu terénnych služieb o min. 20% do 2030



NÁVRH OPATRENÍ

1.3: Podporovať a rozvíjať terénne služby 
pre skupinu detí, mladých ľudí a rodiny v 
ohrození

1.3.1. Identifikovanie siete terénnych služieb a 
potrieb  cieľovej skupiny

✓ Zisťovanie existujúcich terénnych 
služieb a potrieb cieľovej skupiny 
na území HMBA

✓ Spracovanie dát a informácií o 
potrebe a druhoch terénnych 
služieb na území HMBA

✓ Zriadenie pracovnej skupiny
✓ Sieťovanie vrámci pomoci a 

distribúcie klienta, sieťovanie 
terénnych služieb

✓ Zjednotenie poskytovateľov 
terénnych služieb do jedného 
spoločného registra, resp. 
databázy 

✓ Vytvorenie systému pravidelných 
stretnutí poskytovateľov 
terénnych služieb

Merateľné ukazovatele:
1. prehľad siete terénnych služieb a potrieb cieľovej 

skupiny
2. 4 stretnutia poskytovateľov terénnych služieb 

ročne
Popis opatrenia: 
V záujme nastavenia adresných terénnych služieb je 
nevyhnutné identifikovať súčasnú sieť a potreby tejto 
cieľovej skupiny. Pomoc a podpora terénnou formou 
bude dostupnejšia a môcť byť poskytovaná cielene, 
individuálne a efektívnejšie. 



NÁVRH OPATRENÍ

1.3: Podporovať a rozvíjať terénne služby 
pre skupinu detí, mladých ľudí a rodiny v 
ohrození

1.3.2. Zvýšenie počtu a kvality terénnych služieb ✓ Navýšenie personálnych kapacít 
Mestského terénneho tímu pre 
mladých ľudí a rodiny 
(vyhľadávanie, vylúčené 
komunity, exponované lokality)

✓ Podpora terénnych 
pracovníkov/čok v jednotlivých 
MČ

✓ Vytvorenie a/alebo podpora 
pracovných pozícii pre 
pracovníkov s mladými 
dospelými

✓ Vytvorenie/ alebo podpora 
pracovných pozícii pre 
pracovníkov pre podporu 
starostlivosti o deti

Merateľný ukazovateľ:
1. Zvýšenie počtu zamestnancov v terénnych 

službách o 20%
Popis opatrenia: 
Výrazná absencia terénnych sociálnych služieb pre 
deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození vyžaduje zriadiť 
nové druhy takýchto služieb vrátane posilnenia 
personálnych kapacít na rôznych úrovniach. 
Opatrením sa zvýši dostupnosť služby pre cieľovú 
skupinu.



• poskytujú nám spätnú väzbu

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

• zaslané po každom stretnutí

Evaluačné dotazníky



Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia.


