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Slovenska, CSS Sibírka, CVI - Centrum včasnej intervencie, BA - NM, ÚNSS - Únia 
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priateľov a ľudí s psychickými poruchami  Krídla, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, 
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 Program  

 
1. Predstavenie a odhlasovanie programu 

2. Predstavenie orgánov komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS) 

3. Predstavenie procesu komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS) 

4. Predstavenie doterajšej spolupráce na Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Bratislava 2030 (PHSR) 

5. Predstavenie schvaľovanej Monitorovacej správy KPSS 2020-2021 

6. Predstavenie relevantných priorít sekcie sociálnych vecí 2021-2022 

7. Prestavenie ťažiskových tém 

8. Záver a ďalšie kroky 

 

Hlasovanie: za:13 proti:0  zdržal sa:0 

Program bol schválený 
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1.Predstavenie a odhlasovanie programu (p.Vagač, p.Pivková) 

 

Cieľom pracovnej skupiny je najbližších šesť mesiacov spoločne hľadať vhodné opatrenia akými 

môže mesto podporiť inklúziu a nezávislý život ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pracovná 

skupina bude pracovať na komunitnom pláne mesta. Mesto v súčasnosti pristupuje k tvorbe 

komunitného plánu novým spôsobom, preto je na zvládnutie nového postupu dôležitá kvalitná 

príprava ako obsah tohto stretnutia. V rámci prípravy pracovnej skupiny dôjde k oboznámeniu sa 

s procesom, s aktérmi komunitného plánovania, nadväzujúcimi vzťahmi, východiskami a s 

ťažiskovými témami a následne prebehne diskusia.  

 

2.Predstavenie orgánov komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS) (p.Kanioková) 

 

Daná pracovná skupina je jednou z piatich pracovných skupín v tomto procese, funguje od 

septembra 2021 do marca 2022 (v prípade záujmu o zápisy všetkých pracovných skupín sú 

zverejňované a dostupné). Štruktúra komunitného plánovania je tvorená orgánmi tematických 

skupín, panelom mestských častí a riadiacou skupinou ako najvyšším orgánom komunitného 

plánovania, ktorá bude spracovávať výstupy a podnety z jednotlivých pracovných skupín. 

Pracovné skupiny fungujú ako stavebný prvok celého komunitného plánovania a sú v nich 

zastúpení jednotliví aktéri - najmä poskytovatelia sociálnych služieb jednotlivých oblastí. 

Vytipovaní boli najkľúčovejší aktéri, ich členstvo v skupine je zabezpečené želateľne z 

praktických dôvodov v záujme zaistenia kontinuity fungovania pracovnej skupiny aspoň jednou 

fyzickou osobou za organizáciu, ktorá sa bude ideálne zúčastňovať zatiaľ všetkých známych 

rokovaní do konca roka v termínoch, ktoré boli zverejnené. V prípade, že sa z rôznych dôvodov 

daná osoba na niektorom zo zasadaní pracovnej skupiny nezúčastní, je potrebné nahlásiť 

zastupujúcu osobu tajomníčke skupiny a pred stretnutím zabezpečiť informovanosť tejto osoby o 

detailoch a procese. Každá organizácia má jeden hlas, hlasuje sa jednoduchou väčšinou 

prítomných, konformitu vo vyjadrovaní zaručuje možnosť vyjadriť sa aj k zápisom, po zasadaní 

bude vytvorený priestor na jeho pripomienkovanie.  

 

3.Predstavenie procesu komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS) (p.Kanioková) 

 

Aktuálne je schválený KPSS na 2 roky, jeho platnosť je predĺžená do schválenia nového 

komunitného plánu (predpoklad schválenia rok 2022, viď. link: 

https://bratislava.sk/sk/komunitne-planovanie-socialnych-sluzieb , na tomto mieste je možné nájsť 

informácie ku komunitnému plánovaniu, aktuálne znenie komunitného plánu, pribudne tu aj 

Monitorovacia správa, ktorá už bola schválená a rovnako plnenie komunitných plánov za všetky 

predchádzajúce obdobia). 

 

Zámerom procesu je, aby bolo komunitné plánovanie nástrojom dialógu medzi mestom a 

ostatnými aktérmi na tomto území. Preto sa budú po skončení pracovných skupín, ktoré nastavujú 

programovú časť, po marci 2022 naďalej uskutočňovať stretnutia v pracovných skupinách pri 

vyhodnocovaní čo sa podarilo naplniť.  

 

Na linku vyššie je k dispozícii rokovací poriadok, základné princípy, pričom je všeobecná snaha 

o partnerskú spoluprácu a uskutočniteľný kompromis. Pracovná skupina vznikla z procesného 

hľadiska na základe návrhu predsedníčky riadiacej skupiny viceprimátorky Lenky Plavuchovej 

Antalovej zodpovednej za sociálne veci na hlavnom meste, zvoláva ju jej predsedkyňa Anna 

Pivková a aj na podnet jedného z členov v súlade s harmonogramom stretnutí. Komunitné 

plánovanie je kľúčovým nástrojom udržateľného dialógu na hlavnom meste, preto bude aj po konci 

tohto stretnutia odoslaný evaluačný dotazník, ktorý chce reflektovať očakávania členov pracovnej 

https://bratislava.sk/sk/komunitne-planovanie-socialnych-sluzieb


3 

 

 

skupiny voči procesu a na mapovanie nálad. Následne sa tak bude diať počas celého procesu, 

evaluácia bude komplexná, na základe hĺbkových rozhovorov, ohniskových skupín a pod. Bude 

dôležité vyhodnotiť proces v druhej polovici 2022 a na základe tejto evaluácie je predpoklad 

uskutočnenia prípadných ďalších zmien v rokovacom poriadku smerom k efektivite procesu.  

 

Následne bolo upresnené, že je možné pripomienkovať aj materiály ostatných pracovných skupín 

a to aj napriek tomu, že nie je mechanizmus priamo nastavený na pripomienkovanie z vonku. 

Návrhy a spätné väzby môžu prebiehať cez vedúcich pracovných skupín a tajomníkov. 

Prelínaniam pracovných skupín ako napríklad osôb so zdravotným znevýhodnením a seniorov sa 

budú venovať vedúci pracovných skupín, pričom budú pripomienky zapracované do dokumentu 

zápisu a následne bude dokument zverejnený. Harmonogram stretnutí pracovných skupín bol 

distribuovaný v prvom e-maile, v prípade potreby relevantných informácií bolo doporučené 

kontaktovať tajomníčku pracovnej skupiny. 

 

4.Predstavenie doterajšej spolupráce na Bratislave 2030 (Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja - PHSR) (p.Pivková) 

 

Od roku 2020 vytvára mesto hlavný strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja (PHSR) do roku 2030, pričom mesto vyzýva členov pracovnej skupiny k vyjadreniu ich 

názoru k danému dokumentu dotazníkovou formou, ako si predstavujú mesto v budúcnosti a aké 

sú potreby, ktoré vnímajú (link https://www.bratislava2030.sk/). Na PHSR nadväzuje komunitný 

plán, čiastočne sa prekrývajú a v budúcnosti budú spolu komunikovať. V minulosti bola téma ľudí 

so zdravotným znevýhodnením zahrnutá cez bezbariérovosť a využívanie univerzálneho 

navrhovania, v súčasnosti sú snahy zahrnúť do dokumentu tému konkrétnejším spôsobom a 

rovnako tak diskusie, ktoré budú vedené. Mesto síce nemá priamu pôsobnosť v oblasti sociálnych 

služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale zároveň má silnú kompetenciu vo vytváraní 

základných podmienok pre nezávislý život, aktívny život, inklúziu a aj pre úspešný proces 

deinštitucionalizácie, tým sú prístupné služby, úrady a verejné priestory. Mesto má v mnohých 

oblastiach veľkú pôsobnosť v oblasti dopravy, kultúry, čiastočne školstva a voľného času, turizmu 

a športu. Práve toto sú oblasti, kde je možné pôsobiť systematicky a komplexne, čo je hlavná úloha 

mesta. Definovanie kvalitnej a funkčnej bezbariérovosti tak, aby bola komplexná a obsahovala 

viaceré typy zdravotného znevýhodnenia. 

 

V súčasnosti bol ucelený bezbariérový okruh zadefinovaný ako jednotka merateľného cieľa a ten 

bol zadefinovaný ako súhrn podmienok alebo opatrení, ktoré komplexne zabezpečia využívanie 

určitej služby, objektu alebo podujatia ľuďmi so zdravotným znevýhodnením s čo najväčšou 

mierou samostatnosti - pre využívanie tak aktívne ako aj pasívne. Cieľom je vytvoriť aspoň jeden 

taký bezbariérový okruh každý rok.  

 

5.Predstavenie schvaľovanej Monitorovacej správy KPSS 2020-2021 (p.Pivková) 

 

Monitorovací proces, ktorý prebieha k aktuálnej Monitorovacej správe je prejavom toho, že ide o 

živý proces. Monitorované je napĺňanie úloh stanovených v komunitnom pláne a v rámci toho 

procesu je možné určité opatrenia upraviť alebo prehodnotiť. Téma osôb so zdravotným 

znevýhodnením nie je v Monitorovacej správe poňatá ako samostatná téma, je zahrnutá v časti 

osôb staršieho veku, napriek tomu však niektoré opatrenia majú vplyv na ľudí so zdravotným 

znevýhodnením. Zdôraznený bol vznik pracovnej skupiny Prístupná Bratislava, ktorá je 

výsledkom komunitného plánu.  

Z obsahu správy bol spomenutý Strategický cieľ č.3 Dôstojný a bezpečný život občanov so 

zdravotným postihnutím a seniorov podporený dostatkom komplexných sociálnych služieb, s 

https://www.bratislava2030.sk/
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cieľom dosiahnuť a čo najdlhšie udržať samostatnosť a nezávislosť. V rámci tohto strategického 

cieľa je realizovaný rozvoj terénnych a ambulantných služieb, rozvoj služieb požičiavania 

pomôcok, denných stacionárov, nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb a podpora 

aktívneho starnutia. Na realizáciu niektorých cieľov mala negatívny vplyv pandemická situácia, 

preto budú viaceré z nich prenesené do nového komunitného plánu. 

Zdôraznený bol tiež Špecifický cieľ 3.4 Publicita, v rámci ktorého prebiehajú práce na katalógu 

sociálnych služieb v meste, na informovanie o tejto téme sa využívajú dostupné komunikačné 

kanály a rovnako sa pracuje na novom webovom portáli zameranom na informovanie o sociálnych 

službách - aj o službách pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

 

6.Predstavenie relevantných priorít sekcie sociálnych vecí 2021-2022 (p.Pivková) 

 

Jednou z priorít je realizácia prvého pilotného uceleného bezbariérového okruhu. V rámci 

realizácie tohto projektu pozostávajúcich z viacero menších projektov je zisťované ako 

pristupovať k projektu tohto typu a v rámci neho došlo k sprístupneniu Primaciálneho paláca a 

Novej radnice prostredníctvom nájazdovej rampy. Minulý týždeň bola spustená služba online 

tlmočenia a online prepisu pre ľudí so sluchovým znevýhodnením na 20-tich pracoviskách prvého 

kontaktu a rovnako 12-tich infoliniek s online prepisom. Plánujeme opatrenia pre ľudí so 

zrakovým znevýhodnením - toto sú príklady smerovania a realizácie témy.  

 

7.Prestavenie ťažiskových tém (p.Pivková) 

 

V úvode zaznelo ako prebiehal výber účastníkov, na základe národných priorít v tejto oblasti je 

predpoklad rozvoja komunitnej formy a jej rozvoja takým spôsobom, aby celý komplex služieb a 

podporných mechanizmov čo najviac pomáhal nezávislému životu. Preto došlo k sústredeniu sa 

na poskytovateľov služieb ako včasná intervencia, rehabilitačné a integračné strediská, 

sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, jej sprostredkovanie, sprostredkovanie 

osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok, prepravná služba, podporované zamestnanie. Bola 

snaha o zastúpenie organizácií, ktoré sa venujú rôznym typom znevýhodnenia a rôznym vekovým 

kategóriám a zastúpená je hlavne ambulantná a terénna služba. 

Kompetencie mesta sú v oblasti sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v 

podstate obmedzené, v tejto prvotnej fáze dôjde k zmapovaniu potrieb a následne prebehne 

triedenie toho čo mesto môže naozaj robiť a čo je najefektívnejšie, aby robilo mesto alebo čo 

prenechá iným subjektom alebo pomôže nejakým iným spôsobom.  

 

V úvode bolo vytipovaných 5 hlavných tém, kde by bolo užitočné zacieliť opatrenia: 

sociálna vylúčenosť, bezbariérovo prístupné verejné služby a verejný priestor, dostupnosť 

bezbariérového bývania, mobilita a prístupné informácie a komunikácia.  

 

Základné zarámcovanie - účelom dnešného stretnutia je pomenovať si vstupy. 

Diskusia - možnosť komentovať, opýtať sa, reflektovať, spätná väzba 

Uskutočnil sa už zber dát, avšak zodpovedaných dotazníkov je málo, Magistrát prosí o vyplnenie 

v prípade, že účastníkov osloví spoločnosť AUGUR Consulting. Zhrnutie a výsledky budú 

následne prezentované na budúcom stretnutí pracovnej skupiny spolu so SWOT analýzou. 

 

K bodu 5, viackrát je v ňom spomenutý rozvoj terénnych služieb, rozvoj služieb požičiavania 

pomôcok, aktivity v tomto smere neboli zrealizované, keďže boli spolu s rozvojom denných 

stacionárov negatívne ovplyvnené pandémiou, podrobné vyhodnotenie každého jedného opatrenia 

sa nachádza v Monitorovacej správe, ktorá bola súčasťou úvodného e-mailu. 
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Z dôvodu zamerania Monitorovacej správy na rok 2020 sa v nej nenachádzajú údaje za rok 2021, 

tie budú doplnené v nasledujúcom roku 2022.  

 

Zhrnutie 

Úlohou pracovnej skupiny je vstupovať do tvorby komunitného plánu ako takého, ale môže sa stať 

súčasťou komunitného plánu či už nejaký typ spolupráce alebo spoločného tlaku z úrovne 

Magistrátu, aby mestské časti pracovali podobne, spoločne alebo aspoň koordinovane - keďže 

každá mestská časť má svoje kompetencie a pristupuje k témam rôzne.  

Následne bolo zopakované rozlíšenie toho čo sú vstupy, nevyskytli sa otázky. 

 

Zadanie: Ktoré sociálne služby chýbajú alebo existujú, ale nie sú na dostatočne kvalitatívnej úrovni 

a ktoré by ste potrebovali nevyhnutne, aby fungovali a dajú sa nejakým spôsobom zahrnúť do 

komunitného plánu na úrovni Magistrátu? 

 

Diskusia - možnosť komentovať, opýtať sa, reflektovať, spätná väzba 

Všeobecne chýbajú terénne služby, ako komunikácia s rodinami s rôznymi znevýhodnenými 

skupinami a terénne služby nevyhnutne urgentne ako prevencia pred deinštitucionalizáciou. 

Otázkou vyvstalo, či bude pracovná skupina diskutovať iba o službách v kompetencii Magistrátu 

alebo dokonca iba o službách v kompetencii mestských častí. Ďalšia možnosť je iniciovať  

partnerstvá alebo sieťovanie z hľadiska potrebnosti služieb aj s tými subjektmi, ktorých 

kompetencia je aj v iných službách a ktoré môžu fungovať v napojení - ako napríklad ambulantné 

terénne služby. Rozdelenie kompetencií  nie je pre klienta dôležité, klienti potrebujú analýzu 

potrieb a následne komplexné služby, bez ohľadu na kompetencie. Ak je naozaj prioritou 

individuálny prístup ku klientovi, úlohou je vytvárať partnerstvá a siete ako napríklad terénne 

alebo pobytové služby v rámci kompetencie mesta a mestských častí. Klient tak môže prechádzať 

z jedných foriem služieb do druhých a aj do takých, ktoré už nie sú v kompetencii obcí - v regióne 

ale existuje ich potreba. Nevyhnutná je potreba partnerstiev, sieťovania a terénnych služieb, bez 

ktorých odchod z inštitúcie do komunity nie je možný, napr. pri odchode z veľkej inštitúcie 

pobytového zariadenia je potrebné mať cieľovú stanicu kam daná osoba odíde, avšak nie vždy je 

tento druh kapacít dostupný. 

 

Rodiny, ktoré žijú momentálne na území mesta Bratislavy, nemajú všetkých svojich členov resp. 

dospelé deti umiestnené v pobytových zariadeniach. Preto je tu potreba komunitných služieb v 

rámci našej cieľovej skupiny, napríklad pre skupinu ľudí, ktorí sa nedokážu zamestnať. Rovnako 

chýba odľahčovacia služba pre rodiny, ktoré sa ocitli v krízových situáciách alebo potrebujú 

podporu a pod.   

 

Sieťovanie je veľmi dôležité aj z pohľadu pomoci občanom, občan sa často nevie zorientovať v 

kompetenciách úradu, existuje aj prekryv so skupinou seniorov, ktorí majú rôzne poruchy 

orientácie alebo pohybu. Komunitný plán je viac orientovaný na seniorov ako na zdravotne 

postihnutých, spolupráca týchto dvoch skupín je nevyhnutná. 

 

Uvažovalo sa o spojení týchto pracovných skupín seniori a zdravotne znevýhodnení a práve kvôli 

lepšiemu zacieleniu a prehustenosti tém, ktoré sa riešia na pracovnej skupine boli vytvorené tieto 

dve oddelené pracovné skupiny. Prebehne diskusia akým spôsobom by bolo možné dané 

prepojenie urobiť.  

 

Komunitný plán bude len jeden, pracovné skupiny sú nástroj ako vstúpiť do daných tém, dá sa 

osloviť aj iná pracovná skupina, premostenie bude musieť nastať nielen na úrovni textu, ale aj 

filozofického uvažovania nad tým, ako má vyzerať komunitný plán. 
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Ráta sa rovnako s určitým prekryvom aj témy rodín s deťmi v krízovej situácii a teda aj tam sa 

počíta so spoluprácou. 

 

8.Záver a ďalšie kroky 

 

Zhrnutie  

Prvé stretnutie pracovnej skupiny je viac informačné a venovalo sa tomu, čo sú vstupy, odkiaľ sa 

dajú získať informácie, aké sú a ako s nimi bude skupina pracovať. Ďalšie stretnutie bude zamerané 

na analytickú časť - aj vo forme SWOT analýzy o možnostiach a problémoch, o silných a slabých 

stránkach, k dispozícii bude vstup od spoločnosti AUGUR Consulting, ktorá by mala priniesť 

analýzu z komunikácie s jednotlivými poskytovateľmi aj klientmi. Následne bude pracovná 

skupina diskutovať hlbšie v rámci danej témy o tom, ktoré témy by mali byť diskutované alebo 

ktoré by sa mali stať súčasťou komunitného plánu. 

 

Diskusia - možnosť komentovať, opýtať sa, reflektovať, spätná väzba 

Na ďalšom stretnutí bude sprístupnené rozdelenie kompetencií, fungovanie a dynamika medzi 

mestskou časťou a Magistrátom, v rámci čoho bude prebiehať diskusia v tejto pracovnej skupine 

- prípadne čo je potrebné nastaviť, čo je potrebné riešiť na úrovni mestskej časti a možno ako na 

ich úrovni uskutočňovať v rámci mesta spoločný postup. Navrhnuté bolo zahrnúť predmetné 

kompetencie do podkladových materiálov nasledujúceho stretnutia, ich zahrnutie bolo potvrdené 

p.Pivkovou. 

 

V závere p.Vagač poďakoval Magistrátu za iniciovanie a uchopenie tejto témy novým spôsobom 

rozširovania participácie a poďakoval účastníkom za ich čas, vstupy a príspevky. Ďalšie stretnutie 

bude venované aj hlbšiemu pochopeniu potrieb klientov a poskytovateľov a možností Magistrátu 

a komunitného plánu z pohľadu, čo je v nich možné nastaviť. Rovnako v závere poďakovala za 

účasť na prvom stretnutí pracovnej skupiny p.Pivková, zdôraznila potrebu vysvetlenia a zvládnutia 

technickej stránky procesu na stretnutiach a poďakovala účasníkom za ich postrehy, pripomienky 

a vyjadrila radosť z budúcej spolupráce. 

 

Po skončení stretnutia bude účastníkom zaslaný evaluačný dotazník. 

Nasledujúce stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 19.10.2021 v čase od 9:30 do 11:00 hod.  



Nový cyklus 
komunitného plánovania 

sociálnych služieb hlavného 
mesta SR Bratislavy

Pracovná skupina osoby so zdravotným znevýhodnením 

Stretnutie dňa 29. 09. 2021



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....



1. Program rokovania

1. Predstavenie a odhlasovanie programu 
2. Predstavenie orgánov komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS)

(príloha č.1: Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 2020 – 2021, s. 
102-114, príloha č.2: Rozhodnutie č. 5/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy)

3. Predstavenie procesu komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS) -
(príloha č. 3: Rokovací poriadok orgánov komunitného plánovania sociálnych služieb hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2030, príloha č. 4: Harmonogram stretnutí)

4. Predstavenie doterajšej spolupráce na Bratislave 2030 (Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja - PHSR)

5. Predstavenie schvaľovanej Monitorovacej správy KPSS 2020-2021
(Príloha č. 5: Monitorovacia správa)

6. Predstavenie relevantných priorít sekcie sociálnych vecí 2021-2022
(Príloha č. 6: Priority sekcie)

7. Predstavenie ťažiskových tém



2. Predstavenie orgánov KPSS
• Pracovné skupiny

• PS osoby so zdravotným znevýhodnením

• ostatné pracovné skupiny

• členstvo (odporúčanie: jedna fyzická osoba navštevujúca PS, jedna
organizácia = jeden hlas)

• V prípade hlasovania rozhoduje väčšina prítomných

• zverejňované zápisy (nie sú doslovným prepisom, ale obsahujú
spoločné dohody, možnosť pripomienkovať)

• Panel mestských častí

• Riadiaca skupina



3. Predstavenie procesu KPSS
• KPSS 2020-2021

• Posilnenie spolupráce

• Rokovací poriadok

• základné princípy: partnerská spolupráca, participácia, demokratické
riadenie, uskutočniteľný kompromis

• PS vzniká na návrh predsedu RS

• PS zvoláva predseda/predsedkyňa PS

• Cca každé 4 týždne

• Zápisnice sú zverejňované

• Rozhodovanie podľa hlasovania

• Zmena rokovacieho poriadku podľa evaluácie



4. Predstavenie
doterajšej spolupráce na Bratislave 2030 
(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja -
PHSR)



Zostavovanie Bratislava 2030 (PHSR)

• Prepojenie na KPSS
• Rozdielne časové harmonogramy
• https://www.bratislava2030.sk/

• Časť potrebných informácií nám
poskytne dotazník TU

https://www.bratislava2030.sk/
https://forms.office.com/r/im6Ds002mH


Pôsobnosť mesta v oblasti osôb so zdrav. znevýhodnením

• Hlavné mesto má historicky obmedzenú pôsobnosť v oblasti 
sociálnych služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením 

• Zároveň má mesto silnú kompetenciu vo vytváraní zásadných 
podmienok pre nezávislý a aktívny život ľudí so zdravotným 
znevýhodnením a ľudí v staršom veku. Tými sú komplexne prístupné 
služby, budovy a verejné priestory mesta pre rôzne skupiny 
zdravotných znevýhodnení

• Kvalitná a funkčná bezbariérovosť mesta je zároveň potrebná aj pre 
rozvoj komunitnej formy sociálnych služieb, domácej opatrovateľskej 
služby, osobnej asistencie a pre zotrvanie v domácom prostredí. 



Zostavovanie Bratislava 2030 (PHSR)

• Názov podkapitoly
• Osoby so zdravotným znevýhodnením

• Špecifický cieľ:
Každý rok navrhnúť min 1 a realizovať min 1 ucelený bezbariérový okruh. 

• Merateľné ukazovatele
• Počet navrhnutých ucelených  bezbariérových okruhov v hlavnom meste pre vytipované 

verejné budovy, priestory a ich okolie. 
• Počet realizovaných ucelených bezbariérových okruhov pre vytipované verejné budovy, 

priestory a ich okolie v hlavnom meste.
• Informovanosť o sociálnych službách pre starších - ďalšia diskusia KPSS



Zostavovanie Bratislava 2030 (PHSR)

• Názov podkapitoly
• Osoby so zdravotným znevýhodnením

• Špecifický cieľ:
Každý rok navrhnúť min 1 a realizovať min 1 ucelený bezbariérový okruh. 

• Merateľné ukazovatele
• Počet navrhnutých ucelených  bezbariérových okruhov v hlavnom meste pre vytipované 

verejné budovy, priestory a ich okolie. 
• Počet realizovaných ucelených bezbariérových okruhov pre vytipované verejné budovy, 

priestory a ich okolie v hlavnom meste.
• Informovanosť o sociálnych službách pre starších - ďalšia diskusia KPSS



Zostavovanie Bratislava 2030 (PHSR)

•Definícia uceleného bezbariérového okruhu:

• Súhrn podmienok a opatrení, ktoré komplexne zabezpe
čia, že určitú službu, objekt, priestor, podujatie, môžu p
asívne aj aktívne a s čo najvyššou mierou samostatnosti
využiť / zúčastniť sa aj ľudia s rôznymi špecifickými potr
ebami a zdravotnými znevýhodneniami. Pri tvorbe pod
mienok sa uplatňuje metóda univerzálneho navrhovania
pre všetkých.



Zostavovanie Bratislava 2030 (PHSR)

Rôzne druhy zdravotného znevýhodnenia, najmä:
• pohybové,
• zrakové,
• sluchové
• mentálne
• skryté zdravotné znevýhodnenia
• dočasné zdravotné obmedzenia (pooperačné stavy, zlomeniny, rekonval

escencia, ťažké tehotenstvo)
Iné skupiny: 
starší ľudia, rodiny, cestujúci, zamestnanci prenášajúci ťažšie bremená



Zostavovanie Bratislava 2030 (PHSR)

 

Informácie, 
komunikácia, ústretový  
prístup zamestnancov 

Mobilita, parkovanie, 
pohyb a orientácia 

vonku 

Vstup do budovy a 
priestoru, pohyb a 
orientácia vnútri 

Vybavenie, ovládanie 
pre aktivity v budove a 

priestore 

Procesy inštitúcií 
interné a externé voči 

verejnosti 



5. Predstavenie schvaľovanej 
Monitorovacej správy KPSS 2020-
2021 (za rok 2020)



5. Predstavenie schvaľovanej Monitorovacej 
správy KPSS 2020-2021
Súvisiace opatrenia s cieľovou skupinou seniorov a ľudí so 
zdravotným znevýhodnením:
Strategický cieľ č. 3: Dôstojný a bezpečný život občanov so zdravotným
postihnutím a seniorov podporený dostatkom komplexných sociálnych
služieb, s cieľom dosiahnuť a čo najdlhšie udržať samostatnosť a nezávislosť

Špecifický cieľ 3.1 Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb

Opatrenie 3.1.3 Rozvoj služieb požičiavania pomôcok 

Opatrenie 3.1.4 Rozvoj  denných stacionárov (nerealizuje sa kvôli pandémii)

Špecifický cieľ 3.2 Rozvoj nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb

Špecifický cieľ 3.3  Podpora aktívneho starnutia – rozvoj voľnočasových
a aktivizačných aktivít



5. Predstavenie schvaľovanej Monitorovacej 
správy KPSS 2020-2021
Strategický cieľ č. 4:  Posilnenie spolupráce na riešení potrieb 
obyvateľov v rámci komunitného plánovania 

Aktivita 4.1.4.1 Zriadenie a fungovanie pracovnej skupiny Osoby so 
zdravotným postihnutím, spracovanie podnetov pracovnej skupiny

Špecifický cieľ 3.4 Publicita (zabezpečenie informovanosti)

Opatrenie 4.3.1 Sprievodca (katalóg) sociálnymi službami vmeste
Bratislava

Opatrenie 4.3.2 Využívanie dostupných komunikačných kanálov 
(regionálne média, magazín in.ba, Facebook funpage Bratislava pre 
všetkých apod.)

Opatrenie 4.3.6 Webový portál ku KPSS a sociálnym službám 



Aktuality v KPSS

• Aktuality v KPSS

• Analytická časť

• Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislave
• Predpoklad prerokovania na MsZ 09/2021

• Udeľovanie súladu s KPSS v roku 2021
• Kritéria na podstránke komunitného plánu sociálnych služieb

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/komisia-socialnych-veci-zdravotnictva-a-rozvoja-byvania-zasadnutie-12052021/
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Krit%C3%A9ria%20s%C3%BAladu%20s%20KPSS_2020_FIN.pdf


6. Predstavenie relevantných 
priorít sekcie sociálnych vecí 2021-
2022 



Zoznam priorít Sekcie sociálnych vecí 2021-22

SSV - Sekcia sociálnych
vecí prierez

1A Vytvorený KPSS 

2A Kvalitné grantové programy

3A Projektový manažment na SSV

4A Informačný systém o 
možnostiach podpory a pomoci

5A Centrum sociálnej podpory

OSP - Odd. 
sociálnej podpory pre 

seniorov a ľudí so 
znevýhodnením

Základ

• Štandardizácia vo vyplácaní
zákonných príspevkov na prevádzku

• Štandardizácia covid agendy
do agendy OSP a ZPS

1C Transparentné prijímanie obyvateľov
Bratislavy do mestských zariadení

2C Podpora transformácie
vybraných veľkokapacitných
zariadení mesta

3C Dostupnejšia domáca opatrovateľská 
služba

4C Prístupný úrad a Primaciálne 
námestie

5C Inkluzívna sieť proseniorských
organizácií

OPZ - Odd. prevencie a 
znižovania rizík pre 
ohrozené skupiny

1D Zlepšenie kvality života v lokalite
"Pentagon"

2D Zlepšenie kvality života v ohrozenej
lokalite Kopčianska v MČ Bratislava -
Petržalka

3D Zvýšenie kvality života v lokalite
Obchodná a Poštová

4D Prijatá stratégia mesta v oblasti drog a 
závislostí na základe vypracovanej
analýzy

5D Splnené zákonné povinnosti v téme deti
& mládež

ODB - Odd. dostupného
bývania a pomoci ĽBD

1E Dlhodobá funkčná prevádzka
karanténneho mestečka

2E Systémová zmena v dostupnosti
bývania

3E Vznik novej sociálnej služby
pobytového charakteru

4E Zmena dostupnosti hygieny

5E Aplikácia systému prevencie straty
bývania v mestskom bytovom fonde

Extra

• Štandardizácia vo vyplácaní
zákonných príspevkov

• Linka 61



Oddelenie sociálnej podpory

1 Transparentné prijímanie obyvateliek a obyvateľov Bratislavy do mestských zariadení

2 Podpora transformácie vybraných veľkokapacitných zariadení mesta

3 Dostupnejšia domáca opatrovateľská služba

4 Prístupný úrad a Primaciálne námestie

5 Inkluzívna sieť proseniorských organizácií

Základ
• Splnené zákonné povinnosti podľa zákona o 

sociálnych službách
• Štandardizácia covid agendy do agendy

OSP a ZPS



Oddelenie sociálnej podpory – priorita 4

Prístupný úrad a Primaciálneho námestie

Predpoklad: Spolupráca s útvarmi a organizáciami magistrátu a členmi pracovnej skupiny Prístupná Bratislava

● Sprístupníme služby úradu a okruh Primaciálneho námestia ľuďom so ZZ a ľuďom v špecifickej situácií
● Vzdeláme zamestnankyne a zamestnancov úradu

○ komunikácia s občanmi so zdravotnými znevýhodneniami (points of service)
○ univerzálny dizajn, tvorba ucelených trás, zamestnateľnosť (ROPO, MIB)

● Pripravíme stratégiu agendy Prístupná Bratislava
○ Spolupracujúca sieť externých a interných aktérov - prac. skupina Prístupná BA
○ Metodika auditu komplexnej prístupnosti projektov mesta

● Zrealizujeme intervencie
○ materiálne bariéry - rampy, otváranie dverí, orientačný systém pre slabozrakých a nevidiacich, 

manuál verejných priestorov,
○ komunikačné bariéry - linka pre nedoslýchavých a nepočujúcich, prístupnejší web mesta,
○ prístupné podujatia mesta, atď.



7. Predstavenie ťažiskových 
tém nového KPSS 2030



7. Predstavenie ťažiskových tém nového KPSS 2030

• Sociálna vylúčenosť
• Bezbariérovo prístupné verejné služby a verejný priestor
• Dostupnosť bezbariérového bývania
• Mobilita
• Prístupné informácie a komunikácia



Kontakty – Sekcia sociálnych vecí
Mgr. Táňa Sedláková, PhD., zástupkyňa riaditeľa SSV
tatiana.sedlakova@bratislava.sk, t.č.: 02/59 356 479

Mgr. Dušana Kurillová, vedúca oddelenia sociálnej podpory
dusana.kurillova@bratislava.sk, t.č.: 02/59 356 681

Mgr. Miriama Kanioková, M.A., expertka na tvorbu politík a participácie
miriama.kaniokova@bratislava.sk, t.č.: 02/59 356 690

Mgr. Nikola Neštinová, samostatná odborná referentka 
nikola.nestinova@bratislava.sk, t.č.: 02/59 356 682

mailto:Tatiana.sedlakova@bratislava.sk
mailto:dusana.kurillova@bratislava.sk
mailto:miriama.kaniokova@bratislava.sk
mailto:Nikola.nestinova@bratislava.sk


Kontakty – Oddelenie sociálnej podpory
Mgr. Jana Bartáková, samostatná odborná referentka - soc. služby v zariadeniach dlhodobej starostl.
jana.bartakova@bratislava.sk, t.č.: 02/59356 273

Mgr. Eva Surovková, SOR - projektová manažérka (covid agenda v ZPS, debarierizácia)
eva.surovkova@bratislava.sk, t.č.: 02/59356 579

Mgr. Zuzana Zrubcová, SOR – finančné príspevky na prevádzku pre NEPOS
zuzana.zrubcova@bratislava.sk, t.č.: 02/59356 140

Ing. Alena Kubašová, SOR - administratívno-ekonomická činnosť
alena.kubasova@bratislava.sk, t.č.: 02/59356 321

Mgr. Petra Tamášová, SOR - aktívne starnutie a kvalita života senioriek a seniorov
petra.tamasova@bratislava.sk, t.č.: 02/59356 407

Ing. Anna Pivková, SOR – expertka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením
anna.pivkova@bratislava.sk, t.č.: 02/59356 432

mailto:jana.bartakova@bratislava.sk
mailto:eva.surovkova@bratislava.sk
mailto:zuzana.zrubcova@bratislava.sk
mailto:alena.kubasova@bratislava.sk
mailto:petra.tamasova@bratislava.sk
mailto:anna.pivkova@bratislava.sk


Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia




