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

 

 

 

Rokovanie  pracovnej skupiny pre  starších obyvateľov komunitného plánovania 

sociálnych služieb dňa  27. 1. 2022 

 

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

Prítomní nasledovných inštitúcií:  
 
Dom jesene života, Domov seniorov Archa, Gérium, Petržalský domov seniorov, Domov 
seniorov Lamač, Centrum Memory, Evito, OZ Slnečnica Slovensko, EuProgres, Hestia, 
Seniorcentrum Staré Mesto, Bratislavská arcidiecézna charita, Rada seniorov, Dom tretieho 
veku, Opatríme Vás, Stále dobrí, Stredisko Evanjelickej Diakonie Bratislava, Domov dôchodcov 
Pažítková,  
 
Sekcia sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy:  
Táňa Sedláková, Nikola Neštinová, Eva Surovková, Dušana Kurillová, Ingrid Tomešová, Silvia 
Shahzad, Zuzana Zrubcová, Jana Bartáková,  
 
Zástupcovia MČ 
MČ Karlova Ves 
 
Facilitátorka: Karolína Miková 
Zapisovateľka: Anna Zemanová 
  
V úvode stretnutia účastníci PS súhlasili s nahrávaním pre potreby zápisu. 

Nasledovalo schválenie programu rokovania 

1. Harmonogram tvorby KPSS a informácia o stave prác na analýze  
2. Vyhodnotenie pripomienok k Stromu problémov a cieľov zo strany MČ 
3. Pripomienkovanie návrhov opatrení  návrhov opatrení v rámci strategických a 

špecifických cieľov  
 

 
Hlasovanie:  

Program bol schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov z 18 zúčastnených členov PS. 

Následne boli predstavené ciele stretnutia: 

● Update harmonogramu tvorby KPSS a informácia o stave prác na analýze - info + 
vyjasňujúce otázky  

● Pripomienky k stromu problémov a cieľov zo strany MČ - info + vyjasňujúce otázky 
● Pripomienkovanie návrhov opatrení v rámci strategických a špecifických cieľov - 

práca v troch skupinách 
● Ďalšie kroky  
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Harmonogram tvorby KPSS a informácia o stave prác na analýze  

Táňa Sedláková (prezentácia v prílohe 1.) 

Zaznela informácia o nasledujúcich stretnutia pracovnej skupiny a stretnutiach s MČ. 

Komunitné plány MČ sa budú premietať do KPSS mesta. Proces spracovania a 

pripomienkovania je verejný a je snaha podávať informácie aj poslancom a komisiám MZ. 

Analytická časť KPSS od spoločnosti Augur ešte nebola prebraná, nakoľko spracovateľ mešká 

s dodaním a je potrebné niektoré časti dopracovať, nakoľko niektoré nespĺňali podmienky 

spracovania KPSS. Tento fakt významne ovplyvnil dramaturgiu stretnutí pracovnej skupiny.  

Bola odprezentovaná štruktúra analytickej časti KPSS. Analytické časti budú zaslané vo 

februári. 

Budú nasledovať ešte dve stretnutia vo februári a marci. 

K odprezentovaný informáciám nezazneli žiadne vyjasňujúce otázky.  

 

 

Pripomienky k stromu problémov a cieľov zo strany MČ - info + vyjasňujúce otázky 
Táňa Sedláková (prezentácia v prílohe 2.) 

Boli zosumarizové pripomienky MČ, ktoré zaslali MČ Karlova Ves a Staré mesto. 

Zaznela prosba smerom k členom pracovnej skupiny, aby sa pokúsili v MČ, v ktorých pôsobia 

upriamiť pozornosť na pripomienkovanie pripravovaného KPSS mesta. 

 
Práca v 3 skupinách na pripomienkovaní návrhov opatrení v rámci strategických a 
špecifických cieľov 

 
V úvode tohoto bodu bolo premietnuté aktuálne znenie prierezového strategického cieľa 1 a 
strategického cieľa 2 a boli predstavené princípy a východiská. So zaslanými prílohami je 
potrebné sa dôsledne oboznámiť a, nakoľko tvorí štruktúru ďalšej práce. 
Zaznelo, že pri vypracovávaní opatrení a aktivít sa spracovatelia riadia strategickými 
dokumentami vyššej úrovne napríklad NPRSS 2021-2030. 
Pri koncipovaní strategickej časti a realizačných tabuliek cieľov a opatrení, ktoré okrem 
popisov a merateľných ukazovateľov obsahujú merateľné opatrenia. Následne sa budú tvoriť 
akčné plány, cez ktoré bude dokument odpočtovateľný. 
 
Nasledovalo rozdelenie do 3 skupín podľa profesnej a skúsenostnej orientácie. Obsadenie 
skupín bolo navrhnuté Magistrátom. Každá skupina sa venuje len vybraným špecifickým 
cieľom a návrhmi opatrení k daným cieľom. 
 
 
Skupina 1: Terénne a ambulantné služby s dôrazom na domácu opatrovateľskú službu:  

Karolína Miková(facilitácia), Silvia Shahzad, Nikola Neštinová (obsah) 

Skupina 2: Pobytové služby v zariadeniach pre seniorov:  

Táňa Sedláková a Jana Bartáková (obsah), Eva Surovková (facilitácia), Zrubcová 
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Skupina 3: Proseniorské organizácie :  

Dušana Kurillová (facilitácia), Ingrid Tomešová (obsah)  

Cieľom práce v skupinách bolo:  

1. Oboznámenie sa s opatreniami a ich pripomienkovanie prípadne preformulovanie a  
doplnenie. Diskusia overuje nakoľko nás navrhnuté opatrenia k naplneniu 
špecifického cieľa?  

2. V prípade ak menšia skupina na minulom stretnutí nestihla môže aj doplniť merateľné 
ukazovatele a popis špecifického cieľa: Ako spoznáme a zmeriame, že sa tento 
špecifický cieľ, na ktorom pracujeme naplnil? 

 

Vo všetkých skupinách boli návrhy zaznamenávané do tabuľky na ďalšie spracovanie. 

 

Skupina 1  

Terénne a ambulantné služby s dôrazom na domácu opatrovateľskú službu  

Karolína Miková/facilitácia, Silvia Shahzad/obsah  

V úvode S.Shahzad zrekapitulovala prácu skupiny na ostatnom stretnutí na strategických 
cieľoch, špecifických cieľoch a opatreniach. 

Nasledovala diskusia k navrhnutým opatreniam. 

Špecifický cieľ  

2.2. Zdostupniť možnost starnúť v domácom prostredí  

● Zaznela otázka, či existuje nástroj na zabezpečenie prepojenia medzi mestom, MČ a 
NePoSS.  

2.3. Zabezpečiť na seba nadväzujúcu sieť terénnych a ambulantných sociálnych služieb 

● Zabezpečovanie prepravnej služby, ktoré bolo spustené v roku 2021 sa v realizácii 
stretáva s náročnými problémami. Prepravná služba, ktorá nie je sociálnym taxíkom 
má problémy v rámci parkovacej politiky. Ľudia, bez ZŤP preukazu, na ktorý sú 
viazané prvky parkovacej politiky, rovnako ako aj ADOS, prípadne mobilný hospic 
majú problém s prístupom a parkovaním v čase asistencie klientovi. Klienti nemajú 
možnosť finančnej kompenzácie, keďže to nie je sociálny taxík, musia si službu hradiť, 
čo je pre nich veľmi náročné. Prepravná služba zahŕňa na rozdiel od sociálneho taxíka 
aj asistenciu prepravovanému (vrátane odprevadenia k lekárovi a čakania na 
vyšetrenie).  

● Problém je s parkovaním, keďže senior často nevie používať aplikáciu sám a 
organizácie poskytujúce takéto služby či už sociálne, alebo zdravotné majú v novom 
rámci parkovacej politiky problémy s výkonom v teréne. 

● Bol spomenutý príklad projektu Opatrovateľská služba II. a nie veľmi fungujúca 
spolupráca s MČ a slabá vzájomná informovanosť o príspevkoch a kompenzáciách zo 
strany MČ. 

● Problémom je aj neexistujúci rámec ako má byť dohodnutá spolupráca medzi MČ a 
NePoSS. Chýba usmernenie, kto komunikuje s MČ, či klient alebo poskytovateľ. 

● Bol pripomenutý problém vzájomnej neinformovanosti o ostatných NePoSS. 
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● Zaznel príklad, že niektoré MČ poskytujú síce príspevok, ale je menší ako suma, za 
ktorú je možné službu poskytnúť zo strany NePoSS. NePoSS často opatrovateľskú 
službu musia dotovať z iných zdrojov organizácie napr. 2% dane, darov a pod. 

 

Skupina 2  

Pobytové služby v zariadeniach pre seniorov  

Táňa Sedláková a Jana Bartáková/obsah, Eva Surovková/facilitácia  

V úvode T. Sedláková zrekapitulovala prácu skupiny na ostatnom stretnutí na strategických 
cieľoch, špecifických cieľoch a opatreniach a informovala o momentálnom zoradení a 
obsahu špecifických cieľov a opatrení . 

Špecifický cieľ  

2.4. Zriadiť nízkokapacitné pobytové služby na území mesta, vrátane služieb pre riešenie 
krízových intervencií 

● V problematike ĽBD zaznel postreh k parku Račianske mýto na ktorom sa koncentrujú 
ĽBD. Bolo navrhnuté, aby sa stal aj priestorom, kde by sa cielene časť parku venovala 
aktívnej práci s ĽBD, ktorá by poskytla týmto ľuďom nejakú kultúru života (toalety a 
pod.) Zaznela informácia že mesto v parku opraví osvetlenie  a pripravuje hygienické 
centrum. 

● Bolo konštatované, že je potešujúce, že tri mestské časti pripravujú výstavbu 
nízkokapacitných zariadení, avšak  tieto zariadenia pravdepodobne nezachytia 
problematiku nízkoprahovosti. 

● Boli položené otázky k spolupráci so súkromným sektorom, hlavne k využitiu 
investičných možností z Plánu obnovy. Otázka je, či mesto a MČ budú hľadať 
súkromných partnerov, ktorí by sa zapojili do budovania takýchto centier. V reakcii 
zaznelo, že pri hľadaní ciest možnej spolupráce by bolo vhodné využiť synergiu medzi 
MČ v hľadaní vhodných prevádzkovateľov. Rovnako by bolo vhodné zdieľanie 
skúseností z VOS, ktoré zatiaľ boli na území mesta tri a ideálna by bola diskusia a 
nakoniec i zhoda v podmienkach. 

● Za systémovú chybu bolo označené, že všetci ľudia v hmotnej núdzi majú nárok na 
príspevok, ale ĽBD nie pokiaľ ide o nocľahárne. Mnohí nevedia, že nocľaháreň stojí na 
noc 1€, môžu si vymeniť ošatenie, môžu sa umyť, vyprať si veci, napriek tomu z dávky 
v hmotnej núdzi vo výške 67€ je 30 € na nocľah vysoká čiastka. Zaznela informácia, 
že bola diskusia s MPSVaR a nepodarilo sa posunúť k zlepšeniu. 

● K nízkoprahovým zariadeniam bola položená otázka, či budú nízkoprahové zariadenia 
len pre seniorov, alebo sa plánujú aj špecializované zariadenia. Veľmi časté sú 
psychiatrické diagnózy a klienti nie sú vhodní do zariadení pre seniorov, ale do 
špecializovaných zariadení. Už klienti s Alzheimerom sú pre zariadenia problém, 
keďže nemajú uzatvorené oddelenia a ani vhodné terapie. 

● Ďalšia otázka smerovala k plánovanému ZOS v Janíkovom dvore. Je na zváženie, či 
by sa okrem ZOS nemalo vybudovať aj pobytové zariadenie, keďže z mapovania 
vyšlo, že absentuje len v Bratislave cca 800 miest potrebných pre čakateľov na 
pobytové sociálne služby. 

 

2.5. Zefektívniť a rozvinúť kvalitu existujúcich pobytových sociálnych služieb v 
zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby na území mesta  
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Opatrenie 7: Podpora zapojenia prijímateľov SS (klientov, klientok) do správy chodu 
zariadenia. 

● Bolo predstavené fungovanie Rady seniorov (volenej na určité obdobie) v jednom zo 
zariadení. Seniori prichádzajú so svojimi požiadavkami a spoločne sa hľadajú možné 
riešenia. Následne výsledky predkladajú ostatným klientom. Zvykne sa to týkať 
stravovania, ale aj iných procesov. 

● V inom zariadení funguje stravovacia komisia ktorá sa stretáva raz mesačne a 
prejednávajú sa návrhy klientov. Služby vyhodnocujú formou dotazníkov ktoré 
spracovávajú dvakrát ročne.  

● Ďalšie zariadenie komunikuje cez výbor prijímateľov a problémy sa riešia priebežne. 
Rovnako sa využívajú dotazníky. 

● V inom zariadení sa výbor klientov rozpadol z obavy z útokov iných klientov. Každé 
zariadenie by malo mať podľa štandardov schránku na dotazníky a podnety. 

● Jedno zo zariadení praktizuje pacientsky a rodinne orientovanú starostlivosť (PROS), 
ktorá je celosvetovým trendom keď sú príbuzní zapájaní do všetkých aktivít. Takže sa 
príbuzní starajú o klientov spolu s opatrovateľkami. Dnes aktivity limituje pandémia. 
Už pri príjme klienta sa komunikuje s príbuznými tak, aby si uvedomovali vysokú 
hodnotu rodinného vzťahu. zapájajú sa, napríklad sprevádzajú príbuzných na 
vyšetrenia. Tento štandard je zverejnený na stránkach ministerstva. Príbuzní a klienti 
participujú na celej starostlivosti, aktivitách, výletoch a na nápadoch. Dostáva 
priestor kreativita príbuzných a klientov, ktorí sami tvoria aj stratégiu,  týka sa to 
ekológie, minimalizmu(bezobalovo,...)  

○ p. Kočanová pošle link  
○ Zariadenie participuje ne starostlivosti o 3 bezdomovkyne, ktoré sú na lôžkach 

podporovaných BSK.  
● Jedno zo zariadení má poradný orgán - výbor obyvateľov - ktorý sa stretáva s 

vedením pravidelne, mesačne a prejednávajú všetky témy. Zariadenie má 
štandardizované postupy na riešenie medziklientských sporov. Má fungujúcu 
stravovaciu komisiu, využívajú testy spokojnosti (hlavne pre klientov bytových 
jednotiek). Dôležitá je komunikácia s príbuznými, ktorým sa poskytujú informácie a 
prijíma sa spätná väzba. 

● Zaznela pripomienka, že je dôležité vyššie uvedené praxe mať zakotvené v 
dokumentoch zariadenia, aby dobrá prax bola aj viditeľná navonok. 

● Padol návrh na doplnenie interdisciplinaritu v starostlivosti o klientov. 

2.6. Vytvoriť motivujúce pracovné podmienky pre zamestnankyne a zamestnancov SS(v 
zariadeniach v správe mesta) 

K špecifickému cieľu sa nediskutovalo. 

2.7. Zabezpečiť dostatok personálu, špecificky personálu so zdravotnou kvalifikáciou, 
motivovaných pracovať v prostredí SS( v zariadeniach v správe mesta) 

K špecifickému cieľu sa nediskutovalo. 

 

Skupina 3: Proseniorské organizácie 

Dušana Kurillová/facilitácia, Ingrid Tomešová/obsah  

V skupine boli zrekapitulované informácie o práci na strategických cieľoch, špecifických 
cieľoch a opatreniach od minulého stretnutia. 
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K špecifickému cieľu 1.3. Informovanosť, Opatreniu 4, k aktivite “Zvýšiť informovanosť o 
možnostiach a službách mesta a ich sprístupnenie pre staršie obyvateľky a obyvateľov 
Bratislavy zaznelo: 

● Je veľmi dôležité že sa uvažuje o tlačených informačných materiáloch, lebo pre 
väčšinu cieľovej skupiny je to najprijateľnejšia forma získavania informácií. Malo by ísť 
o letáky a väčšie bulletiny. Už poskytovanie prostredníctvom inBA je veľmi dobré. 

● Bol uvedený príklad Rusoviec, ktoré majú aplikáciu cez ktorú seniori dostávajú 
notifikácie o dianí v MČ a pomerne úspešne ju využívajú. Mesto uvažuje o rovnakom 
prístupe, ale je si vedomé potreby tlačenej formy. 

● Zaznela otázka, či by nebolo možné v akejkoľvek tlači, kde to mesto môže ovplyvniť,  
zriadiť okienko pre seniorov. Pokiaľ sú informácie spojené s množstvom iných 
reklamných letákov, seniori často vyhodia dôležité informácie spolu s reklamou. Bolo 
by vhodné informácie o živote v meste zasielať samostatne aby sa nestrácali medzi 
inými materiálmi. Vhodné sú letáčiky na miestnych úradoch. Len časť seniorov má 
prístup k počítačom. 

● Mesto rieši distribúciu inBA, diskutujú o možných zmenách, ale dôležitá je aj otázka 
financovania distribúcie. Je snaha zefektívniť distribúciu v spolupráci s MČ a dennými 
centrami. 

● Zaznela podpora tlačenej a digitálnej formy paralelne. 

 

K špecifickému cieľu 2.1. Rozšíriť systém podpory a prevenciu osamelosti, vylúčenia a 
predčasnej odkázanosti starších obyvateľov zaznelo: 

K opatreniu 3: Zefektívniť fungovanie existujúcich denných centier pre seniorov 

● V niektorých častiach nie sú denné centrá, takže je namieste aj otázka ich založenia. 
V niektorých MČ denné centrá suplujú občianske združenia podporované MČ, ale nie 
sú to denné centrá v zmysle sociálnej služby. V niektorých MČ nefunguje nič, ide o 
originálnu kompetenciu MČ. 

● Je dôležité vysvetliť starostom MČ, význam denných centier. Dôležitá je hlavne ich 
podpora rozvoju miestnych komunít starších obyvateľov a umožňovanie denných 
kontaktov s “rovesníkmi”. 

K opatreniu 4: Posilniť Radu seniorov ako poradný orgán primátora 

● Bolo by vhodné  prehodnotiť štatút rady, keďže dnes záleží od novozvoleného 
zastupiteľstva akú váhu RS prizná. Chýba napríklad možnosť RS vyjadrovať sa ku 
konkrétnym problémom.  

● Zazneli konkrétne návrhy aktivít pre seniorov (oceňovanie seniorov, mesiac úcty k 
starším, spolupráca s policajným zborom na tému bezpečnosti seniorov, písanie 
projektov). 

K opatreniu 5: Vybudovať mestské nízkoprahové medzigeneračné centrum pre seniorky a 
seniorov 

● V súčasnosti absentuje takéto centrum. Centrum by malo prehlbovať vzťahy a zapájať 
aj osamelých ľudí. Ideálne by malo fungovať v spolupráci s MČ. 

● Zaznel aj názor, že netreba budovať takéto centrum. Mestské centrum by malo byť 
ľahko dostupné. Bolo by vhodné mať miesta pre seniorov takého typu, ako bol v 
minulosti “Pioniersky palác”, Dom pre učiteľov, …miesto s aktivitami, kde by sa mohli 
pravidelne stretávať seniori. Nízkoprahové by bolo vhodné vytvárať na úrovni MČ. 

● Následne sa v diskusii vyjasnilo, že nízkoprahové znamená prístupné aj pre nečlenov. 
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● Problematické je medzigeneračné spájanie. V bežnom živote aktívni ľudia nemajú čas 
sprevádzať seniorov do medzigeneračných centier. Ľudia vyhľadávajú hlavne svojich 
rovestníkov. 

● Pre seniorov je potreba dopravovať sa do vzdialenejších centier MHD často veľkým 
problémom. 

 

Na záver sa účastníci PS stretli v spoločnej skupine a zdieľali hlavné diskutované témy. 

Skupina 1 

Zaznelo, že dôležitá je fungujúca spolupráca s MČ a vytváranie nástrojov na túto 
spoluprácu. Boli rozoberané otázky k prepravnej službe, fungovaniu v kombinácii s 
parkovacou politikou, možnosti financovania smerom ku klientom. 

Skupina 2 

Skupina diskutovala 2 ciele a hlavne zaznela ponuka dopĺňať emailom aktivity k opatreniam 
týkajúcim sa štandardov kvality pre všetkých členov. Pre neverejných poskytovateľov 
možnosť zasielať námety na stretávanie sa a komunikáciu o možnej podpore na email: 
tatiana.sedlakova@bratislava.sk  

Skupina 3 

V závere skupiny sa rozbehla diskusia k vybudovaniu mestského komunitného 
nízkoprahového medzigeneračného centra. Diskusia určite ešte bude pokračovať. 

K reflexii neboli žiadne otázky, pripomienky a doplnenia. 

Záver a ďalšie kroky 

● Účastníkom PS bude zaslaný evaluačný dotazník. 
● Bude stretnutie 24. 2. 2022 a v marci - o presnom termíne budú členovia PS 

informovaní. 
● Budeme pracovať s analýzou, stromom problémov a cieľov so zapracovanými 

pripomienkami MČ. 
● Prosba vyplniť evaluačný dotazník, ktorý príde mailom po tomto stretnutí.  

Na záver zaznelo poďakovanie za spoluprácu a hlavne za čas, ktorý členovia pracovnej 
skupiny práci na dokumente venujú.  
 
Kontakty: 

V prípade technických nejasností:  

Nikola Neštinová (nikola.nestinova@bratislava.sk, 0910 807 464). 

V prípade obsahových otázok, nejasností a doplnení: 

Tatiana Sedláková (tatiana.sedlakova@bratislava.sk, 0907 202 488). 

 
 
 



Komunitné plánovanie 
sociálnych služieb hlavného 

mesta SR Bratislavy
Pracovná skupina starší obyvatelia 6

Stretnutie dňa 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

1) Harmonogram tvorby KPSS a informácia o stave prác na analýze

2) Sumár pripomienok k Stromu problémov a cieľov zo strany MČ

3) Pripomienkovanie návrhov opatrení v rámci 

strategických a špecifických cieľov - v troch skupinách

4) Ďalšie kroky



Aktualizovaný harmonogram tvorby KPSS
JANUÁR FEBRUÁR FEBRUÁR MAREC MAREC MAREC APRÍL

27. 01. 2022 24. 02. 2022 Panel MČ
bude stanovené

bude stanovené Priebežná správa 
pre KSVZRB
23.3.2022

Panel MČ
bude stanovené

Panel MČ
bude stanovené

Návrh programu:
* Informovanie o 
stave analytických 
prác

* Pripomienkovani
e návrhu 
opatrení, aktivít a
monitoringu 
v oblasti

Návrh programu:
*Pripomienkovanie
návrhu 
opatrení, aktivít 
a monitoringu 
v oblasti

* Monitorovanie 
KPSS za rok 2021 

Návrh 
programu:
* Pripomienkova
nie návrhu 
opatrení, aktivít 
a monitoringu 
v oblasti



Informácie o stave prác na analýze

• Meškanie AUGUR s.r.o., ktoré ovplyvňuje dramaturgiu stretnutí

• Analytické podklady máme k dispozícií a pripomienkovali sme ich, dielo ale nie je 

prebrané

• Podklad bude po prebraní en bloc zaslaný všetkým členom pracovných skupín KPSS 

2030



Štruktúra analytickej časti
1. Popis cieľovej skupiny

2. Analýza existujúcej siete sociálnych služieb a návrhy na rozvoj

2.1 Analýza komunitných plánov sociálnych služieb mestských častí

2.2 Vnímanie cieľovej skupiny z pohľadu mestských častí

2.3 Štruktúra sociálnych služieb v území Hlavného mesta Bratislava

2.4 Informácie od poskytovateľov sociálnych a nadväzných služieb

3. Analýza získaných informácií podľa tém relevantných pre tvorbu sociálnych služieb a 

nadväzujúcich služieb

4. Zhrnutie



Pripomienky k Stromu problémov a cieľov 
zo strany MČ - Karlova Ves
• Komentár k situácií v zariadení sociálnych služieb: Na jednej strane dlhé poradovníky, na 

druhej strane nemožnosť obsadiť miesto;
• Návrh na postupu: Umiestňovanie bezodkladných krízových prípadov bez uvedenia ich 

konkrétnych údajov, len informácia, že treba niekoho (muž/žena) umiestniť;
Zapracované - Špecifický cieľ 2.5: Zefektívniť a rozvinúť kvalitu existujúcich 
pobytových sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach 
opatrovateľskej služby v správe mesta

• Návrh na postup: Nedostatočne kvalitný opatrovateľský kurz; návrh nastaviť funkčné 
vzdelávanie opatrovateliek na jednotnej úrovni pod záštitou mesta

• Návrh na postup: Zdieľanie skúseností ohľadne výpočtov príspevkov pre DOS
Zapracované - Špecifický cieľ 2.2: Zdostupniť možnosť starnúť v domácom prostredí
Špecifický cieľ 2.6: Vytvoriť motivujúce pracovné podmienky pre zamestnancov SS



Pripomienky k Stromu problémov a cieľov 
zo strany MČ - Staré Mesto
• Komentár: Nedostatok údajov o ŤZP obyvateľoch

Zapracované - Ciele PS ĽZZ

• Návrh: Zaoberať sa aj skupinou obyvateľov s obm. spôsobilosťou na právne úkony
Harmonizácia KPSS MČ 

• Návrh k špecifický cieľ 4.5. : Odstrániť alebo zmierniť nedostatky v systéme posudkovej 
činnosti – doplniť podľa potreby na strane MČ

Príklad opatrenia: Posudková činnosť - Sociálna posudková činnosť (ďalej len“ SPČ“ ) je považovaná v zmysle zákona 
o soc. práci za špecializovaný odbor sociálnej práce a v zmysle zákona každý pracovník , ktorý vykonáva sociálnu prácu 
v špec. odbore by mal absolvovať akreditovaný špecializačný vzdelávací program SPČ, výkon PČ a prax je rôzna. Po 

absolvovaním špecializačného vzdelávacieho programu SPČ sa naplní cieľ 4.5

Plne súhlasíme. Harmonizácia KPSS MČ a KPSS 2030

• Komentár: Súhlas s analýzou personálnych kapacít



Pripomienkovanie návrhov opatrení v 
rámci strategických a špecifických cieľov



VÝCHODISKÁ PRE STRATEGICKÚ ČASŤ

Kľúčové slová vo vízii HMBA pre oblasť sociálnych služieb:

• Rovnosť príležitostí

• Slobodný výber

• Dostupnosť



VÝCHODISKÁ PRE STRATEGICKÚ ČASŤ

• Strategické dokumenty „vyššej“ úrovne

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030:

1. Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade s potrebami

komunity

2. Podpora prechodu prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej

starostlivosti na komunitnú starostlivosť

3. Podpora rozvoja sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v

priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej

a generačne reprodukovanej chudoby

4. Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb



VÝCHODISKÁ PRE STRATEGICKÚ ČASŤ

• Analytické dáta z verejne dostupných štatistík,

• Demografické údaje, Analýza potrebnosti rozvoja SS a služieb na SS previazané
(AUGUR),

• Výstupy z dotazníkových prieskumov a fókusových skupín (AUGUR),

• SWOT analýzy vytvorená v rámci PS Starší obyvatelia v roku 2021,

• Komponent 13 Plánu obnovy: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálne-zdravotná
starostlivosť

• Odporúčané normatívy vybavenosti územia sociálnymi službami

• Kontinuita vo vzťahu k predchádzajúcemu KPSS 2020-2021



Príklad realizačnej tabuľky - špecifický cieľ
Špecifický cieľ 
4.3:

Zefektívniť a rozvinúť kvalitu existujúcich pobytových sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v 
správe mesta

KRÁTKY POPIS 
CIEĽA

Na popise sa pracuje z výstupov PS

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ

OPATRENIA, ktoré 
vedú k naplneniu 
cieľa



Príklad realizačnej tabuľky - opatrenie
OPATRENIE 4.3.1 Vytvoriť a aplikovať systém riešenia bezodkladných umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb na území mesta v spolupráci 

s MČ a NePoSS

KRÁTKY POPIS OPATRENIA

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT Názov (napr. neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, MČ – oddelenie sociálnych služieb)

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV 
NA REALIZÁCIU OPATRENIA

Suma

PREDPOKLADANÉ ZDROJE KRYTIA (Suma) €

OBDOBIE REALIZÁCIE Rok

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ Relevantný merateľný ukazovateľ vzhľadom na aktivitu

AKTIVITY OPATRENIA



Práca v tímoch



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!


