
 

 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

 Sekcia sociálnych vecí  

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

  

 

Primaciálne námestie 1  

TELEFÓN  IČO INTERNET  E-MAIL 

02/59 35 66 82  603 481 www.bratislava.sk  sekciasocialnychveci@bratislava.sk 

 

Riadiaca skupina  

Rokovanie 

 

 

Videohovor 

Dátum:   04. 03. 2021, 13:00 – 14:00 

1. Privítanie a úvod  

- Predsedníčka riadiacej skupiny: 

• Privítala účastníkov a zahájila prvé rokovanie riadiacej skupiny komunitného 

plánu sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“). Zároveň predstavila organizačné 

pokyny a spôsob vedenia online rokovaní riadiacej skupiny. 

• Zmienila sa, že ide o historickú chvíľu, kedy sa spájajú magistrát hlavného mesta 

SR Bratislavy, mestské časti, poskytovatelia sociálnych služieb a prijímatelia 

sociálnych služieb tak, aby hľadali najlepšie riešenia pre svojich obyvateľov. 

Cieľom komunitného plánovania je participatívne pripraviť funkčný dokument, 

prepojený na iné strategické materiály a otvoriť dialóg, v ktorom sa Bratislava 

stáva mestom pre všetkých. 

 

2. Bod č. 1 rokovania - schválenie programu rokovania 

- Návrh programu rokovania bol členkám a členom riadiacej skupiny zaslaný vopred 

spolu s pozvánkou. 

- Predsedníčka riadiacej skupiny: 

• Vyzvala členov a členky na formulovanie poznámok a námietok k návrhu 

programu rokovania, nikto nenamietol voči programu. 

- Hlasovanie za schválenie návrhu programu rokovania v pôvodnom znení: 

• Za: 17 (plus 1 poradný hlas), proti: 0, zdržalo sa: 0 

• Program rokovania bol prijatý 

 

3. Bod č. 2 rokovania - predstavenie rozhodnutia č. 5/2021 primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zriaďuje Riadiaca skupina Komunitného 

plánu sociálnych služieb a predstavenie členov riadiacej skupiny  

http://www.bratislava.sk/
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- Rozhodnutia č. 5/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa zriaďuje Riadiaca skupina Komunitného plánu sociálnych služieb a bolo 

členkám a členom riadiacej skupiny zaslané vopred spolu s pozvánkou. 

- Garant KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Magistrát hl. mesta dlho pracoval na príprave komunitného plánovania 

a pristupuje k nemu veľmi zodpovedne, keďže jeho cieľom je taktiež vytvoriť 

trvalý dialóg medzi zúčastnenými stranami. 

• Riadiaca skupina je najvyšším orgánom komunitného plánovania, ktorý 

koordinuje celý proces tvorby KPSS, vytvára pracovné skupiny a schvaľuje 

finálne výstupy. 

• Členmi a členkami riadiacej skupiny sú zástupcovia magistrátu hl. mesta, 

mestských častí, poskytovateľov sociálnych služieb a prijímateľov sociálnych 

služieb. 

• KPSS si dáva za cieľ nájsť odborné funkčné riešenia, prepojené na strategické 

materiály s reálnymi finančnými, personálnymi a organizačnými kapacitami 

hl. mesta.  

4. Bod č. 3 rokovania - predstavenie princípov komunitného plánovania sociálnych 

služieb a predstavenie orgánov komunitného plánovania sociálnych služieb podľa 

Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 2020 – 2021 

spolu s harmonogramom spustenia 

- Vedúca pracovnej skupiny KPSS magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Zdôraznila, že komunitné plánovanie je veľkou zodpovednosťou a vyžaduje si 

veľa práce na nastavovaní, realizovaní a vyhodnocovaní potrieb jednotlivých 

skupín obyvateľstva Bratislavy. Hlavnými princípmi sú demokratický prístup 

a partnerstvo. 

• Práve prostredníctvom pracovných skupín sa ich členovia a členky budú zaoberať 

potrebami jednotlivých skupín obyvateľstva. Pracovné skupiny, malo by ich byť 

aspoň päť, sa spustia v dvoch vlnách, a to od marca a od apríla 2021. Pracovné 

skupiny by sa mali zamerať na tieto oblasti: starší obyvatelia,; ľudia bez domova; 

deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození; drogová politika a exponované lokality; 

osoby so zdravotným postihnutím; násilie, rodová rovnosť a ľudia pracujúcich 

v sexbiznise. Do úvahy prichádzajú aj iné oblasti ako cudzinci a etnické menšiny.  

• Metodický panel je ďalším orgánom, v rámci ktorého externá garantka 

komunitného plánovania reflektuje a metodicky vedie proces nastavovania 

komunitného plánovania.  

• S cieľom zdieľania praxe z komunitného plánovania sa zriadi odborný panel, 

ktorý spojí zainteresovaných aktérov spojených s procesom plánovania a 

koordinovania sociálnych služieb v Bratislave, ako Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR, Bratislavský samosprávny kraj, či univerzity. Uskutoční sa len 

jedno stretnutie odborného panelu v roku 2021, ktoré bude mať formu workshopu. 

• Evaluáciu procesu komunitného plánovania bude zabezpečovať oddelenie dátovej 

politiky a analýz magistrátu hl. mesta SR.  

• S cieľom komunikovať komunitné plánovanie a zapojiť verejnosť sa plánovalo 

slávnostné podujatie, avšak vzhľadom a epidemiologickú situáciu sa od tohto 

zámeru dočasne upustilo. Sekcia sociálnych vecí s oddelením komunikácie 
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a marketingu magistrátu hl. mesta SR hľadajú riešenia ako preniesť toto podujatie 

do online priestoru, aby sa dosiahlo čo najväčšie zapojenie verejnosti. 

• Bude sa podporovať zapojenie prijímateľov a ľudí so skúsenosťou sociálnych 

služieb do tvorby politík pomocou participatívnych skupín. 

- Externá metodička pre oblasť KPSS: 

• Vyzdvihla možnosti zapojenia verejnosti do komunitného plánovania 

prostredníctvom online technológií. 

• Komunitné plánovanie hlavného mesta SR je podľa nej dobre pripravené a praje 

si, aby sa podarila najmä realizačná fáza. 

- Predstaviteľ poskytovateľov sociálnych služieb: 

• Zaujímal sa o harmonogram a očakávaný termín ukončenia komunitného 

plánovania, pričom upozornil, že aktuálny KPSS je platný do konca roka 2021. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Uviedla, že realizácia a zostavenie KPSS potrvá približne jeden a pol roka, 

evaluácia bude prebiehať priebežne. Každá pracovná skupina sa stretne približne 

osemkrát, riadiaca skupina sa bude stretávať približne každých šesť týždňov. 

Členom a členkám riadiacej skupiny bude doručený harmonogram zasadnutí 

pracovných skupín a riadiacej skupiny. 

• Platnosť aktuálneho KPSS je na roky 2020-2021. Vzhľadom na pandémiu 

COVID-19 sa nepodarilo dodržať pôvodný harmonogram prípravy nového KPSS. 

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR bude v tomto roku 

predložená monitorovacia správa z aktuálneho KPSS, spolu so žiadosťou 

o predlženie jeho platnosti o jeden rok. 

- Predstaviteľka Mestskej časti Bratislava-Rača: 

• Zaujímala sa o možnostiach zapojenia externých partnerov, napr. aj zo zahraničia, 

ako Stredočeský kraj, keďže online platforma rokovaní by takúto spoluprácu 

umožňovala. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Uviedla, že sa uvažovalo o zapojení zahraničných partnerov, ale vzhľadom na 

fakt, že kontext komunitného plánovania je všade odlišný, tak sa od toho v rámci 

riadiacej skupiny upustilo. Na takéto účely vznikol metodický panel, ktorý bol 

transformovaný do role externej metodičky.   

- Predstaviteľ poskytovateľov sociálnych služieb: 

• Zaujímal sa, či sa rozmýšľa nad prepojením KPSS hl. mesta SR a KPSS 

mestských častí. 

- Garant KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Vysvetlil, že sa v súčasnosti pracuje aj na návrhu dodatku štatútu hl. mesta 

v sociálnej oblasti.  

• Dlhodobým cieľom magistrátu hl. mesta je spolupracovať s mestskými časťami a 

nájsť prienik, aby sa vytvárali synergické KPSS a fungovali spolu s celomestským 

KPSS. 

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Doplnila, že návrh dodatku štatútu hl. mesta v sociálnej oblasti bol zverejnený na 

verejné pripomienkovanie a zaslaný na pripomienkovanie mestských častí.  

• Aktuálna prax je význačná viackoľajnosťou strategických dokumentov. A teda 

vznikajú KPSS hlavného mesta a KPSS s minimálnym dialógom, aj napriek tomu, 
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že sa prekrývajú územia a kompetencie. Dodatok štatútu hl. mesta v sociálnej 

oblasti by mal pomôcť sfunkčniť sociálnu politiku v meste. 

 

5. Bod č. 4 rokovania - predstavenie nadväznosti zostavovania komunitného plánu 

sociálnych služieb a zostavovania plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

- Hosť, gestor Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy: 

• Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy, 

nazývaný aj Plán Bratislava 2030, je strategickým dokumentom o strategickom 

plánovaní v hl. meste SR. Ide o strešný dokument, ktorý pokrýva celú šírku 

agendy samosprávy. Tvorí sa participatívne a  napája sa na procesy prípravy iných 

strategických dokumentov. Má 11 tematických skupín, pričom jednou z nich sú 

sociálne veci. PHSR je prepojený s procesom prípravy rozpočtového 

programovania na ďalšie obdobie. 

• S cieľom nevytvárať paralelne dva strategické dokumenty v rovnakej oblasti, sa 

príprava KPSS a PHSR v sociálnej oblasti prepojili a výstupný dokument 

komunitného plánovania bude vstupovať priamo do PHSR. 

- Externá metodička pre oblasť KPSS: 

• Podrobnejšie vysvetlila väzby medzi KPSS a PHSR. Mnohé problémy sa 

prejavujú v sociálnej oblasti, ale sú mimo kompetencie KPSS, PHSR je však širšie 

zameraný. Napr. obmedzený prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu ovplyvňuje 

sociálnu situáciu obyvateľov, ale riešenie je v kompetencii školstva. 
 

6. Bod č. 5  rokovania - schválenie rokovacieho poriadku 

- Návrh rokovacieho poriadku bol členkám a členom riadiacej skupiny zaslaný vopred 

spolu s pozvánkou.  

- Garantka KPSS zo sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy: 

• Predstavila rokovací poriadok, v ktorom sú popísané roly riadiacej skupiny 

a pracovných skupín, informácie o členstve, periodicite stretnutí a rozhodovaní. 

• Zápisnice z rokovaní budú zverejňované na webovej stránke hl. mesta SR, avšak 

bez prezenčnej listiny a uvedených konkrétnych mien členov a členiek.  

- Predsedníčka riadiacej skupiny: 

• Vyzvala členov a členky na formulovanie poznámok a námietok k návrhu 

rokovacieho poriadku, ale nikto sa nezapojil. 

- Hlasovanie za schválenie návrhu rokovacieho poriadku v pôvodnom znení: 

• Za: 17 (plus 2 poradné hlasy), proti: 0, zdržalo sa: 0 

• Rokovací poriadok bol prijatý 

 

7. Bod č. 6 rokovania - iné 

- Predsedníčka riadiacej skupiny: 

• Vyzvala členov a členky, aby navrhli témy na diskusiu o iných témach. Ďalšie 

podnety neboli prednesené.  

 

Zapísala: tajomníčka riadiacej skupiny,  04. 03. 2021 

Schválila: predsedníčka riadiacej skupiny - Mgr. Lenka Plavuchová Antalová, 12. 3. 2021 


