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Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 do schválenia nového Komunitného plánu sociálnych 

služieb pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. 

 

 

         T: 30. 6. 2022 
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Dôvodová správa 

 

Dôvodom predloženia materiálu je zabezpečenie kontinuálnej platnosti komunitného plánu 

sociálnych služieb na naplnenie obligatórnej povinnosti obci v zmysle § 80 písm. a) a § 83 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta 28. 05. 2020  bol uznesením č.  465/2020 schválený  

revidovaný  Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

roky 2020 – 2021 (ďalej len „KPSS 2020-2021“). Súčasťou revidovaného KPSS 2020-2021 je aj 

strategický cieľ č. 4:  Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov v rámci komunitného 

plánovania zaväzujúci k ďalšiemu vypracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb.  

Na vypracovaní ďalšieho komunitného plánu sociálnych služieb sa aktuálne pracuje (viď 

Harmonogram prípravy komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 2030).  Do leta 2021 bola spustená riadiaca skupina komunitného plánovania sociálnych 

služieb, prvé pracovné skupiny komunitného plánovania a panel mestských častí na posilnenie 

spolupráce s mestskými časťami. Spolu sa odohralo 13 stretnutí orgánov komunitného plánovania 

sociálnych služieb s účasťou viac ako 70 aktérov.1 Zároveň sa v spolupráci medzi odbornými 

zamestnancami Bratislavy a najväčšími odborníkmi na Slovensku sa intenzívne pracuje na príprave 

analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb na pokrytie šiestich oblastí sociálnej politiky 

hlavného mesta – deti, mládež a rodiny v ohrození, starší obyvatelia a obyvateľky, osoby so 

zdravotným znevýhodnením, ľudia bez domova, ľudia užívajúci drogy, cudzinci a etnické menšiny.  

S ohľadom na zhoršenú pandemickú situáciu sa práce spomalili, a preto nový komunitný plán nebude 

môcť byť schválený do uplynutia platnosti aktuálne schváleného dokumentu KPSS 2020-2021. 

Aktuálny harmonogram dokončenia strategického materiálu komunitného plánu sociálnych služieb 

je plánovaný na marec 2022 (viď príloha č. 1: Aktuálny harmonogram prípravy komunitného plánu 

sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2030).  

Zhoršená pandemická situácia mala vplyv na znížené kapacity gestora – sekcie sociálnych vecí 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zasiahla do činnosti sekcie, ale i partnerov z 

mimovládneho sektora v trvaní približne 6 mesiacov (október 2020 – marec 2021). Pandemická 

situácia mala výrazné dopady vo forme zníženia kapacít, ktoré môžu investovať do strategického 

plánovania zainteresovaní aktéri v sociálnych veciach, ktorí sú kľúčoví pre tvorbu strategického 

materiálu.  

V dvoch oblastiach sociálnych vecí, kde má výkon sociálnej politiky hlavného mesta najväčšiu 

tradíciu patrili medzi tie najťažšie zasiahnuté. Celá skupina neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb bola v poslednom kvartáli 2020 a prvom štvrťroku 2021 intenzívne vyťažená epidemickým 

vrcholom krivky šírenia koronavíru v zraniteľnej skupine ľudí bez domova. Ďalší segment partnerov 

v problematike podpory ľudí v seniorskom veku sa rovnako musel vysporiadať s vplyvom pandémie 

na cieľovú skupinu a dopadmi na samotné fungovanie a chod organizácií. Paralelne so zmenami 

opatrení a ukončením núdzového stavu 15. 5, 2021 sa takisto spúšťala iniciatíva smerom k posilneniu 

očkovania zraniteľných skupín, ktorá prebieha dodnes, ktorá rovnako čiastočne vyčerpáva kapacity 

zainteresovaných aktérov v oblasti sociálnych vecí. 

 

 
1 Zápisy z rokovaní sú verejne prístupné na relevantnej podstránke hlavného mesta o komunitnom plánovaní: 

https://bratislava.sk/sk/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2020-2021  

https://bratislava.sk/sk/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2020-2021
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Stručné zdôvodnenie potreby materiálu : 

 

KPSS predstavuje naplnenie obligatórnej povinnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

podľa § 80 písm. a) a § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov a čl. 31, 6), písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

K povinnosti schváleného KPSS je okrem iného naviazaná aj povinnosť obce podľa § 83 ods. 8 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydávať vo vybraných 

prípadoch poskytovateľom sociálnych služieb písomné vyjadrenie o súlade s komunitným plánom 

sociálnych služieb obce.  

Zabezpečenie kontinuálnej platnosti komunitného plánu sociálnych služieb, tak okrem iného 

neohrozí aj ďalšie napĺňanie povinností obce, ktoré by viedli k ohrozeniu finančných tokov 

poskytovateľov vybraných sociálnych služieb na území hlavného mesta.  

 

 

 Stručný obsah materiálu : 

Dokončenie strategického dokumentu je plánované na marec 2022 (viď príloha č. 1), po vypracovaní 

materiálu bude môcť dôjsť k začatiu schvaľovacieho procesu. Uznesenie predlžuje platnosť materiálu 

do doby schválenia nového komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 210/2021 zo dňa 

09. 09. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať 

Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021. 
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Príloha č. 1.: Aktuálny harmonogram prípravy komunitného plánu sociálnych služieb 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2030 

 

 

Rok  2021  2022 

Kľúčová aktivita / Mesiac roka     3    4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Fungovanie 
orgánov KPSS   

Riadiaca 
skupina  

X X X X X X X X X X X X X 

Pracovné 
skupiny  

 X X X X X X X X X X X X 

Panel MČ     X X X X X X X X X X 

Zber dát pre analytickú časť 
KPSS  

 X X X X X X X X     

Spracovanie strategického 
dokumentu   

           X X 

 

 


