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Dôvodová správa: Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) je 
povinnosťou mestskej časti podľa § 80 písm. a) a § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a čl. 32a, písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Platnosť KPSS na obdobie 2018-2022 bola uznesením miestneho zastupiteľstva č.557 zo dňa 
17.5.2022 predĺžená do prijatia nového komunitného plánu sociálnych služieb. 
 

Informa čný základ materiálu: Zákon o sociálnych službách  upravuje pôsobnosť obce pri 
tvorbe KPSS. Ukladá povinnosť obciam a mestám vypracúvať komunitný plán sociálnych 
služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych 
služieb v územnom obvode obce. Cieľom je, aby sa vytvorili podmienky na zabezpečenie 
dostupnosti sociálnej služby pre sociálne odkázaných obyvateľov, rodiny a jednotlivcov 
v krízovej situácií a zároveň, aby boli vymedzené finančné podmienky v rámci rozpočtu 
mestskej časti Bratislava - Petržalka. Pri tvorbe KPSS je potrebné, aby sa do jeho tvorby 
zapojili príslušné subjekty, inštitúcie, organizácie, ale aj samotní obyvatelia mestskej časti. 
Spoločným cieľom všetkých zainteresovaných je zabezpečiť dostupnosť kvalitných 
sociálnych služieb a vytvoriť sieť efektívnej pomoci. Spracovanie KPSS pozostáva zo 
spolupráce subjektov tvorby, ktorými budú hlavný orgán procesu komunitného plánovania – 
riadiaca skupina, pracovné skupiny a jednotlivci vo forme dotazníkových prieskumov. Ako 
cieľové skupiny komunitného plánovania boli zadefinovaní Seniori, Deti, mladí ľudia 
a rodiny v ohrození, Ľudia bez domova a Ľudia so zdravotným znevýhodnením. 
Problematika drog a sex biznis ako celomestské témy sa budú v KPSS riešiť v rámci cieľovej 
skupiny Ľudia bez domova. 

 

Harmonogram tvorby KPSS: 
(rozdelenie pracovných úloh/tém na mesačnej báze – časová os) 
 

Január 2023 

- Zadefinovanie štatistických údajov, ktoré treba aktualizovať/absentujú 
- Príprava dotazníkov pre verejnosť, prijímateľov sociálnych služieb, zariadenia 

sociálnych služieb 
- Nastavenie spolupráce s HMSR Bratislava pri spracovávaní analytickej časti 

komunitného plánu sociálnych služieb (prvé stretnutie 26.01.2023) 
- Zadefinovanie si cieľových skupín  

Február 2023 



- Nastavenie spolupráce s HMSR Bratislava pri spracovávaní analytickej časti 
komunitného plánu sociálnych služieb (druhé stretnutie 20.02.2023)  

- Prípravy na  dotazníkový prieskum (verejnosť, prijímatelia sociálnych služieb, 
zariadenia sociálnych služieb) 

- Zber štatistických dát (spolupráca s HMSR Bratislava) 

Marec 2023 

- Oslovenie členov riadiacej skupiny a  jednotlivých pracovných skupín  na spoluprácu 
pri tvorbe KPSS a ich vymenovanie v zmysle menovacích dekrétov 

- Zber štatistických dát 
- Realizácia dotazníkového prieskumu- verejnosť, prijímatelia sociálnych služieb, 

zariadenia sociálnych služieb 
- Začiatok realizácie stretnutí so zástupcami pracovných skupín 

Apríl 2023 

- Spracovávanie analytickej časti komunitného plánu   
- Stretnutie so zástupcami pracovných skupín 
- Vyhodnocovanie dotazníkového prieskumu 

Máj a Jún 2023 

- Stretnutie so zástupcami pracovných skupín 
- Zber podkladov na tvorbu strategickej časti KPSS 

Júl a August 2023 

- Strategická časť KPSS 

September 2023 

- Verejná prezentácia KPSS 
 

 v mesiacoch marec, apríl 2023 – fixné zadefinovanie priorít pre strategickú časť KPSS 
 

 


