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PARTNERSTVA  
PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ 

BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2021-2027  

Ustanovujúce zasadnutie tematickej komisie  

Sociálna oblasť





PROGRAM STRETNUTIA TEMATICKEJ KOMISIE

1. Aktuálny stav nastavenia nového programového obdobia 2021-2027

2. Predstavenie nového územného konceptu

3. Predstavenie Rady partnerstva a jej komôr

4. Predstavenie tematických komisií a ich úloha v Rade partnerstva

5. Predstavenie sekretariátu Rady partnerstva

6. Časový harmonogram prác a úlohy tematických komisií

7. Príprava PHRSR BSK 2021-2027 a programového obdobia EŠIF 2021-2027

8. Rôzne



ROKOVANIA O NARIADENIACH EÚ

• Cieľom je dosiahnuť dohodu na nariadeniach ešte v decembri 2020.

• Kľúčové nariadenia:

• Všeobecné nariadenie („Common Provisions Regulation“)

• EFRR/KF

• ESF+

• Interreg

• Fond obnovy, tzv. „Next Generation EU“ („RRF“)

• REACT-EU (programové obdobie 2014-2020) 



Cieľ 1: Inteligentnejšia Európa

Cieľ 2: Ekologickejšia bezuhlíková Európa

Cieľ 3: Prepojenejšia Európa 

Cieľ 4: Sociálnejšia Európa

Cieľ 5: Európa bližšie k občanom

PARTNERSKÁ DOHODA

2021-2027



ALOKÁCIA BSK

Prevoditeľnosť zdrojov medzi kategóriami regiónov: 5 % + 10 % pre ciele politiky 1 a 2

• Originálna alokácia pre BSK: 17,3 mil. EUR (po 15% transfere do KF)

• Alokácia BSK po uplatnení 15% flexibility: 1,3 mld. EUR (40% EÚ zdroje - ERDF 

+ ESF) + 60% spolufinancovanie štát/žiadateľ



TEMATICKÁ KONCENTRÁCIA

• Bude vykazovaná na regionálnej úrovni

• BSK (rozvinutejší región): 

• najmenej 85 % na CP 1 („inteligentná Európa“) a CP 2 („zelená Európa“);  

• najmenej 30 % na CP 2 z 85% alokácie

• Prioritou BSK je vykazovanie udržateľnej verejnej dopravy v rámci CP 2

• Kompromisná dohoda: 50% zdrojov bude započítaných do CP 2 a 50% do CP 3



NOVÝ ÚZEMNÝ KONCEPT 

• V programovom období 2021-2027 bude už len 

jeden operačný program: 

• OP Slovensko

• Implementácia v regiónoch prostredníctvom 

8 integrovaných územných stratégii (IÚS)

• základom pre IÚS bude PHRSR BSK

• gestorom prípravy IÚS je BSK v úzkej 

spolupráci s hl. mestom SR Bratislavou

• IÚS bude schvaľovať Rada partnerstva 

• PHRSR schvaľuje Z BSK

• Hlavnou črtou nového konceptu je 

odklon od dopytového systému

Zastupiteľstvo 
BSK

Rada 
partnerstva 

BK

PHRSR = IÚS

ZÁSOBNÍK PROJEKTOV
VÚC / SPR / UMR

+



ČO JE RADA PARTNERSTVA? 

• Regionálna platforma pre územnú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov 

na príprave, spracovaní, realizácii, monitorovaní a hodnotení IÚS vrátane zásobníka 

projektových zámerov

• Kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov 

prostredníctvom IÚS a ich realizáciu v Operačnom programe Slovensko

• Flexibilná komunikačná a rozhodovacia platforma pre trvalú spoluprácu sociálno-

ekonomických partnerov na území kraja

• Bratislavský samosprávny kraj plní úlohu gestora prípravy a implementácie IÚS

• Hlavné mesto SR Bratislava plní úlohu gestora vo veciach UMR



ÚLOHY RADY PARTNERSTVA

Koordinuje tvorbu

návrhu IÚS
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projektov schvaľuje

vybrané projektové
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projektových

balíčkov

Iniciuje
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IÚS

Spolupodieľa sa

na monitorovaní

a hodnotení

realizácie IÚS



UDRŽATEĽNÝ MESTSKÝ ROZVOJ (UMR)

• Pre oblasť UMR bude vyčlenená samostatná alokácia z EFRR na úrovni min. 6 - 8 % 

regionálnej alokácie

• IÚS bude disponovať samostatným zásobníkom projektových zámerov pre UMR

• Opatrenia v rámci UMR budú v BSK realizované na území Hl. mesta SR Bratislavy,  

a to v rozsahu jeho kompetencií vyplývajúcich zo štatútu mesta Bratislavy



ZLOŽENIE RADY PARTNERSTVA

PREDSEDA
Mgr. Juraj Droba MA, MBA

I. komora 

regionálnej 
samosprávy

II. komora 

miestnej 
samosprávy

III. komora

sociálno-ekon.  
partnerov

IV. komora

štátnej správy

V. komora

UMR

PODPREDSEDA
Ing. arch. Matúš Vallo

Sekretariát Rady partnerstva

Tematické komisie Rady partnerstva



ČLENOVIA I. KOMORY

REGIONÁLNA ÚZEMNÁ 

SAMOSPRÁVA

• Bratislavský samosprávny kraj

ČLENOVIA II. KOMORY

MIESTNA ÚZEMNÁ 

SAMOSPRÁVA

• Hlavné mesto SR Bratislava
• Regionálne združenie M.Č. hl. 

mesta SR Bratislavy
• Mesto Malacky
• Mesto Pezinok
• Mesto Senec
• Združenie miest a obcí Záhoria
• Združenie miest a obcí 

Malokarpatského regiónu
• Regionálne združenie obcí 

Podunajskej oblasti



ČLENOVIA III. KOMORY

SOCIÁLNO-EKONOMICKÍ PARTNERI

• Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
• Dopravný podnik Bratislava, a. s.
• OZ Cyklokoalícia
• Železnice Slovenskej republiky, a. s.
• * RCB
• Slovenská akadémia vied
• Slovenská technická univerzita
• Ekonomická univerzita v Bratislave
• Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských 

zariadení Slovenska
• Ekumenická rada cirkvi v SR
• Republiková únia zamestnávateľov
• Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
• KU.BA - Kultúrna Bratislava
• Bratislava Region Tourism

• Miestna akčná skupina Dolné Záhorie
• Miestna akčná skupina Podhoran
• Miestna akčná skupina Malokarpatský región
• Miestna akčná skupina Malodunajsko
• * Slovenská agentúra pre cestovný ruch
• * Univerzitná nemocnica Bratislava
• Asociácia nemocníc Slovenska
• * Asociácia súkromných lekárov SR
• Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
• Slovenská komora sociálnych pracovníkov a 

asistentov sociálnej práce
• OZ Brána do života
• Špirála
• Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 
• Asociácia vodárenských spoločností



ČLENOVIA IV. KOMORY

ŠTÁTNA SPRÁVA

• Ministerstvo investícii, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR

• Ministerstvo kultúry SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

Športu SR
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR
• Ministerstvo životného prostredia SR
• Ministerstvo zdravotníctva SR

ČLENOVIA V. KOMORY

UDRŽATEĽNÝ MESTSKÝ ROZVOJ

• Hlavné mesto SR Bratislava
• Regionálne združenie M.Č. hl. mesta SR 

Bratislavy
• Dopravný podnik Bratislava, a.s.
• Odvoz a likvidáciu odpadu, a.s.
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.



TEMATICKÉ KOMISIE RADY PARTNERSTVA

• Tematické komisie sú tvorené členmi Rady partnerstva a prizvanými odborníkmi.

• Úlohy tematickej komisie:

• podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti,

• navrhuje projektové zámery do zásobníka projektov IÚS,

• dáva odporúčania pre zlepšenie prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia 

projektov IÚS,

• spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS.

• Členstvo v tematickej komisií nie je finančne ohodnotené.

• Tematické komisie budú zasadať viackrát do mesiaca, v závislosti od riešenej problematiky. 



TEMATICKÉ KOMISIE RADY PARTNERSTVA
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ČLENOVIA V. KOMISIE – SOCIÁLNA OBLASŤ

LÍDRI: BSK – ZUZANA HRADSKÁ LACKOVÁ a MARCELA ŠTOMPFOVÁ

• Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR – Anna Ghannamová / Lýdia Alföldyová

• Brána do života – Daniela Gáliková

• Bratislavský samosprávny kraj – Odbor sociálnych vecí – Júlia Haviarová /Marica Šiková

• Človek v ohrození – Peter Adam

• Depaul Slovensko, n. o. – Jozef Kákoš

• Hl. m. SR Bratislava – Sekcia sociálnych vecí – Miriam Kanioková / Sergej Kára

• Inštitút sociálnej ekonomiky – Veronika Kopernická / Mária Kalmárová

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Lucia Žilková

• Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. – Mária Machajdíková

• O. z. Prima – Sabína Brédová

• Proti prúdu – Nina Beňová

• Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce - Martina Ondrejková

• Úrad Splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity – Marek Šafár



• Funkciu sekretariátu Rady partnerstva zabezpečuje BSK

• Sekretariát zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s 

činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov

• V oblasti implementácie projektov IÚS poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc 

žiadateľom

• Funkciu sekretariátu Komory UMR zabezpečuje Hl. mesta SR Bratislavy, 

prostredníctvom svojho Magistrátu

SEKRETARIÁT RADY PARTNERSTVA

BSK - MGR. PETER FURIK



HARMONOGRAM PRÁC

18.11.

2020

RADA

PARTNERSTVA

Online

ustanovujúce

zasadnutie

26.11.

2020

TEMATICKÉ

KOMISIE

Začínajú

pracovať

tematické

komisie

7. - 15.12. 

2020

TEMATICKÉ

KOMISIE

Stretnutie lídrov

s tematickými

komisiami

(Predstavenie

bližšieho

harmonogramu

prác)

14. - 17.12.

2020

RADA

PARTNERSTVA

Zaslanie informácií

o súčasnom stave

a ďalšom postupe

prác

11. - 15.1.

2021

TEMATICKÉ

KOMISIE

Stretnutie lídrov

s tematickými

komisiami

18. - 29.1.

2021

RADA

PARTNERSTVA

2. zasadnutie

Rady partnerstva

11. - 19.2.

2021

TEMATICKÉ

KOMISIE

Stretnutie lídrov

s tematickými

komisiami

Predpokladaný 

počet stretnutí 

tematických komisií 

v mesiaci február: 2

22. - 26.2.

2021

RADA

PARTNERSTVA

3. zasadnutie

Rady partnerstva



KONCEPCIA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE 
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2020 – 2030

Strategický dokument vypracovaný v spolupráci s akademickou obcou, mimovládnymi 

organizáciami, ministerstvami a samosprávou prinášajúci analýzu a návrhy riešení 

týkajúce sa zlepšenia kvality života.

Cieľové skupiny najviac ohrozené vylúčením zo života v spoločnosti:

• Seniori

• Nízkopríjmoví pracujúci

• Deti a mládež

• Ľudia bez domova

• Cudzinci

• Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít



PRÍPRAVA PHRSR 2021-2027 

A PROGRAMOVÉHO OBDOBIA EŠIF 2021-2027

NAJVÄČŠIE VÝZVY BRATISLAVSKÉHO KRAJA

• Nedostatočná kapacita a modernizačný dlh zariadení sociálnych služieb

• Vysoký počet veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb 

• Nedoriešené legislatívne výzvy v oblasti dlhodobej starostlivosti, ľudí bez domova, a pod.

• Nedostatok zamestnancov zariadeniach sociálnych služieb

• Nedostatočná ponuka špecializovaných zariadení (napr. pre osoby s diagnózou autistického

spektra)

• Nepostačujúci rozsah terénnej sociálnej práce

• Nedostatočná ponuka a kapacita služieb pre ľudí bez domova (vrátane ľudí so zdravotným 

postihnutím), drogovo závislých, obete násilia a iné ohrozené skupiny

• Limitované možnosti zamestnávania ŤZP a ľudí bez domova

• Nevyužité príležitosti sociálneho podnikania

• Nedostatočná kapacita zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku



PRÍPRAVA PHRSR 2021-2027 

A PROGRAMOVÉHO OBDOBIA EŠIF 2021-2027

NAJVÄČŠIE VÝZVY BRATISLAVSKÉHO KRAJA

• Nedostatočná ponuka opatrení na podporu duševného zdravia a aktívneho starnutia

• Zväčšujúca sa skupina nízkopríjmových pracujúcich (pracujúca chudoba)

• Nedostatok cenovo dostupného bývania

• Neuspokojivé riešenie problematiky segregácie marginalizovaných rómskych komunít

• Nedostatočná dostupnosť informácií o službách (zdravotníckych, sociálnych, 

vzdelávacích) a tiež administratívnych postupoch pre cudzincov v inom ako 

slovenskom jazyku



NÁVRH PODPOROVANÝCH OBLASTÍ PODĽA NÁVRHU 

PARTNERSKEJ DOHODY

PC 4 SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA

Adaptabilný a prístupný trh práce

• Sociálne podniky so zapojením marginalizovanej rómskej komunity, ľudí bez domova 

a iných ohrozených skupín, chránené dielne, agentúry podporovaného zamestnávania

• Podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku



NÁVRH PODPOROVANÝCH OBLASTÍ PODĽA NÁVRHU 

PARTNERSKEJ DOHODY

PC 4 SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA

Záruka pre mladých

• Aktívne opatrenia na trhu práce



NÁVRH PODPOROVANÝCH OBLASTÍ PODĽA NÁVRHU 

PARTNERSKEJ DOHODY

PC 4 SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA

Aktívne začlenenie a dostupné služby

• Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na 

komunitnú (proces deinštitucionalizácie zariadení), podpora a rozvoj nových a 

existujúcich sociálnych služieb na komunitnej úrovni + ďalšie opatrenia na riešenie 

problémov ľudí ohrozených soc. Vylúčením

• Deinštitucionalizácia zariadení SPODaSK + sanácia rodiny (výkony opatrení 

sociálno-právnej ochrany detí)

• Podpora aktívneho starnutia



NÁVRH PODPOROVANÝCH OBLASTÍ PODĽA NÁVRHU 

PARTNERSKEJ DOHODY

PC 4 SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA

Aktívne začlenenie a dostupné služby

• Riešenie otázky chudoby a sociálneho vylúčenia, zvyšovanie kapacít základných 

služieb pre ľudí bez domova a MRK (Zvyšovanie kapacít sociálnych služieb pre ľudí 

bez domova; Znižovanie rizika rozširovania lokalít ohrozených sociálnym vylúčením -

riešenie bytovej otázky obyvateľov kolónií)

• Podpora nájomného bývania  (výstavba a rekonštrukcia nájomných bytov)



NÁVRH PODPOROVANÝCH OBLASTÍ PODĽA NÁVRHU 

PARTNERSKEJ DOHODY

PC 4 SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA

Potravinová a materiálna deprivácia

• Poskytnutie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie 

osoby



NÁVRH PODPOROVANÝCH OBLASTÍ PODĽA NÁVRHU 

PARTNERSKEJ DOHODY

PC 4 SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA

Sociálne inovácie a experimenty

„Potrebná bude definícia sociálnej inovácie a experimentu a jeho previazanie na iné 

priority, prípadne územné investície.“ - záznam z online zasadnutia pracovnej skupiny 

„Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“ zo dňa 8. a 9. októbra 2020



PRÍPRAVA PHRSR 2021-2027 A PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 

EŠIF 2021-2027
Prehľad projektového zásobníka pre oblasť sociálnych služieb a sociálnej inklúzie:

Prioritné oblasti okresy BA okres PK okres SC okres MA SPOLU

Dostupné a moderné sociálne služby (komunitné 

služby, DI, terénna služba, krízové centrá, ĽBD, 

poradenstvo...)

71,4 mil. 49,5 mil. 16,8 mil. 41,5 mil. 179,2 mil.

Podpora nájomného bývania 126,4 mil. 5,1 mil. 4,3 mil. 17,4 mil. 153,2 mil.

Sociálna inklúzia špecifických ohrozených skupín 

obyvateľstva (MRK, cudzinci, SPODaSK, 

zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov)

16,8 mil. 16 tis. 300 tis. 7,5 mil. 24,6 mil.

Podpora sociálneho podnikania 17,6 mil. 2 mil. - - 19,6 mil.

SPOLU 232,3 mil. 56,6 mil. 21,4 mil. 66,4 mil. 376,6 mil.

IDENTIFIKOVANÁ POTREBA v EUR (Zásobník projektov PHRSR)



ÚLOHY TEMATICKEJ KOMISIE

• Doplnenie projektového zásobníka

• Práca s aktuálnymi projektami

• aktualizácia projektov (pripravenosť, termíny realizácie)

• Vstupy pre upevňovanie pozície BSK pri vyjednávaní oblastí podpory v rámci 

PC 4 Sociálnejšia Európa

• hard (infraštruktúra) / soft (ľudské zdroje, procesy) projekty a opatrenia



KONTAKTNÉ ÚDAJE

Zuzana Hradská Lacková

Odbor stratégie, územného rozvoja  a riadenia projektov

Bratislavský samosprávny kraj

e-mail: zuzana.hradska@region-bsk.sk

tel.: 02 - 482 64 727




