
 

Príloha:  

Odpočet plnenia aktivít Akčného plánu pre plnenie Koncepcie sociálnej inklúzie Bratislav-

ského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 

Seniori a sociálna inklúzia 

Seniori 

Priorita 1.1 Podpora aktívneho starnutia 

Opatrenie 1.1.1 Podpora zdravého životného štýlu 

Cieľom je podpora aktivít, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvňujú zdravotný stav 

(psychický aj fyzický) seniorov, ktorý je základným predpokladom vyššej kvality ich života, sebes-

tačnosti a bezpečnosti. 

Aktivita 1.1.1.1 Podpora výchovy k zdraviu a prevencii chorôb pre seniorov a ich rodinných prí-

slušníkov 

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, mestá, obce 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-
sledku 

počet prednášok, podujatí, aktivít: MČ BA-Vrakuňa: 12;  
MČ BA-Dúbravka: 5 manuálov a usmernení, 3 kolá kurzu pre 17 seniorov;  
MČ BA-Staré Mesto: rozvoz rúšok priamo do domácností v I. vlne pandémie, zriadená 
poradenská linka: Staromestská linka pomoci: poskytovanie poradenstva – prevencia 
pred Covid. Zriadenie karanténneho miesta pre suspektívneho seniora, asistencia pri 
prihlasovaní na očkovanie- poradenstvo; 
Malacky: 3  
MČ BA-Nové Mesto: 8 
MČ BA-Petržalka: 4 prednášky, zúčastnených seniorov 72 + 2 projekty a zapojených 
120 seniorov 
Hl. m. SR BA: 164 

Odpočet: priebežne plnené 
Prijímatelia sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí sú v 
seniorskom veku sa zúčastňovali aktivít organizovaných zariadením. Počet a rôznorodosť aktivít boli v po-
sledných dvoch rokoch významne determinované pandemickou situáciou, ale práve z dôvodu zachovania 
dobrej fyzickej a psychickej kondície prijímateľov sociálnej služby zariadenia organizovali drobné aktivity za-
meraná na udržanie pozitívnej mysle; dôležitou súčasťou prekonania izolácie seniorov počas pandémie bola 
edukácia seniorov v používaní sociálnych sietí, ktoré začali využívať na udržiavanie väzieb s rodinou a blíz-
kymi;  v časoch uvoľnenia pandemických opatrení boli realizované rôzne kultúrne, športové a edukačné ak-
tivity; MČ BA-Nové Mesto: 8. 
MČ BA-Dúbravka: Aktivity najmä so zameraním na materiály a usmernenia boli distribuované seniorom rôz-
nymi formami (papierovej, e-mailom, aplikácia mestskej časti, televízia, sociálne siete). V sledovanom roku 
sme pripravili a distribuovali 5 manuálov a usmernení – „Ako zvládať náročné situácie“, „Manuál linky po-
moci“, „Korona – aktuálne informácie“, „Ako postupovať v liečbe, keď dostanete koronavírus“(BSK), „Koro-
nakríza – prvá pomoc 3S“(MV SR). Po uvoľnení opatrení mestská časť zorganizovala 3 kolá kurzu „Dychové 
cvičenia pre seniorov“, ktoré boli zamerané na správne dýchanie po prekonaní  koronavírusu. Kurzu sa zú-
častnilo 17 seniorov; MČ BA-Staré Mesto - V I. polroku 2021 boli Denné centrum na Heydukovej a „klu-
bovňa“ na Karadžičovej 1 a Gaštanovej ulici zatvorené z dôvodu protipandemických opatrení a odporúčaní 
RÚVZ nevykonávať činnosti ohrozených skupín v interiéri; Malacky: výlety do Bojníc, Skalice, Uherského Hra-
dišťa-zúčastnilo sa 149 seniorov. Organizovala Jednota dôchodcov Slovenska; MČ BA-Petržalka: Klubovňa 
pre seniorov zabezpečila prednášky pre seniorov na rôzne témy (Aromaterapia pre zdravie, Životospráva po 
60-ke, Pohybová kondícia ako investícia do zdravia, podpora pamäťového tréningu). V spolupráci s OZ U3V  
Klub Ekonóm sa seniori zúčastnili rôznych prednášok na témy: Cestujeme v čase, Pohybové aktivity seniora, 
Životospráva vo vyššom veku, Trénujeme mozog, História Bratislavy; Hl. m. SR BA: Hl. mesto v roku 2021 
prvýkrát vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti podpory medzigeneračnej solidarity a 
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kvality života seniorov a senioriek v Bratislave z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
Výzva sa zameriavala na 3 oblasti :  
• Medzigeneračné aktivity a „aktívne starnutie“ 
• Vzdelávanie a posilňovanie schopností a kompetencií starších ľudí 
• Podpora personálnych kapacít pro-seniorských organizácií a ich sebareprezentácie 
Medzi podporenými projektami boli aj projekty, ktorých cieľom bola podpora aktivít, ktoré pozitívnym spô-
sobom ovplyvňujú zdravotný stav (psychický aj fyzický) seniorov. 
Projekty zamerané na fyzické aktivity napr.  
• POZITÍVUM V NÁS o. z. - Akadémia zdravia seniorov aj online za pomoci osobných asistentov (študentov) 
Viaceré projekty v sebe spájali aktivity na podporu fyzického a mentálneho zdravia a kognitívnych funkcií  
(najmä tréningy pamäte) , napr.   
• AKTIVITKA o.z.  - Byť starý nemusí znamenať  byť sám 
• Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku - Aktívne šediny 

Aktivita 1.1.1.2 Podpora pohybových aktivít pre seniorov – budovanie centra aktívneho starnu-

tia a podpora pohybových programov 

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, FTVŠ 
Náklady 500 000 EUR  
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-
sledku 

vybudovanie centra: 1 
počet pohybových aktivít: MČ BA-Vrakuňa: 5; MČ BA-Dúbravka: 225; 
počet zapojených seniorov: MČ BA-Vrakuňa: 150 seniorov; MČ BA Dúbravka: 35 senio-
rov; MČ BA – Rusovce: 10 seniorov; MČ BA-Staré Mesto: Memorandum o spolupráci 
s FTVS UK BA, podpora projektu Centrum aktívneho starnutia ( otvorené v r. 2021 pri 
FTVŠ ), outdoorové aktivity z dôvodu pandémie – kurzy; MČ BA-Staré Mesto: kurzy Nor-
dic Walking . do 20 osôb – 1 x týždenne; cvičenie jógy – 18-20 seniorov – 1 x týždenne; 
Malacky: plávanie v Thermalparku v Dunajskej Strede- 38 seniorov; MČ BA-Nové Mesto: 
počet zapojených seniorov: 70; MČ BA-Petržalka: 90 seniorov týždenne 

Odpočet: priebežne plnené 

Centrum aktívneho starnutia – otvorené v októbri 2021 (v rámci cezhraničného projektu Interreg SK-AT) 

funguje ako zdravotnícke zariadenie (v priestoroch FTVŠ UK – Diagnostické centrum prof. Hamara). Zriaďo-

vateľom centra je MZ SR. Viac ako 30 odborných zamestnancov, kapacita 200 – 250 seniorov (60+) / 10-

týždňový cyklus. Orientuje sa na liečebné a preventívne aktivity. Sauny a plavárne pre ľudí nad 62 rokov 

a ľudí s preukazom ZŤP (zvýhodnené vstupné): 

• Sauna Neptún – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislavy – http://www.starz.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=600167&id_u=1005 

• Sauna Furst – http://www.sauna-furst.sk/ 

• Sauna Delfín – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej repub-
liky Bratislavy – http://www.starz.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=600167&id_u=1004 

MČ BA-Vrakuňa: 5 – pohybové aktivity spojené s aktivitami počas priaznivého počasia 

• Plaváreň Iuventa – https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/Sluzby-pre-verejnost/Plavaren-a-
sauna.alej 

• Bazén Mokrohájska – https://www.mokrohajska.sk/web/bazen/bazen-info/ 

• Plaváreň Pasienky – http://www.starz.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=600167&id_u=1002 

• Jóga pre seniorov (každý týždeň) – STÁLE DOBRÍ o.z. – https://www.staledobri.sk/aktivity/lekcie-
jogy/ 

• Nordic walking, koordinačné cvičenia so šatkami – Seniori v pohybe o.z. – https://seniorivpo-
hybe.sk/aktivity/ 

MČ BA-Dúbravka: V rámci činnosti denných centier pre seniorov ako aj pre širšiu verejnosť bolo zrealizova-
ných 225 športových aktivít. Športové aktivity boli realizované pravidelne (petang, bowling, turistika, stolný 
tenis, pohybové cvičenia) alebo ako jednorazové aktivity (turistická vychádzka vo Vysokých Tatrách, ša-
chový turnaj, turnaj v bowlingu v Malackách, turnaj v petangu, ČSOB Marathon –„Beh dobrých roční-
kov“(účasť 35 seniorov); MČ BA-Staré Mesto: kurzy Nordic Walking (Železná studnička, Kuchajda) s účas-
ťou; cvičenie jógy (Grassalkovičova záhrada ), kurz Zdravý chrbát 2 x týždenne 3 skupiny po 20 seniorov 

http://www.starz.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=600167&id_u=1005
http://www.sauna-furst.sk/
http://www.starz.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=600167&id_u=1004
https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/Sluzby-pre-verejnost/Plavaren-a-sauna.alej
https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/Sluzby-pre-verejnost/Plavaren-a-sauna.alej
https://www.mokrohajska.sk/web/bazen/bazen-info/
http://www.starz.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=600167&id_u=1002
https://www.staledobri.sk/aktivity/lekcie-jogy/
https://www.staledobri.sk/aktivity/lekcie-jogy/
https://seniorivpohybe.sk/aktivity/
https://seniorivpohybe.sk/aktivity/
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a Pilates – 1 x týždenne cca 15 seniorov, JOGA day – spoločné cvičenie aj pre seniorov – účasť cca 10 senio-
rov; výlet seniorov do Patiniec – 47 seniorov; plávanie, aqua aerobic; podpora účasti staromestských senio-
rov na behu – účastnícke tričká; Staromestské športové hry o pohár starostky- účasť 50 seniorov; Na zá-
klade spolupráce s CAA aktivizácia seniorov a propagácia kurzov, cvičení a aktivít CAA; Malacky: tanečné 
popoludnie 2x; pravidelné tréningy v bowlingu – týždenne cca 25x; plávanie v Thermalparku v Dunajskej 
Strede- 38 seniorov. Poriadala organizácia Zlatý vek; MČ BA-Petržalka: začiatkom októbra samospráva 
otvorila po rekonštrukcii priestorov na Osuského ul. 8  Klubovňu pre seniorov, kde sa stretávajú petržalskí 
seniori v pracovných dňoch pri rôznych aktivitách. Každý deň v týždni je sústredený  na konkrétnu záuj-
movú činnosť, v ktorej sa môžu seniori realizovať, napr.: šport, posilňujúce cvičenia pre seniorov,  tanec, 
stolný tenis, šípky, biliard, petanque, joga, tvorivé dielne, tréning pamäti, medzigeneračné stretnutia sta-
rých rodičov a vnúčat, folklórne súbory. Samospráva podporuje aj iné pohybové aktivity pre seniorov,  
napr.: začiatkom októbra sa konalo podujatie Seniori v pohybe – Kroková výzva okolo petržalského Veľ-
kého Draždiaka. 
 

Aktivita 1.1.1.3 Podpora mentálneho zdravia a kognitívnych funkcií seniorov 

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, mestá, obce 
Náklady 500 000 EUR  
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-
sledku 

počet kurzov / podujatí: MČ BA-Vrakuňa: 2; MČ BA-Dúbravka: AJ-12 stretnutí; NJ-13 
stretnutí; 2 výstavy; 6 divadelných predstavení; 4 zájazdy; 3 spevokoly; MČ BA – Rusovce: 
5; MČ BA-Staré Mesto: kurzy Tréning pamäte – aj v čase pandémie online 1 x týždenne 
– cca 10 – 15 seniorov, Koordinačné cvičenia – prezenčne aj online- 1 x týždenne cca 10 
seniorov; MČ BA-Nové Mesto: 5 kurzov, 60 seniorov; MČ BA-Petržalka: 3 programy, 28 
seniorov týždenne, 1 podujatie ,,Konečne spolu“-  zúčastnených 200 seniorov; Hl. m. SR 
BA: 9 

Odpočet: priebežne plnené 
Prijímatelia sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí sú v 
seniorskom veku sa zúčastňovali aktivít organizovaných zariadením. Počet a rôznorodosť aktivít boli v po-
sledných dvoch rokoch významne determinované pandemickou situáciou, ale práve z dôvodu zachovania 
dobrej fyzickej a psychickej kondície prijímateľov sociálnej služby zariadenia organizovali drobné aktivity za-
meraná na udržanie mentálneho zdravia; dôležitou súčasťou prekonania izolácie seniorov počas pandémie 
bola edukácia seniorov v používaní sociálnych sietí, ktoré začali využívať na udržiavanie väzieb s rodinou a 
blízkymi;  v 3 spevokoly časoch uvoľnenia pandemických opatrení boli realizované rôzne kultúrne, športové 
a edukačné aktivity. 

• Tréningy aktivácie pamäti pre seniorov, tvorivé dielne, spoločné čítanie beletrie, spoločenské hry 
– Aktivitka o.z. - https://www.aktivitka.sk/naseaktivity/ 

MČ BA-Dúbravka: Seniori mestskej časti sa v minulom roku zdokonaľovali v anglickom jazyku (12 stretnutí, 
18 účastníkov) ako aj v nemeckom jazyku (13 stretnutí, 12 účastníkov). Seniori sa zúčastnili 2 výstav (10 
účastníkov), 6 divadelných predstavení (58 účastníkov) a 4 zájazdov/exkurzií (104 účastníkov). V rámci čin-
nosti denných centier sa seniori pravidelne stretávajú pri krúžkovej činnosti –seniorov, výroba košíkov, ume-
lecké spracovanie drôtu, ručné práce na rozvoj jemnej motoriky; MČ BA-Staré Mesto: kurzy Denného centra 
(tréning pamäte, koordinačné cvičenie); Malacky: Klubová činnosť – denne sa hrajú spoločenské hry; MČ 
BA-Petržalka: Kognitívne funkcie si seniori posilňovali prostredníctvom rozvoja zručností a prednášok (pred-
náška s Jozefom Banášom, prednáška Aromaterapia), paličkovanie, háčkovanie, pletenie. Mestská časť pri-
pravila pre seniorov z denných centier športovo-náučné podujatie, kde sa po dlhšej sociálnej izolácii (zlá epi-
demiologická situácia) vytvoril priestor pre stretnutie členov z denných centier. Tento projekt  podnietil kog-
nitívne schopnosti u seniorov, nadviazali na to, čo poznali v detstve a mladosti (súťaž – kvíz Stará Petržalka), 
precvičovali jogu na čerstvom vzduchu a iné športové aktivity (petanque, šípky, stolný tenis). Taktiež mali 
možnosť viesť rozhovory s psychologičkou, ktorá im zodpovedala rôzne otázky. Všetky tieto aktivity motivo-
vali seniorov k pozitívnemu mysleniu. Mestská časť zabezpečila 300 zošitov na tréning pamäti do denných 
centier.  
Hl. m. SR BA: Medzi podporenými projektami boli aj tie, ktorých cieľom bol rozvoj mentálneho zdravia a 

kognitívnych funkcií seniorov, napr. 

• Centrum MEMORY n.o. - Tajomstvá 2 generácií 

• MEDZIGENERÁCIA o. z Straty a nálezy - prečo zabúdame a ako si spomíname 

https://www.aktivitka.sk/naseaktivity/
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Hl. mesto podporilo aj ďalšie aktivity:  

• Aktivizačný program pre seniorov realizovaný Centrom MEMORY, n.o. určený pre líderky a lídrov 
partnerských organizácií mesta, prípadne členky/členov Rady seniorov, ktorí sa dostávajú do čas-
tého kontaktu s väčším množstvom seniorov a senioriek pri voľnočasových a aktivizačných činnos-
tiach. Program zahŕňal stimuláciu jednotlivých kognitívnych a motorických funkcií, ktoré sa podie-
ľajú na udržaní sebestačnosti seniora.  

• V rámci  tradičného vzdelávacieho  projektu  Letná  Bratislavská univerzita  seniorov  2021 (XI. roč-

ník) boli zrealizované 4 prednášky. Jednou z prednášok bola prednáška Mgr. Radoslava Blahu, 

PhD. z Filozofickej fakulty UK, katedry psychológie pod názvom: Duševné zdravie v (post) covido-

vej dobe a ako sa oňho postarať. 

Aktivita 1.1.1.4 Podpora počítačovej gramotnosti seniorov  

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, obce, mestá 
Náklady 160 000 EUR  
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-
sledku 

počet kurzov, počet zapojených seniorov: MČ BA-Vrakuňa: 2 (30 seniorov); MČ BA-
Dúbravka: 0 (Covid); MČ BA – Rusovce: 2; MČ BA-Staré Mesto: 0 (Covid); MČ BA-Nové 
Mesto: 2 kurzy, 20 seniorov; MČ BA-Petržalka: 1 projekt – zúčastnených 15 seniorov 

Odpočet: priebežne plnené 
Jeden z mála pozitívnych efektov pandemickej situácie v posledných dvoch rokoch bola vyvolaná  potreba 
získania zručnosti v používaní sociálnych sietí, ako nástroj na udržanie kontaktov s rodinou a blízkymi oso-
bami. Za tejto situácie prijímatelia sociálnej služby v zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsob-
nosti BSK, aj v seniorskom veku, získali základné zručnosti v ich ovládaní.  
MČ BA-Petržalka: V projekte ,,Digitálne zručnosti seniorov“ bola výučba zameraná na tvorbu digitálnej foto-
grafie. 

Opatrenie 1.1.2 Podpora začleňovania seniorov do komunitného života 

Cieľom je zvýšenie participácie seniorov na komunitnom živote. Aktívne žijúci seniori menej trpia 

pocitom osamelosti a vylúčenia. 

Aktivita 1.1.2.1 Podpora rozvoja komunít a zapájania sa seniorov do aktivít záujmových, spolo-

čenských a občianskych organizácií  

Termín Priebežne 
Zodpovedný obce, mestá 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-
sledku 

počet zorganizovaných aktivít, počet zapojených seniorov: MČ BA-Vrakuňa: 2 (každý 
kurz 20-30 seniorov); MČ BA-Dúbravka: 124 aktivít; MČ BA – Rusovce: 10 seniorov; MČ 
BA-Staré Mesto: Memorandum o spolupráci s JDS, Memorandum o spolupráci s Klub 
LUNA Senior Friendly, podpora aktívnej činnosti Klubov dôchodcov, podpora projektov 
v rámci dotačnej schémy; počet Klubov dôchodcov : 11, počet Denných centier: 1; MČ 
BA-Nové Mesto: 10 kurzov, 120 seniorov; MČ BA-Petržalka: počet členov v denných cen-
trách 350; Hl. m. SR BA: 61 

Odpočet: priebežne plnené 

MČ BA-Dúbravka: 124 spoločenských a kultúrnych aktivít  (festival remesiel, výstava prác našich seniorov 
umeleckého spracovania drôtu, koncerty ľudovej hudby, galavečer kultúry a športu, galavečer seniorov 
s oceňovaním najaktívnejších seniorov, fašiangová zábava, deň matiek a otcov, deň úcty k starším, čereš-
ňový juniáles, predvianočné stretnutia so seniormi,...). Tieto aktivity boli organizované najmä pre seniorov, 
ale aj za aktívnej účasti seniorov. MČ BA-Staré Mesto: Piknik seniorov / Železná studnička – účasť 55 senio-
rov z rôznych komunít/klubov; Piknik seniorov / Železná studnička – účasť 60 seniorov z rôznych komu-
nít/klubov, JDS a organizácií a prijímatelia soc. služieb Seniorcentra Staré Mesto; účasť v porote na Celoslo-
venskej prehliadke v prednese poézie a prózy a vlastnej tvorby seniorov; Deň úcty – oceňovanie aktívnych 
seniorov ZO JDS; podpora a záštita Festivalu Senior Friendly; Malacky: včelnica - opekanie v prírode; spolo-
čenské podujatia – 3x (Deň matiek, ukončenie Športového leta (bowling), Mesiac úcty k starším); MČ BA-
Petržalka: Mestská časť zriadila na svojom území  6 denných centier, v ktorých sa stretávali seniori v pra-
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covné dni (v súlade s protipandemickými opatreniami). V denných centrách vykonávali záujmovú a kul-
túrnu činnosť, poznávaciu činnosť vo forme výletov a poznávacích zájazdov, rôzne športové aktivity a ďalšie 
zaujímavé činnosti. V dvoch denných centrách seniori vytvorili spevácke súbory (Melódia a Petržalčanka) 
z členov denných centier. Členovia denných centier sú aktívni aj v Rade seniorov, ktorá je poradným orgá-
nom starostu. Mestská časť týmto dáva možnosť aktívne pristupovať k riešeniu rôznych otázok  a postave-
nia seniorov na území Petržalky, zvyšovania kvality ich života; Hl. m. SR BA: Projekty realizované cez gran-
tovú výzvu Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v meste sa zameriavali aj na podporu 
začleňovania seniorov do komunitného života napr. Centrum rodiny, n.o. - Späť k sebe navzájom 
V roku 2021 bol schválený nový Štatút  Rady seniorov hl. Mesta SR Bratislavy. Rada je stálym poradným 
orgánom primátora pri riešení otázok postavenia seniorov na území Bratislavy, zvyšovania kvality ich života 
a pri zabezpečovaní užšej spolupráce so zainteresovanými subjektmi.  Členmi Rady sú  zástupcovia komunít 
z jednotlivých mestských častí - starostami mestských častí nominovaní zástupcovia.  
18. októbra 2021 sa prostredníctvom aplikácie Zoom uskutočnilo stretnutie primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy s proseniorskými organizáciami, ktorého cieľom  bola diskusia na tému, ako môže mesto viac pri-
spieť k rozvoju aktivít proseniorských organizácií. 

Aktivita 1.1.2.2 Podpora dobrovoľníckych aktivít seniorov v rámci svojej komunity, ale aj smerom 

k okoliu (napríklad práca s deťmi)   

Termín Priebežne 
Zodpovedný obce, mestá 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet dobrovoľníkov / aktivít: členovia 6 denných centier, seniori z Klubovne pre senio-
rov 

Odpočet: priebežne plnené 

• Workshop Rozprávame o bylinkách - STÁLE DOBRÍ o.z. - https://www.staledobri.sk/akti-
vity/prednaska-v-ovocnom-sade/ 

• Workshop Kompostovanie v byte - STÁLE DOBRÍ o.z. - https://www.staledobri.sk/akti-
vity/v-ovocnom-sade-2/ 

MČ BA-Petržalka: Seniori z denných centier aj napriek zlej epidemiologickej situácii v roku 2021 sa v rámci 
outdoorových aktivít zapájali aj do dobrovoľníckych akcií ako napr.: čistenie Chorvátskeho ramena a okolia 
Draždiaka, pravidelná aktivita v starostlivosti o kaplnku v Starom háji. V rámci vianočnej akcie pre seniorov 
,,Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ seniori vyzbierali a rozdali 227 naplnených škatúľ pre petr-
žalských seniorov. 

Opatrenie 1.1.3 Presadzovanie práv, bezpečnosti a nezávislosti seniorov 

Cieľom je ochrana práv seniorov najmä ako spotrebiteľov a zvyšovanie ich právnej gramotnosti pri 

obhajovaní si svojich práv. Zvyšovaním bezpečnosti života seniorov predchádzať násiliu, zneužíva-

niu a zlému zaobchádzaniu so seniormi. 

Aktivita 1.1.3.1 Zriadenie právnej rubriky a poradne pre seniorov v časopise Bratislavský kraj  

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, mestá, obce 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

zriadenie právnej rubriky a poradne (Áno/Nie): NIE 

Odpočet: nezačaté  
Navrhujeme  aktivitu na 1.1.3.1 zlúčiť s aktivitou 1.1.3.2 Podpora preventívnych aktivít... aj vzhľadom 
k tomu,  že bezplatné právne poradenstvo ponúkajú iné inštitúcie a v prípade nutnosti zazmluvnenia práv-
nej kancelárie by mohlo dochádzať k neefektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi.  
Bezplatnú právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi poskytuje Centrum právnej pomoci, pre občanov s tr-
valým pobytom v danej obci / meste aj mesto Malacky, MČ Bratislava-Ružinov, MČ Bratislava-Rača, MČ 
Bratislava-Staré Mesto . Všetky parametre (termín, zodpovedný,...) budú ponechané z Aktivity 1.1.3.2. 

Aktivita 1.1.3.2 Podpora preventívnych aktivít zameraných na bezpečnosť, ochranu zdravia 

a majetku seniorov  

https://www.staledobri.sk/aktivity/prednaska-v-ovocnom-sade/
https://www.staledobri.sk/aktivity/prednaska-v-ovocnom-sade/
https://www.staledobri.sk/aktivity/v-ovocnom-sade-2/
https://www.staledobri.sk/aktivity/v-ovocnom-sade-2/
https://www.centrumpravnejpomoci.sk/sekcia/2-kontakt
https://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=1335
https://www.ldlegal.sk/sk/bezplatna-pravna-poradna-seniorom
https://www.raca.sk/bezplatna-pravna-poradna/
https://www.staremesto.sk/sk/news/view/stare-mesto-chce-pomoct-obyvatelom-s-riesenim-pravnych-problemov-spusta-bezplatnu-pravnu-poradnu
https://www.staremesto.sk/sk/news/view/stare-mesto-chce-pomoct-obyvatelom-s-riesenim-pravnych-problemov-spusta-bezplatnu-pravnu-poradnu
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Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, obce, mestá 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

počet podporených aktivít: MČ BA-Vrakuňa: 1; MČ BA–Rusovce: 2; MČ BA-Staré Mesto: 
spolupráca s Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov, Tomášikova 46, Brati-
slava; Malacky: Pravidelné informovanie seniorov o aktuálnych vyhláškach MZ 
a MPSVaR; poradenská služba – 4x; MČ BA-Nové Mesto: počet podporených aktivít: 2 

Odpočet: priebežne plnené 

Mesačník Bratislavský kraj sa aj v roku 2021 venoval téme ochrany zdravia (očkovanie proti  
COVID-19, zdravý životný štýl, rozhovory s osobnosťami, a pod.). Na uvedené výzvy reagovali BSK, obce 
a mestá na svojich webových stránkach, či v elektronických médiách. 
MČ BA-Dúbravka: V spolupráci s MV SR  zorganizovala preventívnu kampaň pre seniorov „Seniori buďte 

opatrní!“, ktorej cieľom bolo prostredníctvom informačných letákov apelovať na osamelých seniorov, aby sa 

nenechali oklamať podvodníkmi. Mestská časť pravidelne ponúkala pre obyvateľov mestskej časti Bezplatnú 

právnu poradňu. MČ BA-Staré Mesto: pripravované prednášky pre kluby dôchodcov sa z dôvodu pandémie 

neuskutočnili; MČ BA-Petržalka: Vzhľadom k pandemickej situácii (covid 19) sa prednášky nerealizovali. 

Priorita 1.2 Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov 

Opatrenie 1.2.1 Zmapovanie dopytu po sociálnych službách 

Cieľom je zistenie reálneho dopytu po sociálnych službách  

Aktivita 1.2.1.1 Spolupráca pri poskytovaní údajov do informačného systému sociálnych služieb 

Termín 2021, navrhujeme upraviť termín na PRIEBEŽNE 
Zodpovedný štát v spolupráci s BSK, mestá, obce 
Náklady N/A 
Financovanie štátny rozpočet, vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

zavedenie informačného systému  
poskytovanie údajov do informačného systému 

Odpočet: priebežne plnené 
Novelou zákona o sociálnych službách 484/2021 sa od 01.01.2022 zmenili niektoré ustanovenia týkajúce sa 
podmienok registrácie poskytovateľov sociálnej služby a tým aj zavádzanie registra do informačného sys-
tému sociálnych služieb MPSVR SR. OSV Úradu BSK tento proces v rámci kompetencií monitoroval a spolup-
racoval s relevantnými inštitúciami. 
Hl. m. SR BA: k 31.12.2021 bolo v zoznamoch čakateľov mestských ZPS 1377 čakateľov a v mestských ZOS 
292 čakateľov. Z verejne dostupných zdrojov je v evidenciách ďalších 504 záujemcov. K 30.6.2021 bola re-
gistrovaná kapacita v ZPS na území HMBA s celkovým počtom 1902 miest a kapacita v ZOS s celkovým poč-
tom 226 miest. 

Opatrenie 1.2.2 Zvýšenie informovanosti seniorov o poskytovaných sociálnych službách 

Cieľom je zabezpečiť informovanosť seniorov a ich rodinných príslušníkov o poskytovaných sociál-
nych službách, formách poskytovania a možnostiach ich využívania. 

Aktivita 1.2.2.1 Zabezpečenie informačnej kampane o poskytovaných sociálnych službách, for-

mách poskytovania a možnostiach ich využívania na území BSK v spolupráci s ÚPSVaR, všeobec-

nými lekármi a nemocnicami  

Termín Aktualizované vydanie v r. 2021  
Zodpovedný BSK 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet mediálnych výstupov: 500 ks (Sprievodca soc. službami BSK), výstupy v 15 mesační-
koch počas rokov 2020-21 

Odpočet: splnené 
Odbor sociálnych vecí Úradu BSK aktualizoval informačnú brožúru Sprievodca sociálnymi službami BSK. 
Druhé vydanie distribuoval do všetkých miest a obcí kraja, vrátane mestských častí Bratislavy, ÚPSVaR, so-
ciálnym pracovníkom zdravotníckych zariadení a kancelárii verejného ochrancu práv zdravotne postihnu-
tých. V elektronickej podobe je Sprievodca zverejnený na webovom sídle župy.  
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Každé číslo mesačníka Bratislavský kraj sa venuje aj téme poskytovania sociálnych služieb v kraji (predstave-
nie aktivít jednotlivých zariadení sociálnych služieb, ocenenie práce, rozhovory s odborníkmi, možnosti pod-
pory, a pod.) 

Opatrenie 1.2.3 Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb a deinštitucionalizácia zariadení 

Cieľom je zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na podporu opatrovateľskej 

služby a špecializovaných zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni 

Aktivita 1.2.3.1 Podpora rozvoja existujúcich a nových sociálnych služieb pre seniorov  

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, mestá, obce 
Náklady 30 mil. EUR 
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

Počet registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb pre seniorov: 88 

Odpočet: priebežne plnené 
Opatrovateľskú službu poskytuje 52 poskytovateľov sociálnej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v 
prirodzenom prostredí fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zákonom stanove-
nom stupni odkázanosti a na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a 
základných sociálnych aktivitách.  V Registri sociálnych služieb je zapísaných 32 poskytovateľov sociálnej 
služby v špecializovanom zariadení. Špecializované zariadenie poskytuje služby pre fyzické osoby so zdravot-
ným postihnutím, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová po-
rucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo orga-
nický psychosyndróm ťažkého stupňa.  V roku 2021 boli do Registra sociálnych služieb zapísaní dvaja noví 
poskytovatelia opatrovateľskej služby a dve nové špecializované zariadenia.  
V roku 2021 bola podpísaná zmluva o NFP z IROP - projekt „Vytvorenie ambulantného sociálneho zariade-
nia - Denný stacionár Vištuk“. 

Aktivita 1.2.3.2 Deinštitucionalizácia zariadení poskytujúcich sociálne služby 

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, obce, mestá  
Náklady 13 mil. EUR  
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet zariadení zapojených do procesu DI: BSK: 8; Hl. m. SR BA: 2 

Odpočet: priebežne plnené 
Zo 14 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je do procesu deinštitucionalizácie a 
transformácie (ďalej len “DI”) zapojených osem zariadení  v rôznom štádiu realizácie. DSS a ZPB MEREMA a 
DSS a ZPS Rača v rámci DI realizujú výstavbu dvojdomov, rekonštrukciu objektu pre zriadenie sociálnej služby 
komunitného typu a debarierizáciu zakúpeného rodinného domu. Ostatné zariadenia (GAUDEAMUS – ZKR, 
CSS Pod Karpatmi, DSS a ZPS Kaštieľ, DSS Báhoň a ZSS Pod hradom) ukončili práce na Transformačnom pláne 
a prešli odbornou oponentúrou IA MPSVR SR. CSS Sibírka, ako posledné zapojené zariadenie, začína práce 
na tvorbe Transformačného plánu zariadenia.  
Hl. m. SR BA: V roku 2021 sa Dom tretieho veku a Domov seniorov Lamač, dve zariadenia s najvyšším počtom 
klientov z mestských zariadení, zapojili do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych slu-
žieb – Podpora transformačných tímov. Zariadenia si vytvorili transformačné tímy, v rámci projektu sa zú-
častňujú vzdelávania a tiež majú pravidelné konzultácie s odborníkmi s cieľom spracovať Transformačný plán 
zariadenia, podľa ktorého budú následne postupovať v procese deinštitucionalizácie. 

Priorita 1.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov v sociálnych službách 

a ich udržateľnosť 

Opatrenie 1.3.1 Podpora a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, podpora celoživotného vzdelá-

vania v sociálnych službách 

Cieľom je zabezpečenie kvalifikovaného personálu v oblasti poskytovania sociálnych služieb ale aj 

prípravy študentov stredných škôl na pozície opatrovateľov 

Aktivita 1.3.1.1 Zabezpečenie celoživotného odborného vzdelávania zamestnancov pracujúcich 

v oblasti poskytovania sociálnych služieb v BSK 
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Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, obce, mestá 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

počet vzdelávacích aktivít: MČ BA-Vrakuňa: každý zamestnanec min. 1/1 rok; MČ BA-
Dúbravka: 8 vzdelávacích aktivít + 12 supervízií (4 + 41 zamestnancov); MČ BA-Staré 
Mesto: 74 zamestnancov; Malacky: 2 kurzy, preškolených 55 zamestnancov ZOS; MČ BA-
Nové Mesto: počet preškolených zamestnancov: 20; MČ BA-Petržalka: preškolilo sa 181 
zamestnancov, vzdelávanie bolo zamerané na aktuálne otázky v sociálnej oblasti, super-
víziu, riadenie sociálnych služieb,  opatrovanie podľa modelu Moniky Krohwinkel, GDPR; 
Hl. m. SR BA: počet kurzov: 80 

Odpočet: priebežne plnené 
V rámci odborného vzdelávania zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK bola v roku 2021 zrealizovaná séria vzdelávacích prednášok na vybrané témy zákona o sociálnych služ-
bách - zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, určenie úhrady a platenie úhrady inou osobou, úhrady za so-
ciálnu službu podmienenú odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby a súvisiace informácie a povinnosti 
poskytovateľa sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnu-
tia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku a práva prijímateľov sociálnej 
služby.    
Štrnásť riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK absolvovalo cyklus vzdeláva-
nia zameraného na prioritizáciu a zvládanie náročných situácií asertívnym prístupom, ktorého výsledkom je 
správne zoradenie naliehavosti situácií a ich riešení, ako aj otvorené a primerané vyjadrovanie myšlienok, 
názorov a postojov vo vedení kolektívu, v komunikácii navzájom v rámci organizácie. Druhá téma sa týkala 
koučovacieho prístupu v komunikácii s podriadenými, prijímateľmi sociálnych služieb a ich príbuznými a blíz-
kymi.   
MČ BA-Vrakuňa: 5 opatrovateliek a pracovníci jedálne a sociálnej výdajne  2 školenia; zamestnanci MČ 3 
školenia; MČ BA-Dúbravka: 4 zamestnanci soc. oddelenia sa zúčastnili 8 vzdelávacích programov + vykona-
ných 12 supervízií pre 41 zamestnancov; MČ BA-Staré Mesto: akreditovaný kurz pre opatrovateľky detí: 3 
zamestnankyne; Seniorcentrum Staré Mesto: Kurz opatrovania: 5 zamestnancov, Kurz prvej pomoci 5 za-
mestnancov, Seminár: Následná ošetrovateľská starostlivosť 28 zamestnancov, Webinár: Zmluvy v sociál-
nych službách 1 zamestnanec, Konferencia: Post-Covidové a systémové zmeny v sociálnych službách 1 za-
mestnanec, Webinár: Špecifiká účtovania 1 zamestnanec, Konferencia: Prechodná a finálna stabilizácia so-
ciálnych služieb 1 zamestnanec, On-line seminár: Podpora opatrovateľskej služby 2 zamestnanci, Kurz: Indi-
viduálny plán klienta s demenciou 2 zamestnanci,  Supervízia: 25 zamestnancov; Malacky: Kurz prvej po-
moci, komunikácia s ľuďmi s demenciou a Alzheimerovou chorobou; MČ BA-Petržalka: Stredisko sociálnych 
služieb zriadené MČ Bratislava-Petržalka realizovalo v roku 2021 vzdelávanie zamestnancov v oblasti posky-
tovania sociálnych služieb, čím sa zabezpečilo zákonné a kvalitné plnenie úloh ako i zvýšenie úrovne úspeš-
nosti a efektívnosti práce; Hl. m. SR BA: Vzdelávanie zamestnancov riešilo každé zariadenie samostatne a 
prebiehalo najmä v dvoch formách, jednou formou je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov či už napr. ab-
solvovaním opatrovateľského kurzu, alebo štúdiom na VŠ 1. a 2. stupňa. Druhou formou je absolvovanie 
samostatných kurzov alebo vzdelávacích blokov na odborné témy z rôznych oblastí: sociálnej, zdravotnej 
alebo ekonomickej. Celkovo absolvovali zamestnanci zariadení pre seniorov  v roku 2021 až 80 rôznych kur-
zov. Vzhľadom na pandémiu prebehla väčšina vzdelávacích aktivít on-line formou.. 

Aktivita 1.3.1.2 V spolupráci s Odborom školstva, mládeže a športu Úradu BSK spropagovať štu-

dijný „odbor Opatrovateľstvo“ na stredných školách 

Termín 2022 – navrhujeme upraviť termín plnenia na PRIEBEŽNE 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie MŠVVŠ SR, BSK 

Ukazovatele vý-
sledku 

študijný odbor „Opatrovateľstvo“ – navrhujeme zmeniť názov odboru na „Vychováva-
teľsko-opatrovateľská činnosť“, v súlade s aktuálne existujúcim 
počet študentov odboru: V školskom roku 2020/2021 študovalo na SOŠ pedagogická, So-
kolská 6, Modra a SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava v študijnom odbore 7646 M 
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 41 žiakov 

Odpočet: priebežne plnené 
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Študijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť sa vyučuje na 2 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK: SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra a SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava. BSK spropagoval uvedený 
odbor v brožúre, ktorá je distribuovaná žiakom končiacich ročníkov ZŠ a ich rodičom, tiež na webe určenom 
pre výber strednej školy Stredná pre mňa - Bratislavskykraj.sk BSK každoročne organizuje Deň župných škôl, 
ktorého sa obe školy zúčastňujú. O odbor mierne vzrástol záujem. Na SOŠ pedagogickej, Bullova je v škol-
skom roku 21/22 po viacerých rokoch nezáujmu zo strany žiakov uvedený odbor znovu aktívny.  

Opatrenie 1.3.2 Vytváranie podmienok pre udržateľnosť ľudských zdrojov v oblasti poskytova-

nia sociálnych služieb 

Cieľom je zabezpečenie dostatočného počtu pracovníkov v sociálnych službách a zníženie ich fluk-

tuácie 

Aktivita 1.3.2.1 Pokračovanie v mechanizme odmeňovania (finančnej motivácie) zamestnancov 

pracujúcich v sociálnych službách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

Áno/Nie 

Odpočet: priebežne plnené 
V rámci aktívnej personálnej politiky BSK boli zamestnancom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK v roku 2021 vyplatené polročné a koncoročné odmeny a osobné ohodnotenia. Počas pande-
mických vĺn boli MPSVR SR dvakrát vyplatené dotácie na mimoriadne odmeny, infekčné príplatky a dotácie 
na výživové doplnky.  

• https://www.bratislavak.sk/prispevky/662/bsk-chce-motivovat-pracovnikov-zariadeni-socialnych-

sluzieb-ponukaju-odmeny-a-ubytovanie 

• https://portal.egov.region-bsk.sk/-/odmeny-v-dss-su-dvojnasobne 

Aktivita 1.3.2.2 Podpora motivácie zamestnancov pracovať v sociálnych službách, napr. poskyt-

nutím finančne dostupného bývania, rekondičných pobytov a pod. 

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-
sledku 

počet poskytnutých nájomných bytov / ubytovacích jednotiek: 73 (8 bytových jednotiek 
v roku 2021) 
počet rekondičných pobytov: 0 

Odpočet: priebežne plnené  

V záujme poskytnutia finančne dostupného bývania bola realizovaná zmena účelového určenia časti budovy 
na ulici Pri vinohradoch 267. Budova pôvodne slúžila ako zariadenie pre seniorov, pričom tento druh služby 
sa v súčasnosti poskytuje už iba 27 prijímateľom sociálnej služby. Ostatných 73 bytových jednotiek, zmenou 
využitia, slúži na ubytovanie zamestnancov. V roku 2021 bolo za týmto účelom využitých 8 bytových jedno-
tiek. Poskytovanie dočasného ubytovania sa riadi internou smernicou BSK, pričom ubytovanie sa poskytuje 
najdlhšie po dobu trvania pracovného pomeru v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK s možnosťou ubytovať aj neplnoleté dieťa zamestnanca. Ubytovanie sa neposkytuje zamestnancovi, 
ktorý je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu na území mesta Bratislavy alebo ak 
má na území mesta Bratislavy trvalý pobyt. 
Prebehla komunikácia so zástupcami Centra aktívneho starnutia v súvislosti s možnosťou absolvovania lie-
čebných / rehabilitačných aktivít zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. 

 
Ľudia bez domova a sociálna inklúzia 

Ľudia bez domova 

Priorita 2.1 Získavanie presnejších informácií o počte ľudí bez domova 

https://bratislavskykraj.sk/stredna-pre-mna/
https://www.bratislavak.sk/prispevky/662/bsk-chce-motivovat-pracovnikov-zariadeni-socialnych-sluzieb-ponukaju-odmeny-a-ubytovanie
https://www.bratislavak.sk/prispevky/662/bsk-chce-motivovat-pracovnikov-zariadeni-socialnych-sluzieb-ponukaju-odmeny-a-ubytovanie
https://portal.egov.region-bsk.sk/-/odmeny-v-dss-su-dvojnasobne
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Opatrenie 2.1.1 Zabezpečenie pravidelného monitorovania počtu ľudí bez domova prostredníc-

tvom inštitúcií poskytujúcich im pomoc 

Cieľom je získanie lepšieho a presnejšieho prehľadu o počte ľudí bez domova na území BSK pravi-

delným monitorovaním v zariadeniach a v teréne za účelom efektívnejšej pomoci pre cieľovú sku-

pinu 

Aktivita 2.1.1.1 Príprava stratégie zberu základných štatistických informácií o ľuďoch bez do-

mova (zo ZSS, prostredníctvom terénnej sociálnej práce) 

Termín 2021, navrhujeme posunúť termín plnenia na 2023  
Zodpovedný BSK, Magistrát hl. m. SR Bratislavy, NO 
Náklady N/A 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

návrh výkazu 
návrh zodpovedného aktéra za zber dát 

Odpočet: nesplnené 

Hl. m. SR BA: Sekcia sociálnych vecí plánuje v roku 2022 pripraviť Metodiku sčítania ľudí bez domova za 
pomoci odborných výskumných inštitúcií a s expertnými agentúrami spolupracujúcimi s ľuďmi bez domova. 
V meste sa plánuje vďaka prijatiu Metodiky takto sčítať ľudí v roku 2023. V danom roku sa má zároveň usku-
točniť prvé sčítanie ľudí bez domova, ďalšie sčítanie ľudí bez domova sa má udiať každé tri roky, t.j. v r. 2023, 
potom každé 3 roky: 2026, 2029. 
Aktivita 2.1.1.2 Pravidelné sčítanie ľudí bez domova 

Termín Ročne 
Zodpovedný BSK, Magistrát hl. m. SR Bratislavy 
Náklady 7 000 EUR 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

Počet ľudí bez domova 

Odpočet: nezačaté 

Úloha bude plnená po realizácii aktivity 2.1.1.1, t.j. po príprave Metodiky sčítania ľudí bez domova. 

Priorita 2.2 Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova v krízových 

situáciách 

Opatrenie 2.2.1 Zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova v krízo-

vých situáciách 

Cieľom je zlepšenie intervencie prvej pomoci pre ľudí bez domova, ktorí sa ocitli v kritickej situácii 

(napríklad pri vážnych zdravotných problémoch, po prepustení z hospitalizácie a.i.). 

Aktivita 2.2.1.1 Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova  

Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, NO 
Náklady N/A 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

Počet ošetrených, resp. vyšetrených osôb u špecializovaného lekára: N/A 

Odpočet: priebežne plnené 

Dáta o počte ošetrených, resp. vyšetrených osôb bez domova u špecializovaného lekára nie sú v takejto 
forme zdravotnými poisťovňami zaznamenávané. VšZP zbiera údaje o počte vykázaných výkonov na osoby 
bez domova. Ich počet ale oproti roku 2020 výrazne poklesol. Zatiaľčo v roku 2020 ich bolo celkovo vykáza-
ných 180, v roku 2021 iba jeden. Podľa VšZP bol za celú SR pokles takýchto výkonov v roku 2021 oproti roku 
2020 o viac ako 50 %. Dalo by sa konštatovať, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova 
sa teda za rok 2021 pravdepodobne v dôsledku pandémie Covid-19 výrazne zhoršila.  
OZ VAGUS: Terénna sociálna práca: 
- 20 ľuďom bola poskytnutá asistencia za účelom riešenia zdravotného stavu - 13 asistencií viedlo k návšteve 
lekára, 3 asistencie smerovali priamo na centrálny príjem, 3 asistencie boli do očkovacieho centra a 1 asis-
tencia na testovanie Covid19.  
- Priamo v otvorenom prostredí boli klienti ošetrení 74-krát 
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Nízkoprahové denné centrum Domec: 
Domec – 3 224 návštev ošetrovne 
72 asistencií k lekárom a na úrady 

Aktivita 2.2.1.2 Zvyšovanie kapacít sociálnych služieb pre ľudí bez domova 

Termín 2021, navrhujeme upraviť termín na PRIEBEŽNE  
Zodpovedný BSK, NO 
Náklady 1 000 000 EUR  
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

Počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba: OZ STOPA Slovensko: 6+5+7 ukončených 
bezdomovectiev;  

Odpočet: priebežne plnené 
BSK eviduje v Registri sociálnych služieb 25 poskytovateľov sociálnych služieb krízovej intervencie na území 
kraja. Z počtu 25 poskytovateľov boli v roku 2021 zapísaní dvaja noví poskytovatelia sociálnych služieb. So-
ciálne služby krízovej intervencie sa poskytujú fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozenej 
sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje 
problémy.  
OZ STOPA Slovensko: Podpora housing first (podpora samostatného bývania): 2 byty + jedno neregistro-
vané zariadenie pre seniorov s históriou bezdomovectva; Podpora samostatného bývania formou preven-
cie (Housing benefits); Integračné aktivity a poskytované služby:  328 jednotlivcov, integračné aktivity 
a projekty: 13; webová stránka zameraná na integráciu; 
OZ VAGUS: Terénna sociálna práca: 677 ľudí bez domova; Nízkoprahové denné centrum Domec: 1261 ľudí 
bez domova; Špecializované poradenstvo: 47 ľudí bez domova; Podpora samostatného bývania: 25 ľudí bez 
domova 

Priorita 2.3 Vytváranie inkluzívneho prostredia pre ľudí bez domova prostredníctvom adresnej 

pomoci 

Opatrenie 2.3.1 Podpora aktívnych foriem pomoci pre ľudí bez domova 

Cieľom je zlepšenie sociálnej inklúzie ľudí bez domova prostredníctvom aktívnych foriem začleňo-

vania a adresnej pomoci prostredníctvom zriadenia nízkoprahového denného centra, rozšírenia 

kapacít pre zabezpečenie stredísk osobnej hygieny a podporou „housing first“. 

Aktivita 2.3.1.1 Zriadenie nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova 

Termín 2025 

Zodpovedný Mestská časť, NO 

Náklady 300 000 EUR 

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
Nízkoprahové denné centrum: 3 

Odpočet: priebežne plnené 
Nízkoprahové denné centrum poskytuje sociálne služby fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii for-
mou sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Môže utvárať 
podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.  V Registri sociálnych 
služieb sú zapísané 3 denné centrá, ktoré poskytujú sociálne služby na území mesta Bratislavy.  

Aktivita 2.3.1.2 Rozšírenie existujúcej siete stredísk osobnej hygieny 

Termín Priebežne 

Zodpovedný Mestská časť, NO 

Náklady 300 000 EUR 

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
Počet stredísk osobnej hygieny v kraji, z toho novoregistrovaných: 4 (0) 

Odpočet: priebežne plnené  
BSK eviduje v Registri sociálnych služieb 4 strediská osobnej hygieny, z toho tri na území mesta Bratislavy a 
jedno v meste Malacky. Stredisko osobnej hygieny slúži na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hy-
gieny fyzickej osoby.  

Aktivita 2.3.1.3 Rozšírenie kapacity útulkov pre ľudí bez domova  
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Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, NO 

Náklady 300 000 EUR 

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

Počet útulkov kraji, z toho novoregistrovaných: 10 (0) 

Kapacita útulkov v kraji: 183 

Odpočet: priebežne plnené 
V rámci kraja poskytuje sociálne služby v útulku 10 poskytovateľov v Bratislave, Malackách, Modre a Šenkvi-
ciach. Útulok, ako služba krízovej intervencie, poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, po-
moc pri uplatňovaní práv a právnom chránených záujmov a nevyhnutné ošatenie a obuv.  

Aktivita 2.3.1.4 Podpora terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova  

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, NO 

Náklady 300 000 EUR 

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
Počet poskytovateľov terénnej sociálnej služby v kraji: 10 

Odpočet: priebežne plnené 
10 poskytovateľov terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej so-
ciálnej situácii odborné, obslužné a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, 
poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie , pomoci pri uplatňovaní práv a právnom chrá-
nených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín. V roku 2021 bol zaregistrovaný 
jeden nový poskytovateľ tejto sociálnej služby. 
OZ STOPA Slovensko: terénna služba pre 769 jednotlivcov 

• Streetwork program - https://www.vagus.sk/streetwork/2/o-projekte-2/ 

• Terénna práca bl. Rozálie Rendu – terénny tím pomoci ľuďom bez domova - https://depaul.sk/te-
renna-praca-bl-rozalie-rendu/ 

• Notabene – predaj pouličného časopisu, terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova  

Aktivita 2.3.1.5 Pomoc organizáciám zabezpečujúcim priestorové možnosti pre bývanie v kon-

texte prístupu „housing first“ 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, BA, NO 

Náklady N/A 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

Počet bytových jednotiek: OZ STOPA Slovensko: 2 byty + jedno neregistrované zariade-

nie pre seniorov s históriou bezdomovectva 

Odpočet: priebežne plnené 

• https://bratislava.sk/sk/sprava/mesto-bratislava-a-neziskove-organizacie-podpisali-memoran-
dum-o-spolupraci-v-ramci-projektu-dostupneho-byvania-so-socialnou-podporou 

• https://bratislava.sk/sk/dostupne-byvanie 
OZ STOPA Slovensko: Podpora housing first (podpora samostatného bývania): 2 byty + jedno neregistro-
vané zariadenie pre seniorov s históriou bezdomovectva; Podpora samostatného bývania formou preven-
cie (Housing benefits); Integračné aktivity a poskytované služby:  328 jednotlivcov, integračné aktivity 
a projekty: 13; webová stránka zameraná na integráciu; 

  

https://www.vagus.sk/streetwork/2/o-projekte-2/
https://depaul.sk/terenna-praca-bl-rozalie-rendu/
https://depaul.sk/terenna-praca-bl-rozalie-rendu/
https://bratislava.sk/sk/sprava/mesto-bratislava-a-neziskove-organizacie-podpisali-memorandum-o-spolupraci-v-ramci-projektu-dostupneho-byvania-so-socialnou-podporou
https://bratislava.sk/sk/sprava/mesto-bratislava-a-neziskove-organizacie-podpisali-memorandum-o-spolupraci-v-ramci-projektu-dostupneho-byvania-so-socialnou-podporou
https://bratislava.sk/sk/dostupne-byvanie
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Deti, mládež a sociálna inklúzia 

Deti a mládež  

Priorita 3.1 Skvalitnenie podmienok inkluzívneho vzdelávania a podpora duálneho vzdelávania 

Opatrenie 3.1.1 Podpora základných a stredných škôl pri vytvorení a skvalitnení personálneho, 
odborného a materiálno-technického zázemia  
Cieľom je skvalitnenie podmienok inkluzívneho vzdelávania v oblasti personálneho a odborného 
(budovanie inkluzívnych tímov v závislosti od potrieb školy) a materiálno-technického zabezpeče-
nia inkluzívneho vzdelávania na základných a stredných školách, vrátane legislatívnej a finančnej 
podpory a rozvoj duálneho vzdelávania.  

Aktivita 3.1.1.1 Spolupráca s MŠVVŠ SR a so subjektmi národnej úrovne v procese zdokonalenia 

legislatívneho rámca a finančného zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania  

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, MŠVVŠ SR  

Náklady N/A 

Financovanie štátny rozpočet, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet pracovných stretnutí: 5 

Odpočet: priebežne plnené 

V roku 2020 sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zapojili do Národného projektu “Pomáhajúce profe-

sie v edukácii detí a žiakov”. Prostredníctvom tohto projektu sa na školách vytvorili niektoré pozície ako 

napr.: 

- školský špeciálny pedagóg 

- školský psychológ / sociálny pedagóg/ úväzok 

- asistent učiteľa pre ZŤP 

- pedagogický asistent 

V roku 2021 bolo uskutočnené vyzvanie s cieľom zvýšenia počtu zapojených škôl, v ktorých budú pôsobiť 

pedagogickí asistenti/asistenti učiteľa/členovia inkluzívneho tímu a tým zmierňovať dopad pandémie CO-

VID-19 v školách. 

Aktivita 3.1.1.2 Spolupráca so základnými a strednými školami v oblasti rozširovania a skvalit-

ňovania priestorového, materiálno-technického zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, mestá, obce 

Náklady 72 mil. EUR  

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

počet základných a stredných škôl s inkluzívnym vzdelávaním: Do Národného projektu 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov v oboch jeho fázach bolo zapojených 13 

škôl. 

Odpočet: priebežne plnené 

V roku 2021 BSK poskytol na základe požiadaviek škôl finančné prostriedky na projekty so zameraním na 

debarierizáciu vrátane na projekty zamerané na žiakov so zdravotným znevýhodnením. BSK sa predmetnej 

problematike venuje v koncepčných dokumentoch v oblasti školstva - Regionálna stratégia výchovy a vzde-

lávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022. Taktiež poskytuje 

školám podporu pri realizácii projektov zameraných na inkluzívne vzdelávanie. 

• Projekt Škola Inkluzionistov od Nadácie pre deti Slovenska - https://ktochyba.sk/skolainkluzionis-

tov 

Aktivita 3.1.1.3 Organizovanie metodických dní pre riaditeľov, pedagogických a odborných pra-

covníkov škôl, zameraných na získanie metodických a odborných znalostí a výmenu skúseností 

v oblasti inkluzívneho vzdelávania 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, MŠVVŠ SR 

https://ktochyba.sk/skolainkluzionistov
https://ktochyba.sk/skolainkluzionistov
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Náklady 20 000 EUR 

Financovanie štátny rozpočet, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

počet metodických stretnutí: 6  

počet účastníkov: 57 riaditeľov stredných škôl, jazyk. škôl a školských zariadení 

Odpočet: priebežne plnené 

Metodické dni sú pre riaditeľov stredných škôl pravidelne organizované v troch sekciách. Je často výzvou, 

ako vniesť do ich riadiacej činnosti nadhľad v náročných situáciách, ktoré prináša školská prax napr. Inklu-

zívna škola + centrum inkluzívneho vzdelávania. V  roku 2021 BSK pokračoval v pravidelných stretnutiach 

a vo výmene skúseností. 

Opatrenie 3.1.2 Podpora zriadenia a činnosti modelovej školy inkluzívneho vzdelávania, vzdelá-

vanie riaditeľov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl 
Cieľom je podpora modelovej školy inkluzívneho vzdelávania, ktorá sa bude podieľať na vzdelávaní budúcich 

pedagógov a pre učiteľov základných a stredných škôl poskytne možnosť tzv. modelového vyučovania s naj-

modernejšími výchovno-vzdelávacími metódami a prístupmi. 

Aktivita 3.1.2.1 Podpora zriadenia a činnosti modelovej školy inkluzívneho vzdelávania  

Termín Priebežne 
Zodpovedný Centrum inkluzívneho vzdelávania, BSK 
Náklady N/A 
Financovanie Vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

modelová škola inkluzívneho vzdelávania 
počet učiteľov, ktorí sa zúčastnili na modelovom vyučovaní: N/A 

Odpočet: priebežne plnené 

V rámci prepojenosti a podpory inkluzívneho vzdelávania vznikla vzájomná spolupráca medzi BSK, SPŠE, Há-

lova 16, Bratislava a Inklucentrom – Centrum inkluzívneho vzdelávania, ktoré pôsobí v priestoroch školy, 

ktorá sa naďalej rozvíja. Ide o občianske združenie ktoré poskytuje metodickú podporu nielen pre školu, ale 

aj pre širokú verejnosť od roku 2019. 

Opatrenie 3.1.3 Propagácia inkluzívneho vzdelávania a príklady dobrej praxe 

Cieľom je propagácia a rozširovanie povedomia vedenia škôl a rodičov detí o možnostiach a prí-

nose inkluzívneho vzdelávania a propagácia príkladov dobrej praxe. 

Aktivita 3.1.3.1 Propagácia príkladov dobrej praxe v oblasti inkluzívneho vzdelávania v printovej 

brožúre, na web stránke BSK a v médiách  
Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet propagačných aktivít: 13 

Odpočet: priebežne plnené 

BSK prednostne zabezpečuje ubytovanie a stravovanie žiakom cudzincov, ktorí sa vzdelávajú na župných 

školách. Školské zariadenia vytvárajú výchovné, vzdelávacie, ale aj sociálno-kultúrne prostredie pre žiakov 

bez rozdielu pohlavia, národností, farby pleti a etnickej skupine. Propagácia a informovanosť je priamo pre-

pojená cez webové sídla škôl ako aj webové sídlo BSK.  

SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA pre šk. rok 2022/23 v spolupráci s Inklucentrom pripravili kritériá prijíma-

cieho konania, ktoré sú otvorenejšie k prijímaniu detí s vývinovými poruchami učenia. V prípade žiaka s vý-

vinovou poruchou učenia podľa § 2 písm. n) školského zákona je potrebné doložiť odborný posudok z pora-

denského zariadenia v sieti škôl a školských zariadení, ktoré sa vyjadrí k vhodnosti študijného odboru vzhľa-

dom k zdravotnému znevýhodneniu. Štúdium na uvedenej škole tak bude otvorené aj pre žiakov so ŠVVP, 

ktorí splnia prijímacie pohovory a ich špecifické ťažkosti nezasahujú do výkonu ich povolania.  

SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA v spolupráci so svojím zriaďovateľom BSK v roku 2021 zabezpečila bezbarié-

rový vstup do školy a nainštalovaná bola šikmá schodisková plošina, tzv. výťah pre imobilných. Budova školy 

má dve podlažia, učebne na oboch podlažiach sú dostupné všetkým žiakom školy, ako aj návštevníkom školy 

v prípade imobility.    
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Na Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava prebiehal v rokoch 2020-2022 projekt Erasmus+ „Kruhy 

na vode“, pričom jedným z kľúčových cieľov projektu bolo pripraviť pedagógov na prácu so študentmi so 

ŠVVP, uľahčiť proces inklúzie a podporiť spoluprácu medzi školou, rodičmi a žiakmi, prostredníctvom mobi-

lity „All Children are Special“, Sevilla. 

Opatrenie 3.1.4 Podpora duálneho vzdelávania 

Cieľom je podpora duálneho vzdelávania, v spolupráci s potrebami regionálnych zamestnávateľov 

„vyhľadávanie“ študijných odborov s predpokladmi na zaradenie do duálneho vzdelávania. 

Aktivita 3.1.4.1 Zaradenie nových študijných odborov do duálneho vzdelávania podľa požiada-

viek zamestnávateľov  
Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK 
Náklady 22 mil. EUR 
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet nových študijných odborov: 4 

Odpočet: priebežne plnené 

Podpora odborného vzdelávania, zvýšenie pozornosti na odbornú prípravu žiakov na pracoviskách, zároveň 

podpora duálneho vzdelávania aj v nových študijných odboroch ako sú: barbier, obchodná akadémia, au-

totronik, technik energetických zariadení budov.  
V zdravotníckych odboroch neevidujeme zaradenie žiadneho z odborov do programov duálneho vzdeláva-

nia. 

• http://dualnysystem.sk/ziak/zoznam-skol-ziak/ 

 Aktivita 3.1.4.2 Pravidelná aktualizácia informačnej publikácie „Končíš základku. Vyber si 

strednú školu podľa seba!“, jej distribúcia žiakom 9. ročníkov základných škôl a zverejňovanie na 

web stránke BSK 
Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet publikácií: V r. 2021 neboli vytlačené nové publikácie, nakoľko v r. 2020 bol vytlačený 
dostatočný počet aj pre rok 2021. 

Odpočet: priebežne plnené 

BSK raz ročne aktualizuje informačnú publikáciu “Končíš základku” a následne distribuuje v elektronickej a 

printovej podobe na základné školy a to pri rôznych školských podujatiach organizačných BSK (Župné školy 

na Nivách 2021).  

V súčasnej dobe sa pripravuje upgrade pre elektronickú a následne aj pre printovú podobu. 

• https://bratislavskykraj.sk/pomahame-s-vyberom-strednej-skoly-prinasame-interaktivny-online-

kviz/ 

V marci 2021 prebehla mediálna kampaň – propagácia stredných škôl. Printová inzercia bola realizovaná v 

18 periodikách (denníky, týždenníky a noviny MČ Bratislavy). Súčasťou kampane bola aj bannerová online 

kampaň na Google Display network, promovanie videí o školách na youtube, Facebook a Instagram. 

Priorita 3.2 Vzdelávanie detí a mládeže z rodín cudzincov  

Opatrenie 3.2.1 Spolupráca s relevantnými aktérmi v oblasti vzdelávania detí cudzincov (vzdelá-

vanie detí s odlišným materinským jazykom v prostredí škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 

interkultúrne vzdelávanie, metodická podpora, poradenstvo, práca s klímou školy) 

Cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre vzdelávanie detí cudzincov. 

Aktivita 3.2.1.1 Zmapovanie potrieb detí cudzincov a situácie škôl, ktoré ich vzdelávajú, tvorba 

odporúčaní a ich aplikácia v praxi  
Termín 2022 
Zodpovedný BSK, obce / mestá, NO, OZ  
Náklady 20 000 EUR 

http://dualnysystem.sk/ziak/zoznam-skol-ziak/
https://bratislavskykraj.sk/pomahame-s-vyberom-strednej-skoly-prinasame-interaktivny-online-kviz/
https://bratislavskykraj.sk/pomahame-s-vyberom-strednej-skoly-prinasame-interaktivny-online-kviz/


KONCEPCIA SOCIÁLNEJ INKLÚZIE BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2020  – 2030 

16 
 

Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

Koncepcia vzdelávania detí cudzincov 

Odpočet: nezačaté 

Navrhujeme zlúčiť s Aktivitou 3.2.1.2 Podpora vzdelávania... vzhľadom k tomu, že prax ukázala existenciu 
podobných strategických dokumentov spracovaných, resp. implementovaných organizáciami, ktoré sa da-
nej problematike venujú dlhodobo a na odbornej úrovni. Z uvedeného dôvodu považujeme spracovanie 
ďalšieho dokumentu za neefektívne vynakladanie verejných zdrojov. Všetky parametre (termín, zodpo-
vedný,...) budú ponechané z Aktivity 3.2.1.2. 
Vzdelávanie detí cudzincov - ŠPÚ (statpedu.sk) 
Vzdelávanie detí cudzincov - Education of children of foreigners | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky (minedu.sk) 
Vzdelavanie-deti-cudzincov-príklady-dobrej-praxe.pdf (cvek.sk) 
vzdelavanie deti cudzincov v case korony.pdf (nadaciamilanasimecku.sk) 
Prijímanie detí cudzincov do školy - KapaCITY 
Vzdelávanie detí/žiakov cudzincov (ssi.sk) 
Vzdelávanie cudzincov - MPSVR SR (gov.sk) 
 
BSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve školy, kde vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej men-

šiny (maďarský). BSK posilňuje materiálno-technické zabezpečenie, tvorbu učebníc a ďalších vzdelávacích 

zdrojov na dotknutých školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Školy BSK poskytujú bilingválne 

vzdelávanie v anglickom jazyku a ruskom jazyku.  

 

Na území BK pôsobia zahraničné súkromné stredné školy ktoré poskytujú vzdelávanie v inom jazyku ako 

slovenský jazyk (bulharský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk a arabský jazyk). 

 

Migračné informačné centrum IOM realizuje v pravidelných intervaloch jazykové kurzy pre občanov kra-

jín mimo EÚ a EHP, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt. Kurzy zahŕňajú aj ho-

diny sociálno-kultúrnej orientácie. 

Mareena o.z. https://mareena.sk/ 

Aktivita 3.2.1.2 Podpora vzdelávania detí s odlišným materinským jazykom v prostredí škôl s vy-

učovacím jazykom slovenským (kurzy slovenského jazyka pre deti v popoludňajších hodinách)  
Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, obce / mestá, MVO, OZ  
Náklady 10 000 EUR 
Financovanie vlastné zdroje  

Ukazovatele vý-
sledku 

počet detí, ktoré absolvovali vzdelávanie: MČ Vrakuňa: 18 detí; MČ BA-Staré Mesto: škol-
ský rok 2020/2021 MŠ – 28 detí cudzincov, ZŠ – 118 detí cudzincov; MČ BA-Petržalka: v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka je 11 základných škôl, pričom vo väčšine z nich 
prebiehali programy, resp. vyučovanie aj pre deti cudzincov 

Odpočet: priebežne plnené 

• https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/ 

• https://www.mic.iom.sk/sk/sk-bubles/318-kurzy-a-vzdelavanie.html 

• Mareena o.z. https://mareena.sk/ 

MČ BA-Staré Mesto: Staromestské školy spolupracujú s CPPPaP na Brnianskej ulici, ktoré realizuje aj akti-
vity pracujúce s klímou školy a triednych kolektívov.   
V ZŠ pôsobia interné podporné tímy, ktoré rovnako vykonávajú aj činnosti zamerané na podporu pozitívnej 
klímy. Špeciálne pedagogičky, školské psychologičky, pedag. asistentky pôsobiace v školách pracujú so 
žiakmi (aj cudzincami), na základe ich individuálnych potrieb. 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov základné školy organizujú rôzne projekty, kvízy, výtvarné akti-
vity a pod. na podporu interkultúrneho vzdelávania žiakov.   
V ZŠ s MŠ Dubová sa dlhoročne stretávajú členovia Nedeľnej ukrajinskej školy. 
ZŠ Hlboká cesta vzdeláva žiakov hlásiacich sa k nemeckej národnostnej menšine. Škola spolupracuje s Kar-
patsko-nemeckým spolkom. 

https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/
https://www.minedu.sk/vzdelavanie-deti-cudzincov-education-of-children-of-foreigners/
https://www.minedu.sk/vzdelavanie-deti-cudzincov-education-of-children-of-foreigners/
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Vzdelavanie-deti-cudzincov-pr%C3%ADklady-dobrej-praxe.pdf
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/galleries/kapacity/vzdelavanie%20deti%20cudzincov%20v%20case%20korony.pdf
https://www.kapacity.sk/prijimanie-deti-cudzincov-do-skoly/
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Slovensky_-jazyk_ako-cudzi_jazyk.pdf
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-cudzincov/vzdelavanie-cudzincov/
https://www.mic.iom.sk/sk/sk-bubles/318-kurzy-a-vzdelavanie.html
https://mareena.sk/
https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/
https://www.mic.iom.sk/sk/sk-bubles/318-kurzy-a-vzdelavanie.html
https://mareena.sk/
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ZŠ Dr. Ivana Dérera, Jelenia organizovala jazykový kurz pre deti cudzincov, ktorý financovala z vlastných 
zdrojov. Škola realizovala týždenné projekty, keď každý týždeň bol venovaný inej krajine (žiaci mali za úlohu 
predstaviť zvyky a tradície, zemepisné fakty, tradičné jedlá a pod.). 
ZŠ Mudroňova organizovala jazykový kurz pre deti cudzincov, ktorý financovala prostredníctvom dohodo-
vacieho konania. Učiteľka školy absolvovala školenie na podporu inkluzívneho vzdelávania žiakov. 
ZŠ Vazovova organizovala základný a aj rozširujúci jazykový kurz pre deti cudzincov. Tieto kurzy škola finan-
covala prostredníctvom dohodovacieho konania. 
MČ BA-Petržalka:  
ZŠ Budatínska 61 - 40 detí  (v šk. roku 2020/2021 išlo o 12 detí) 
Od roku 2020 v ZŠ Budatínska nezaznamenali výraznú jazykovú bariéru, žiaci z rodín cudzincov prichádzali 
postupne, čo uľahčilo začlenenie do triednych kolektívov; pedagogickí zamestnanci k týmto žiakom pristu-
povali individuálne a aktívne pracovali na odstraňovaní jazykovej bariéry; vďaka intenzívnej snahe neustále 
zlepšovať pozitívnu klímu v škole je veľmi dobrá komunikácia medzi spolužiakmi v triede aj deťmi v ŠKD; 
deti z rodín cudzincov v pomerne krátkom časovom období zvládli prekonať jazykovú bariéru aj vďaka prí-
stupu učiteľov v mimovyučovacom čase; škola vytvára multikultúrne prostredie, kde sa žiaci / deti navzá-
jom rešpektujú a  pomáhajú si; nakoľko máme na škole aj iné deti z Ukrajiny, ktoré už boli začlenené, tieto 
sa prirodzene aktívne zapojili do začlenenia rovesníkov odídencov; ostatní žiaci odídencov prijali veľmi pria-
teľsky a v komunikácii im jazyková bariéra nerobila problémy; pre odídencov sme v záujme ich začlenenia 
pripravili výlet do centra Bratislavy spojený s návštevou detského múzea BIBIANA, ktorý bol z ich strany 
veľmi kladne hodnotený a podnietil ich k záujmu o ďalšie miesta Bratislavy; využili sme aj ponúknutú mož-
nosť pozvať ukrajinské psychologičky z CPPPaP, ktoré sa s našimi ukrajinskými žiakmi stretli, porozprávali sa 
o prijatí a pobyte v škole a následne nám dali pozitívnu spätnú väzbu, stretnutie sa zopakuje o mesiac. 
ZŠ Černyševského 8 - od roku 2020 absolvovalo vzdelávanie – jazykový kurz 43 detí. Z toho je 37 ukrajinskej 
národnosti, 3 ruskej, 1 rumunskej, 1 kazachskej, 1 bieloruskej. Z celkového počtu detí, ktoré absolvovali 
jazykový kurz je 30 detí, ktoré k nám do školy prišli z dôvodu vojny na Ukrajine. 
ZŠ Dudova 2 - od roku 2020 evidujeme 31, z toho je 17 odídencov z Ukrajiny, ktorých sme prijali od marca. 
V škole sú deti z Ruska, Ukrajiny, Mexika, Vietnamu i Čiech. Všetkým deťom sme venovali i venujeme nále-
žitú pozornosť pri ich adaptácii. Poskytli sme im podľa potreby jazykový kurz slovenského jazyka. Zvyčajne 
sa deťom venovali učiteľky slovenského jazyka, ktoré ich tento predmet i vyučovali. 
ZŠ Gessayova 2 - v školskom roku 2021/2022 8 žiakov, ktorí potrebujú v rámci svojho vzdelávania individu-
álny prístup i v jazykovej oblasti. Žiaci pochádzajú z rôznych krajín ( Sýria, Ukrajina, Bielorusko, Srbsko 
a pod.). Uvedeným žiakom sme poskytli jazykové kurzy (Jazykový kurz pre cudzincov), zapojili sme sa do 
výzvy Spolu múdrejší a taktiež žiaci navštevovali krúžky zamerané na podporu jazykovej zručnosti. Žiaci 1. 
stupňa, ktorí navštevovali ŠKD sa pravidelne a aktívne zapájali do činností zameraných na rozvíjanie slovnej 
zásoby, oboznamovanie sa s kultúrou cudzích krajín. Uvedení žiaci sa do kolektívu jednotlivých tried začle-
nili bez problémov, snažili sa so svojimi spolužiakmi aktívne komunikovať. Dvaja žiaci (zo Sýrie), ktorí na-
vštevujú našu školu od septembra, už vedia plynulo po slovensky a jazykovú bariéru už takmer prekonali. 
Žiaci ukrajinskej národnosti, ktorí k nám prišli po vypuknutí konfliktu, komunikujú v prípade jazykových 
problémov i so spolužiakmi, ktorí ovládajú ich materinský jazyk. Spolupráca so všetkými vyučujúcimi je bez-
problémová, všetci vyučujúci boli  oboznámení s metodikou vyučovania spomínaných žiakov a momentálne 
neriešime žiadne ani výchovné, ani vyučovacie problémy. 
ZŠ Lachova 1 - Jazykové kurzy v školskom roku 2021/2022: Jazykový kurz pre deti cudzincov s trvalým poby-
tom na území SR: počet detí 8, z toho 5 Ukrajina, 1 Srbsko, 2 Ruská federácia 
ZŠ Pankúchova 4 - aktuálne zaškoľuje ZŠ Pankúchova 432 detí cudzincov, z toho je 16 odídencov.  
ZŠ Turnianska 10 -  4 deti  s vyučovacím jazykom ruským a anglickým.  

Aktivita 3.2.1.3 Podpora interkultúrneho vzdelávania učiteľov (kurzy, tréningy pre učiteľov)  

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, mestá, obce, školy, MVO  

Náklady 10 000 EUR 

Financovanie Vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

počet prednášok: 3 (IOM) 

počet účastníkov: 56 (z toho 13 učiteľov a pedagogických pracovníkov (IOM) 

Odpočet: priebežne plnené 

V rámci neformálnych vzdelávacích kurzov, tréningov a školení sa uplatňuje participatívne a interaktívne 
učenie. Teda učenie, ktoré na základe interakcie v skupine, prepája naučené (resp. práve učené) s bežným 
životom a skúsenosťami jednotlivých účastníkov napr. rómska komunita. V súvislosti s rómskymi žiakmi zo 
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sociálne znevýhodneného prostredia inkluzívne vzdelávanie môžeme považovať za kľúčový mechanizmus 
sociálnej inklúzie, pretože dosiahnutie plnohodnotného vzdelania je jedným z najdôležitejších cieľov k so-
ciálnemu začleneniu.  
BSK ponúka pedagógom zo škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti možnosť zvýšiť si svoju kvalifikáciu na 

bezplatných jazykových kurzoch. Túto možnosť pravidelne využíva okolo 350 pedagógov. 

Rozmanité školy hľadajú učiteľov a učiteľky (nadaciamilanasimecku.sk) 

Štátny pedagogický ústav vyškolil 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít 

IOM: V septembri 2021 IOM v Bratislave a v Piešťanoch zorganizoval tri tréningy pre odborníkov, ktorí pra-

cujú s mládežou a so zraniteľnými skupinami v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Na tréningoch sa 

zúčastnilo spolu 56 účastníkov z celého Slovenska. Témou školení bola okrem prevencie aj podpora kritic-

kého myslenia mladých ľudí a podpora zručností účastníkov pri práci s mladými ľuďmi. Tréningy boli realizo-

vané v rámci regionálneho projektu SAFE Work and Travel – Prevencia obchodovania s ľuďmi na Slovensku, 

v Česku a Poľsku, ktorý IOM Slovensko implementovala v rokoch 2020 - 2021 v spolupráci s organizáciami La 

Strada v Česku a La Strada v Poľsku. 

Opatrenie 3.2.2 Podpora výučby slovenského jazyka ako druhého jazyka pre deti cudzincov 

Cieľom je podpora zvýšenia dotácie hodín slovenského jazyka ako druhého jazyka pre deti cudzin-

cov 

Aktivita 3.2.2.1 Systémová podpora zvýšenia dotácie hodín výučby slovenského jazyka ako dru-
hého jazyka pre deti cudzincov 
Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, MŠVVŠ SR  

Náklady N/A 

Financovanie štátny rozpočet 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet hodín slovenského jazyka: N/A 

Odpočet: priebežne plnené 

Podľa § 146 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,,pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér 
organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka". V uvedenom ustanovení nie je zákonom 
stanovená podmienka, resp. povinnosť mať v spise zahraničného študenta, doložené osvedčenie /certifikát". 
Absolvovanie jazykového kurzu je na osobnom zvážení a rozhodnutí každého zahraničného študenta, čím 
rýchlejšie sa adaptovať do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zahraniční študenti po príchode na územie Slo-
venskej republiky na rôznej úrovni ovládajú slovenský jazyk, ale v konečnom dôsledku to nemá vplyv na ich 
výchovno-vzdelávací proces a odborný výcvik, o čom svedčia aj vynikajúce výsledky a ocenenia týchto žiakov 
z rôznych súťaži.  

Priorita 3.3 Uľahčenie sociálneho začlenenia detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia 

Opatrenie 3.3.1 Podpora komunitných a nízkoprahových centier pre prácu s deťmi a mládežou 
zo znevýhodneného prostredia fungujúcich na inkluzívnych prístupoch 
Cieľom je podpora vzniku a činnosti komunitných a nízkoprahových centier, ktoré pre deti a mládež zo zne-
výhodneného prostredia ponúkajú aktivity a možnosti pre mimoškolské a voľnočasové aktivity. Činnosť 
centier predstavuje integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a prispieva k inklúzii detí a mládeže 
zo znevýhodneného prostredia. 
Aktivita 3.3.1.1 Podpora pri budovaní a činnosti komunitných a nízkoprahových zariadení, za-
meraných na prácu s deťmi a mládežou zo znevýhodneného prostredia fungujúcich na inkluzív-
nych prístupoch 
Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, mestá, obce 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet komunitných a nízkoprahových centier v kraji: 3+1+1 (MČ BA – Rusovce) 

Odpočet: priebežne plnené 
BSK eviduje v Registri sociálnych služieb 3 komunitné centrá na území kraja, z toho dve centrá poskytujú 
sociálne služby ambulantnou formou a jedno terénnou formou. Komunitné centrum poskytuje sociálnu 

https://www.nadaciamilanasimecku.sk/novinky/rozmanite-skoly-hladaju-ucitelov-a-ucitelky
https://www.minedu.sk/statny-pedagogicky-ustav-vyskolil-45-riadiacich-pracovnikov-skol-ktori-pracuju-so-ziakmi-z-romskych-komunit/
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službu fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozenej sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou 
schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu zotrvávania v priestorovo 
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačnej reprodukovanej chudoby. V roku 2021 
bol zaevidovaný jeden nový poskytovateľ tejto sociálnej služby.  
V Registri sociálnych služieb sú evidované 3 nízkoprahové denné centrá na území kraja. Nízkoprahové denné 
centrum poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii formou sociálneho pora-
denstva a pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.  
V roku 2021 bola podpísaná zmluva o NFP z IROP – projekt „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného stre-
diska Vstúpte, n.o.“ (služby SPODaSK pre osoby so zdravotným postihnutím). Rovnako bola podpísaná 
zmluva o NFP – projekt „CDR Bernolákovo“ (čiastočná DI Centra pre deti a rodiny Bernolákovo (presťahova-
nie 1 skupiny 10 klientov do novovybudovaného rodinného domu a 1 skupiny 5 klientov do zakúpeného 
bytu). 
MČ BA-Dúbravka: V roku 2021 mestská časť nevybudovala komunitné a nízkoprahové zariadenie, avšak ak-
tívne podporuje existujúce komunitné a nízkoprahové organizácie, ktorých činnosti sa zameriavajú na prácu 
s deťmi a mládežou. Finančnú podporu poskytla mestská časť 2 organizáciám, materiálnu pomoc 1 organi-
zácii; MČ BA-Petržalka: Poskytovanie dotácií organizáciám na základe ich žiadostí  a posúdenia MZ: Ulita, 
Kaspian,  Domka-združenie saleziánskej mládeže. 

Priorita 3.4 Podpora služieb pre rodiny s deťmi 

Opatrenie 3.4.1 Rozširovanie kapacít a dostupnosti materských škôl  
Cieľom je zvýšenie zaškolenosti detí predškolského veku a vytvorenie predpokladov pre zosúla-
ďovanie súkromného a pracovného života rodičov a zlepšenie príjmovej situácie rodín s deťmi.  

Aktivita 3.4.1.1 Rozširovanie kapacít a infraštruktúry materských škôl 
Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, relevantní partneri 
Náklady 20 mil. EUR  
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet zariadení: MČ BA-Vrakuňa: materské školy 3 + 2 elokované pracoviská  
počet umiestnených detí: MČ BA-Vrakuňa: 13 detí/1 rok 

Odpočet: priebežne plnené 
V roku 2021 bola podpísaná zmluva o NFP z IROP – projekt „Areál materskej školy Zvončeková“ (Stupava) 
a projekt „Rozšírenie materskej školy v Bernolákove“ 

Priorita 3.5 Programová podpora detí a mládeže 

Opatrenie 3.5.1 Identifikácia potrieb detí a mládeže a vytvorenie programového dokumentu  

Cieľom je identifikácia potrieb detí a mládeže so zameraním sa na možnosti aktívneho trávenie 

voľného času. 

Aktivita 3.5.1.1 Zmapovanie potrieb detí a mládeže na území BSK v spolupráci s Magistrátom hl. 

m. SR Bratislavy, tvorba odporúčaní a ich aplikácia v praxi 

Termín 2021, navrhujeme posunutie termínu na 2024 

Zodpovedný BSK, Magistrát hl. m. SR Bratislavy 

Náklady 5 000 EUR 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

analytická štúdia – navrhujeme upraviť názov ukazovateľa na „zmapovanie potrieb 

detí a mládeže“ 

Odpočet: priebežne plnené  
V rámci spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) hl. m. SR BA realizoval analýzu (externý 
dodávateľ - demografickú, pološtrukturované rozhovory, skupinové diskusie. V júni 2022 budú KPSS schva-
ľovať poslanci/kyne a bude možné hovoriť o zisteniach a analýzach, cieľoch a navrhovaných opatreniach aj 
v oblasti potrieb detí a mládeže. 
Aktivita 3.5.1.2 Vytvorenie Koncepcie rozvoja mládeže a športu v BSK  

Termín 
2022 – navrhujeme upraviť názov aktivity na „Koncepcia športu a mládeže v podmien-

kach BSK“ 

Zodpovedný BSK 

Náklady 57 480 EUR 

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 
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Ukazovatele vý-

sledku 
programový dokument 

Odpočet: priebežne plnené 
Koncepcia športu a mládeže v podmienkach BSK (spracovávaná v rámci EVS projektu Smart region) je v štá-
diu prípravy. Realizácia dokumentu je rozdelená do 5 etáp. V roku 2021 bola ukončená druhá etapa a fi-
nálna verzia je plánovaná na august 2022. 

 

Nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a sociálna inklúzia 

Nízkopríjmové skupiny obyvateľstva 

Priorita 4.1 Monitoring nízkopríjmových domácností 

Opatrenie 4.1.1 Vypracovanie štúdie zameranej na analýzu situácie chudobných pracujúcich  

Cieľom je vypracovanie analýzy situácie chudobných pracujúcich, nakoľko relevantné informácie 

nie sú v súčasnosti dostupné 

Aktivita 4.1.1.1 Vypracovanie štúdie, ktorá detailne zmapuje situáciu chudobných pracujúcich 
v BSK (počet, priestorové rozmiestnenie, demografické charakteristiky, štruktúra podľa pracov-
nej profesie, štruktúry domácností a i.) 
Termín 2021, navrhujeme posunutie termínu na 2023 
Zodpovedný BSK 
Náklady 30 000 EUR 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

analytická štúdia o chudobných pracujúcich v BSK 

Odpočet: priebežne plnené 
Inštitút regionálnej politiky BK v spolupráci s Odborom sociálnych vecí a po pripomienkovaní Štatistickým 
úradom SR vypracoval opis predmetu zákazky štúdie nízkopríjmových zamestnancov BSK. Súčasťou štúdie 
bude aj návrh indikátorov pravidelného monitoringu nízkopríjmových skupín obyvateľstva. 

Opatrenie 4.1.2 Monitoring nízkopríjmových domácností 
Cieľom je získanie lepšieho a presnejšieho prehľadu o nízkopríjmových obyvateľoch na území BSK, 
zlepšenie štatistického prehľadu o počte a štruktúre nízkopríjmových domácností v BSK prostred-
níctvom dostupných dát 

Aktivita 4.1.2.1 Návrh indikátorov pravidelného monitoringu nízkopríjmových skupín obyvateľ-
stva 
Termín 2020, navrhujeme posunutie termínu na 2023 

Zodpovedný BSK, ŠÚ SR 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
*dostupné relevantné dáta 

Odpočet: priebežne plnené 
Inštitút regionálnej politiky BK v spolupráci s Odborom sociálnych vecí a po pripomienkovaní Štatistickým 
úradom SR vypracoval opis predmetu zákazky štúdie nízkopríjmových zamestnancov BSK. Súčasťou štúdie 
bude aj návrh indikátorov pravidelného monitoringu nízkopríjmových skupín obyvateľstva. 
Aktivita 4.1.2.2 Zabezpečenie zberu štatistických dát zameraných na nízkopríjmové domácnosti 
Termín Ročne 

Zodpovedný BSK, ŠÚ SR 

Náklady N/A 

Financovanie štátny rozpočet 

Ukazovatele vý-

sledku 
dostupné relevantné dáta 

Odpočet: priebežne plnené 
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Inštitút regionálnej politiky v spolupráci s Odborom sociálnych vecí a po pripomienkovaní Štatistickým úra-
dom SR vypracoval opis predmetu zákazky štúdie nízkopríjmových zamestnancov BSK. Súčasťou štúdie bude 
aj návrh indikátorov pravidelného monitoringu nízkopríjmových skupín obyvateľstva. 

Priorita 4.2 Zlepšenie dostupnosti služieb pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov 

Opatrenie 4.2.1 Rozvoj a podpora neformálnych foriem pomoci pre nízkopríjmové domácnosti 
prostredníctvom komunitných centier a dobrovoľníctva  
Cieľom je utváranie inkluzívneho prostredia pre členov domácností s nízkym príjmom prostredníc-
tvom poskytovania služieb, ktoré si tieto domácnosti vzhľadom na nízky príjem nemôžu dovoliť 

Aktivita 4.2.1.1 Podpora budovania a činnosti komunitných centier a rozvoja komunitných akti-

vít 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, mestá, obce 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 

počet komunitných (voľnočasových) centier v kraji: 3; MČ BA-Staré Mesto: sociálna vý-
dajňa, poskytovanie potravinovej pomoci počas pandémie nízkopríjmovým domácnos-
tiam, Denné centrum – bezplatné aktivity a kurzy, zabezpečenie stravovania pre obča-
nov – poberateľov starobných a invalidných dôchodkov. 

Odpočet: priebežne plnené 
BSK eviduje v Registri sociálnych služieb 3 komunitné centrá na území kraja, z toho dve centrá poskytujú 
sociálne služby ambulantnou formou a jedno terénnou formou. Komunitné centrum poskytuje sociálnu 
službu fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozenej sociálnym vylúčením alebo s obmedze-
nou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu zotrvávania v pries-
torovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačnej reprodukovanej chudoby. V 
roku 2021 bol zaevidovaný jeden nový poskytovateľ tejto sociálnej služby. 
MČ BA-Dúbravka: Finančnú podporu poskytla mestská časť 2 organizáciám, materiálnu pomoc sme po-
skytli 1 organizácii. Na území mestskej časti poskytuje svoje služby aj CVČ, ktoré je v kompetencii magis-
trátu hlavného mesta. MČ BA-Staré Mesto: K 31. 12. 2021 bolo spolu vydaných a predĺžených 65 čipových 
kariet do Sociálnej výdajne. V roku 2021 žiadosť o príspevok na stravovanie dôchodcov podalo 102 žiadate-

ľov. 26 žiadateľov si nakupuje lístky bez príspevku mestskej časti, príspevok 1 € sa poskytuje 54 občanom 

a 22 žiadateľov má nárok na príspevok vo výške 2 € . Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti 
s COVID 19 bola uzatvorená zmluva o spolupráci s firmou na bezplatný dovoz obedov pre seniorov; MČ BA-
Petržalka: Nízkopríjmovým domácnostiam MČ pomáhala prostredníctvom sociálnej výdajne, sociálnej po-
moci vo forme poskytovania sociálnych a zdravotných kupónov, sociálne poradenstvo. Komunitné a voľno-
časové  zariadenia: Ulita, Kaspian, Úsmev ako dar, Domka-združenie saleziánskej mládeže. 

Aktivita 4.2.1.2 Prezentácia príkladov dobrej praxe z komunitných centier a dobrovoľníctva – za-

bezpečenie informovanosti verejnosti (obcí a miest BSK) o existujúcich aktivitách 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, NO 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet aktivít 

Odpočet: priebežne plnené 

Prezentácia dobrovoľníckych aktivít na školách, webstránke BSK a v regionálnej tlači. 

Opatrenie 4.2.2 Informovanosť nízkopríjmových skupín obyvateľstva o možnostiach podpory 

Aktivita 4.2.2.1 Zabezpečenie informovanosti domácnosti s nízkym príjmom o možnostiach ich 

podpory  

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, mestá, obce 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 
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Ukazovatele vý-

sledku 
počet aktivít: N/A 

Odpočet: nezačaté 
Po spracovaní štúdie nízkopríjmových zamestnancov BSK, ktorá zároveň navrhne indikátory pravidelného 
monitoringu uvedených skupín, bude možné identifikovať relevantné osoby a zabezpečiť informovanosť. 
Opatrenie 4.2.3 Podpora zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej 
úrovni 
Cieľom je vytvorenie predpokladov pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov a 
zlepšenie príjmovej situácie rodín s deťmi. 

Aktivita 4.2.3.1 Budovanie zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej 
úrovni 
Termín Priebežne 
Zodpovedný BSK, relevantní partneri 
Náklady 4 mil. EUR  
Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-
sledku 

počet zariadení: 5 verejných poskytovateľov (z toho 1  vzniklo v roku 2021), 41 neverej-
ných poskytovateľov (z toho 1  vzniklo v roku 2021 
počet umiestnených detí / kapacita: kapacita verejného zariadenia z roku 2021 je 20 
detí; kapacita neverejného zariadenia z roku 2021 je 25 detí); Malacky: otvorené 1 za-
riadenie/18 detí; MČ BA-Nové Mesto: 1 zariadenie/40 detí 

Odpočet: priebežne plnené 
V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním 
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osob-
nej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vy-
sokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom  alebo návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V roku 2021 bola podpísaná zmluva o NFP z IROP – projekt „Vy-
budovanie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Senec“ 
MČ BA-Staré Mesto: Počet zariadení starostlivosti o deti: 2; Kapacita: 75 detí, obsadenosť: 100 % 
Malacky: Detské jasle Malacky | Mesto Malacky 
MČ BA-Petržalka: MČ nemá zariadenia pre deti do troch rokov, SSS Petržalka  má  Domov pre rodičov 
a deti, ale tu nie je podmienkou prijatia vek detí. Na území Petržalky sa nachádzajú materské centrá a súk-
romné jasle, resp. súkromné materské školy, ktoré  prijímajú  aj deti, ktoré nedovŕšili 3 roky. 

 
Cudzinci a sociálna inklúzia 

Cudzinci 

Priorita 5.1 Vytváranie pozitívneho prostredia pre integráciu cudzincov 

Opatrenie 5.1.1 Propagácia kultúrnej rozmanitosti, tolerancie, sociálnej súdržnosti a bezpečnosti 
Cieľom je predchádzať napätiu a strachu v spoločnosti v dôsledku rastu počtu cudzincov a vytvá-
ranie priateľského a bezpečného prostredia vo vzťahu k cudzincom. 

Aktivita 5.1.1.1 Vypracovanie komunikačného plánu problematiky integrácie cudzincov smerom 
k médiám a majorite 

Termín 

2021; navrhujeme premenovať na Komunikácia problematiky integrácie cudzincov 
s nahradením Termínu plnenia na PRIEBEŽNE a Ukazovateľa výsledku na Počet me-
diálnych výstupov. Komunikačné plány, resp. dokumenty podobného charakteru už 
boli spracované odborníkmi, ktorí sa danej oblasti dlhodobo venujú (Liga za duševné 
zdravie; Nadácia Milana Šimečku; CVEK, a pod.). Z uvedeného dôvodu považujeme 
spracovanie ďalšieho dokumentu za neefektívne vynakladanie verejných zdrojov. 

Zodpovedný BSK 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

komunikačný plán (ÁNO/NIE) 

Odpočet: nesplnené 

https://www.malacky.sk/index.php?page=obcan&menuid=1430
https://www.hrl.sk/sk/co-robime/temy/integracia
https://www.hrl.sk/sk/co-robime/temy/integracia
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/files/dokumenty/kapacity_prirucka.pdf
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2019/03/Integracia-cudzincov-v-Bratislave.pdf
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Odbor komunikácie a propagácie vypracoval podklady pre prvotnú verziu Komunikačného plánu v spolupráci 
s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Avšak vzhľadom k tomu, že v súčasnosti už existujú po-
dobné materiály, navrhujeme pokračovanie v spolupráci s odbornými organizáciami inou, efektívnejšou, for-
mou. 

Aktivita 5.1.1.2 Realizácia prednášok na témy kultúrna rozmanitosť, tolerancia, sociálna súdrž-
nosť a bezpečnosť 
Termín priebežne 
Zodpovedný BSK, Magistrát hl. m. SR Bratislavy, NO 
Náklady 5 000 EUR 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet prednášok 

Odpočet: priebežne plnené 

BSK organizoval v roku 2021 rôzne typy aktivít (prednášky, výstavy, podujatia) ako napr. Víkend zatvorených 

hraníc 2021, vypracovanie Akčného plánu BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, vzde-

lávací cyklus Občianske vzdelávanie o demokracii a totalite pre študentov 2. a 3. ročníkov stredných škôl v 

spolupráci s občianskym združením LIVING MEMORY, a pod.  

Aktivita 5.1.1.3 Podpora komunitných a kultúrnych aktivít zameraných na integráciu cudzincov 
s cieľom získania pozitívneho zážitku 
Termín priebežne 
Zodpovedný BSK, Magistrát hl. m. SR Bratislavy, NO 
Náklady 10 000 EUR 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet aktivít: 4 (IOM); 6 (Hl. m. SR BA) 
počet účastníkov: 91 (IOM); 62 230 (Hl. m. SR BA) 

Odpočet: priebežne plnené 

• Občianske združenie Mareena – pikniky s exotickými jedlami, prednášky, starostlivosť o imigrantov 
- https://mareena.sk/ 

• Organizácia Človek v ohrození - https://clovekvohrozeni.sk/ 

• Slovenská katolícka charita - https://www.charita.sk/ 

• Slovenská humanitná rada - https://www.shr.sk/ - projekty Kompas III, Efektívne služby žiadateľom 
o azyl v SR III, Rifugio  

• Platforma rozvojových organizácií Ambrela - https://ambrela.org/ 
IOM: Migračné informačné centrum IOM v roku 2021 v spolupráci s komunitnými mediátormi z Ukrajiny 

a Kazachstanu zorganizovalo spolu 4 informačné komunitné stretnutia Welcoming Slovakia, z toho 2 naživo 

v Bratislave a 2 online, formou webináru.  

Témami stretnutí bola oslava 30. výročia nezávislosti Ukrajiny, rodinné právo na Slovensku, zlúčenie rodiny, 

školy a pracovná legislatíva. Stretnutí sa spolu zúčastnilo 91 účastníkov. 

Hl. m. SR BA: Cez Nadáciu mesta Bratislavy bolo podporených 6 projektov, ktoré sa dajú jednoznačne iden-

tifikovať ako komunitné a  kultúrne aktivity zamerané na integráciu cudzincov s cieľom získania pozitívneho 

zážitku. Dokopy pre 62 230 účastníkov. (Je to preto lebo humans of fjužn je kampaň, čo robí rádovo väčší 

dosah. Podporené projekty: 

1. Islamská nadácia na Slovensku - "Spoločná obývačka rozmanitosti" - 200 

2. Mareena -Letný tábor: Rozmanité povolania bez hraníc - 30 
3. Nadácia Milana Šimečku- [fjúžn] 16 – Spoznaj svet, ktorý máme doma - 6000 
4. Nadácia Milana Šimečku- Archipelágo – Ostrov porozumenia - 6000 
5. Nadácia Milana Šimečku- Humans of [fjúžn] - 50000 
6. Štipko: Daniela Krajčová - Ruqayine deti  

Priorita 5.2 Uľahčenie prístupu cudzincov k základným informáciám o fungovaní spoločnosti 

Opatrenie 5.2.1 Sprístupnenie základných (pred príchodových) informácií hlavne v oblasti sociál-
nych služieb, školstva, zdravotníctva, dopravy a kultúry 
Cieľom je poskytnutie základnej sociokultúrnej orientácie cudzincom a uľahčenie prístupu k základ-
ným informáciám o službách v BSK 

https://mareena.sk/
https://clovekvohrozeni.sk/
https://www.charita.sk/
https://www.shr.sk/
https://ambrela.org/
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Aktivita 5.2.1.1 Sprístupnenie základných informácií hlavne v oblasti sociálnych služieb, školstva, 
zdravotníctva, dopravy a kultúry v anglickom, ruskom a ďalších jazykoch podľa aktuálnej po-
treby jazyku na web stránke BSK 
Termín priebežne 
Zodpovedný BSK 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

ÁNO/NIE: ÁNO 

Odpočet: splnené 

Informácie sú sprístupnené v štyroch rôznych jazykových mutáciách: anglická, nemecká, maďarská a ukra-
jinská. 
Aktivita 5.2.1.2 Podpora vydávania a distribúcie základných informácií o BSK v anglickom, rus-
kom a ďalších jazykoch podľa aktuálnej potreby jazyku pre cudzincov formou tlačených brožúr 
Termín priebežne 
Zodpovedný BSK, IOM 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet vytlačených brožúr 

Odpočet: nezačaté 

BSK poskytoval informácie prostredníctvom elektronických médií (nie však tlačených). 

Priorita 5.3 Zvýšenie dostupnosti inštitucionálnej pomoci pre cudzincov 

Opatrenie 5.3.1 Začlenenie problematiky integrácie cudzincov do strategických dokumentov 
miest a obcí BSK 
Cieľom je intenzívnejšie zapojenie najmä BSK, miest a obcí pri integrácii cudzincov vzhľadom na 
ich kompetencie stanovené zákonom 

Aktivita 5.3.1.1 Iniciovanie začlenenia problematiky integrácie cudzincov do strategických doku-

mentov miest a obcí BSK 

Termín priebežne 
Zodpovedný BSK 
Náklady N/A 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet strategických dokumentov zahrňujúcich problematiku cudzincov: 1 

Odpočet: priebežne plnené 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 - 2027 

Opatrenie 5.3.2 Vzdelávanie zamestnancov samospráv, ktorí prichádzajú alebo môžu prísť do 

kontaktu s cudzincami 

Cieľom je získanie informácií a zručností pri práci s cudzincami a ich začleňovaní do spoločnosti 

Aktivita 5.3.2.1 Vzdelávanie zamestnancov samospráv prostredníctvom interkultúrnych a so-

ciálno-právnych tréningov 

Termín priebežne 
Zodpovedný BSK, Magistrát hl. m. SR Bratislavy 
Náklady 5 000 EUR 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet účastníkov 

Odpočet: nezačaté 

Aktivita 5.3.2.2 Organizácia študijných pracovných ciest do zahraničia s cieľom získania skúse-

ností a zdieľania príkladov dobrej praxe 

Termín priebežne 
Zodpovedný BSK, Magistrát hl. m. SR Bratislavy 
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Náklady 5 000 EUR 
Financovanie vlastné zdroje 
Ukazovatele vý-
sledku 

počet pracovných ciest 
počet účastníkov 

Odpočet: nezačaté 

Priorita 5.4 Odstraňovanie jazykovej bariéry cudzincov 

Opatrenie 5.4.1 Zvýšenie jazykových kompetencií cudzincov v slovenskom jazyku 

Cieľom je zlepšenie jazykových zručností cudzincov a uľahčenie získavania potrebných informácií 

Aktivita 5.4.1.1 Podpora organizovania nízkoprahových kurzov slovenského jazyka pre cudzincov 

prostredníctvom poskytnutia priestorov pre ich realizáciu 

Termín priebežne 

Zodpovedný BSK , IOM, Jazyková škola 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-
sledku 

počet kurzov: N/A 
počet účastníkov: N/A 

Odpočet: priebežne plnené 

OSÚRaRP sprostredkoval komunikáciu občianskeho združenia Otvorená hra, ktorá pôsobí v priestoroch BSK 
v rámci Inklucentra (SPŠE, Hálova BA) a IOM Kurzy a vzdelávanie - Migračné informačné centrum IOM 

 

Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít a sociálna inklúzia 

Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít 

Priorita 6.1 Znižovanie rizika rozširovania lokalít ohrozených sociálnym vylúčením 

Opatrenie 6.1.1 Pravidelný monitoring lokalít MRK (v zmysle Atlasu rómskych komunít 2019) 
ohrozených sociálnym vylúčením 
Cieľom je pravidelné monitorovanie segregovaných rómskych komunít a v spolupráci s dotknu-
tými samosprávami spracovať stratégiu odstránenia segregovaných rómskych komunít v BSK. 

Aktivita 6.1.1.1 Pravidelný monitoring vybraných indikátorov sociálnej inklúzie v sociálne vylú-
čených lokalitách 
Termín ročne 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
aktualizovaný súbor indikátorov 

Odpočet: nezačaté 

Plnenie aktivity závisí od návrhu indikátorov Koncepcie inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji. 

Opatrenie 6.1.2 Spracovanie dlhodobej stratégie odstránenia segregovaných rómskych komu-

nít v BSK 

Aktivita 6.1.2.1 Spracovanie dlhodobej stratégie odstránenia segregovaných rómskych komunít 

v BSK 

Termín 

2021, navrhujeme posunutie termínu plnenia na 2022 z dôvodu obmedzení počas 

Covid-19 v roku 2021 

navrhujeme premenovanie opatrenia, aktivity a ukazovateľa výsledku na "Spraco-

vanie Koncepcie inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji do roku 2026" 

Zodpovedný BSK, pracovná skupina 

Náklady 30 000 EUR 

Financovanie EŠIF, Úrad vlády SR, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
Koncepcia dlhodobej stratégie eliminácie segregovaných rómskych komunít  

https://www.mic.iom.sk/sk/sk-bubles/318-kurzy-a-vzdelavanie.html
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Odpočet: priebežne plnené 

BSK v spolupráci s partnermi (vrátane Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) začal so spra-

cúvaním strategického dokumentu – v roku 2021 bola spracovaná analytická časť. Súčasťou dokumentu 

bude aj návrh indikátorov pre pravidelné monitorovanie kvality života v rómskych komunitách. 

 

Prierezové problémové oblasti sociálnej inklúzie 

Prierezové problémové oblasti 

Priorita 7.1 Sieťovanie aktérov a vznik platforiem 

Opatrenie 7.1.1 Vytvorenie platforiem pre sieťovanie a komunikáciu aktérov vstupujúcich do 

procesu sociálnej inklúzie podľa identifikovaných ohrozených skupín obyvateľstva 

Cieľom je vytvorenie platforiem a efektívnejšej spolupráce relevantných aktérov. 

Aktivita 7.1.1.1 Vytvorenie platformy pre sieťovanie a komunikáciu aktérov v oblasti poskyto-

vania sociálnych služieb, ÚPSVaR a zdravotníctva 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet pracovných stretnutí: N/A 

Odpočet: priebežne plnené 

Vytvorená a aktívna komunikačná platforma na výmenu informácií medzi subjektami relevantnými pre danú 

oblasť. 

Aktivita 7.1.1.2 Vytvorenie platformy pre sieťovanie a komunikáciu aktérov poskytujúcich so-

ciálne služby pre ľudí bez domova 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet pracovných stretnutí: N/A 

Odpočet: priebežne plnené 

Vytvorená a aktívna komunikačná platforma na výmenu informácií medzi subjektami relevantnými pre 

danú oblasť. 

Aktivita 7.1.1.3 Vytvorenie platformy pre sieťovanie a komunikáciu aktérov v oblasti inkluzív-

neho vzdelávania 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet pracovných stretnutí: N/A 

Odpočet: zatiaľ nesplnené 

Aktivita 7.1.1.4 Vytvorenie platformy pre sieťovanie a komunikáciu aktérov vstupujúcich do in-

tegrácie cudzincov 

Termín priebežne 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet pracovných stretnutí: N/A 
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Odpočet: priebežne plnené 

Vytvorená a aktívna komunikačná platforma na výmenu informácií medzi subjektami relevantnými pre 
danú oblasť. Účasť na podujatí „predstavenie návrhu Schémy pracovnej mobility pre SR so zreteľom na in-
tegráciu zahraničných pracovníkov z krajín mimo EÚ/EHP a komunikáciu pracovnej mobility na lokálnej 
úrovni“. Príspevok BSK na podujatí „Fórum o integrácii“. 

Aktivita 7.1.1.5 Vytvorenie platformy a sieťovanie relevantných aktérov pri riešení problémov 

MRK v BSK 

Termín priebežne 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet pracovných stretnutí 

Odpočet: priebežne plnené 
Vytvorená a aktívna komunikačná platforma na výmenu informácií medzi subjektami relevantnými pre 
danú oblasť. Spoluúčasť BSK na podujatí organizovanom ZŠ Plavecký Štvrtok pri príležitosti slávnostného 
ukončenia primárneho vzdelávania žiakov uvedenej školy. Komunikácia v rámci spracovania Koncepcie in-
klúzie Rómov v Bratislavskom kraji. 

Priorita 7.2 Podpora nájomného bývania 

Opatrenie 7.2.1 Podpora budovania nájomného bývania 

Cieľom je zabezpečenie dostupného bývania pre všetky skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym 

vylúčením. 

Aktivita 7.2.1.1 Podpora výstavby nájomných bytov vo vlastníctve BSK, miest a obcí 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK, mestá, obce 

Náklady N/A 

Financovanie štátny rozpočet, ŠFRB, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet nájomných bytov: N/A  

Odpočet: priebežne plnené 
Podpora zabezpečenia sociálneho (nájomného) bývania bola o.i. predmetom rokovaní BSK a zástupcov EK 
v súvislosti s oprávnenosťou financovania uvedenej aktivity v rámci programového obdobia EÚ 2021-2027. 
MČ BA-Dúbravka: Mestská časť disponuje 85 nájomnými bytmi, vrátane služobných bytov. Posledná vý-
stavba nájomných bytov bola realizovaná v roku 2010; MČ BA–Rusovce: 60;  MČ BA-Staré Mesto: 151 
obecných nájomných bytov (ide však o obecné nájomné byty, nie o byty určené na sociálne bývanie 
v zmysle zákona o dotáciách na sociálne bývanie); Malacky: Z počtu 131 bolo 9 odovzdaných v roku 2021; 
MČ BA-Petržalka: MČ poskytuje 3 byty (utajené bývanie) pre týrané ženy, spolu má MČ 449 obecných ná-
jomných bytov; Hl. m. SR BA: Koncom roka 2021 sa uskutočnili predbežné trhové konzultácie s 8 prihláse-
nými developermi, ktorí nám pomohli zodpovedať otázky na možné nastavenie a vyhlásenie verejného ob-
starávania na nákup 100 bytov, ktoré ešte len sú v procese výstavby/prípravy. V súčasnosti prebieha disku-
sia o rozpočtových možnostiach realizácie takéhoto obstarávania, z ktorej vyplynie rozhodnutie o forme a 
rozsahu pokračovania v tejto aktivite. 
Počas predmetného roku schválilo MsZ Koncepciu mestskej bytovej politiky 2020-2030, ktorej kapitola č. 5 
podrobne popisuje spoluprácu mesta so súkromným sektorom. Na základe Koncepcie bola v júni 2021 schvá-
lená METODIKA ZMIEN ÚZEMNÉHO PLÁNU V ZÁUJME BUDOVANIA PREDPOKLADOV NA ROZVOJ NÁJOM-
NÉHO BÝVANIA A ZVYŠOVANIE DOSTUPNOSTI BÝVANIA, ktorá bola ešte koncom roka, na zastupiteľstve v 
decembri 2021 v niektorých častiach pozmenená a doplnená. Na základe tejto metodiky sme vstúpili do 
pilotnej spolupráce so súkromnými developermi na budovanie predpokladov pre rozvoj nájomného bývania 
a zvyšovania dostupnosti bývania.  

Opatrenie 7.2.2 Zabezpečenie dostupného bývania pre zamestnancov zamestnaných v organizá-

ciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

Cieľom je udržateľnosť ľudských zdrojov v oblastiach s nedostatkom pracovných síl prostredníc-

tvom poskytnutia dostupného bývania. 
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Aktivita 7.2.2.1 Prestavba vhodných nevyužívaných budov vo vlastníctve BSK na byty pre zamest-

nancov zamestnaných v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie ŠFRB, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
počet nájomných bytov: 8 bytových jednotiek 

Odpočet: priebežne plnené 
V záujme poskytnutia finančne dostupného bývania bola realizovaná zmena účelového určenia časti bu-
dovy na ulici Pri vinohradoch 267. Budova pôvodne slúžila ako zariadenie pre seniorov, pričom tento druh 
služby sa v súčasnosti poskytuje už iba 27 prijímateľom sociálnej služby. Ostatných 73 bytových jednotiek, 
zmenou využitia, slúži na ubytovanie zamestnancov. V roku 2021 bolo za týmto účelom využitých 8 byto-
vých jednotiek. 

Priorita 7.3 Predchádzanie negatívnym javom v spoločnosti 

Opatrenie 7.3.1 Eliminácia diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov in-

tolerancie v spoločnosti  

Cieľom je zvyšovanie demokratického, tolerantného a multikultúrneho prostredia v spoločnosti. 

Aktivita 7.3.1.1 Vypracovanie Stratégie boja proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemi-

tizmu a iným prejavom intolerancie v BSK 

Termín 

2021, navrhujeme premenovať aktivitu na „Realizácia aktivít v boji proti diskrimi-

nácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a iným prejavom intolerancie“ s termínom 

realizácie: Priebežne. Dokumenty podobného charakteru už boli spracované odbor-

níkmi, ktorí v danej problematike dlhodobo pôsobia. Aktivitám v tejto oblasti sa ve-

nujú subjekty naprieč spoločnosťou, teda vrátane neziskových organizácií, škôl,  obcí 

/ miest a hl. m. SR BA. 

Zodpovedný BSK – navrhujeme zmeniť na NO, mestá/obce, BSK, hl. m. SR. BA 

Náklady 20 000 EUR 

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
strategický dokument – navrhujeme zmeniť na „Počet aktivít“ 

Odpočet: nesplnené 

Dokumenty podobného charakteru už boli spracované odborníkmi, ktorí v danej problematike dlhodobo pô-

sobia. Aktivitám v tejto oblasti sa venujú subjekty naprieč spoločnosťou, teda vrátane neziskových organizá-

cií, škôl,  obcí / miest a hl. m. SR BA (napr. aj  na školách). 

Priorita 7.4 Zmapovanie sociálne vylúčených lokalít a lokalít ohrozených sociálnym vylúčením 
na území BSK 

Opatrenie 7.4.1 Vytvorenie atlasu sociálne vylúčených lokalít 
Cieľom je zmapovanie sociálne vylúčených lokalít a lokalít ohrozených sociálnym vylúčením na 
území BSK a vytvorenie databázy rizikových priestorov, ktorú bude možné, prostredníctvom 
vhodne navrhnutých indikátorov, pravidelne monitorovať a zabrániť tak včasnými intervenciami 
vzniku nových sociálne vylúčených priestorov na území BSK. 

Aktivita 7.4.1.1 Návrh a vytvorenie metodiky pre vypracovanie atlasu sociálne vylúčených loka-
lít 

Termín 2022 - navrhujeme posunúť termín na 2024 

Zodpovedný BSK, MPSVR SR 

Náklady 10 000 EUR 

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
návrh projektu 

Odpočet: priebežne plnené 
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Komunikácia so ŠÚ SR a akademickou obcou. 

Aktivita 7.4.1.2 Zmapovanie sociálne vylúčených lokalít a lokalít potenciálne ohrozených sociál-

nym vylúčením a vytvorenie atlasu sociálne vylúčených lokalít  

Termín 2025 

Zodpovedný BSK, MPSVR SR 

Náklady 50 000 EUR 

Financovanie EŠIF, vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
analýza sociálne vylúčených lokalít 

Odpočet: nezačaté 

Realizácia plánovaná po vytvorení Metodiky mapovania sociálne vylúčených komunít. 

Opatrenie 7.4.2 Pravidelné monitorovanie lokalít ohrozených sociálnym vylúčením 

Aktivita 7.4.2.1 Monitorovanie lokalít ohrozených sociálnym vylúčením 

Termín Priebežne 

Zodpovedný BSK 

Náklady N/A 

Financovanie vlastné zdroje 

Ukazovatele vý-

sledku 
súbor indikátorov 

Odpočet: nezačaté 

Realizácia plánovaná po zmapovaní sociálne vylúčených lokalít. 

 


