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Príhovor starostu
Vážení občania!
Predkladáme vám Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Čunovo na
obdobie 2016 – 2021, ktorý predstavuje jeden zo základných dokumentov pre rozvoj komunitných
služieb samospráv, miest a obcí na území Slovenska.
Komunitný plán je vypracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov. Komunitný plán predstavuje efektívnu metódu, ktorá zabezpečí plánovanie obsahu
a rozsahu sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej mestskej časti a potrebám našich
obyvateľov.
Prostredníctvom komunitného plánu si mestská časť stanoví ciele v sociálnej oblasti a určí
prostriedky, použitím ktorých sa priblíži k splneniu vytýčených cieľov. Vďaka týmto prostriedkom dôjde
k napredovaniu a rozvoju našej mestskej časti, k priblíženiu sa k realizácii našej vízie o živote
v spoločnej komunite.
Na vypracovaní komunitného plánu sa podieľalo viacero externých a interných
spolupracovníkov, ako poslanci miestneho zastupiteľstva, zamestnanci miestneho úradu
a v neposlednom rade samotní občania a organizácie pôsobiace v mestskej časti.
Verím, že realizácia cieľov v sociálnej oblasti povedie k napredovaniu mestskej časti a uspokojí
a naplní Vaše požiadavky.
Všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe Komunitného plánu mestskej časti – Bratislava
Čunovo, sa chcem poďakovať vo svojom mene i v mene celej mestskej časti. Prispeli ste
k formulovaniu budúcnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo.

Gabriela Ferenčáková
starostka mestskej časti Bratislava - Čunovo
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Úvod
Oblasť sociálnej politiky významne ovplyvnil proces decentralizácie a reformy verejnej správy,
ktoré sa prejavili prechodom kompetencií na miestnu samosprávu. Mestá a obce sa stali významným
realizátorom sociálnej politiky a v súčasnosti od miestnej samosprávy závisí rozsah, podmienky
a kvalita, v akej obyvatelia využívajú sociálne služby.
Na základe tejto skutočnosti, mestá a obce sú povinné vypracovať komunitný plán sociálnych
služieb. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2016 – 2021
(ďalej len „komunitný plán“) logicky nadväzuje na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2015 – 2020 (ďalej len „PHRSR“). Avšak zo širšieho záberu
PHRSR sa komunitný plán zameriava výhradne na sociálnu oblasť.
Povinnosť obcí a miest vypracovať komunitný plán sociálnych služieb vychádza zo Zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Okrem toho, dokument vychádza aj
z iných legislatívnych noriem a strategických dokumentov, ktoré sú bližšie špecifikované v hlavnej
textovej časti komunitného plánu. Komunitný plán mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2016 –
2021 bol vypracovaný spoločnosťou Gemini Group s.r.o. za výraznej pomoci predstaviteľov
a obyvateľov mestskej časti, resp. odborníkov a organizácií pôsobiacich v mestskej časti. Vďaka
spolupráci viacerých strán, komunitný plán odzrkadlí skutočnosť v oblasti sociálnych služieb v mestskej
časti, a tak umožňuje samospráve lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v potrebách obyvateľov, čo prispeje
k ich rýchlejšiemu a efektívnejšiemu napĺňaniu.
Komunitný plán mestskej časti Bratislava – Čunovo pozostáva z troch hlavných častí:
teoretickej, analytickej a strategickej. V rámci teoretickej časti sa vymedzila podstata sociálnych služieb
a komunitného plánovania. Ďalej v tejto sekcii sú uvedené základné črty, ako aj subjekty komunitného
plánovania a tiež legislatívne normy a strategické dokumenty, z ktorých komunitný plán vychádza.
Analytická časť sa zaoberá súčasným stavom v oblasti sociálnych služieb spolu so SWOT analýzou,
ktorá sumarizuje silné i slabé stránky, príležitosti a riziká mestskej časti. V poslednej, strategickej časti
sa zadefinuje vízia mestskej časti a navrhnú sa konkrétne opatrenia na jej dosiahnutie, ako aj časový
harmonogram a potrebný rozpočet na realizáciu uvedených opatrení.
V prípade, že sa samospráva bude držať svojich cieľov, postupov a termínov zvolených
v komunitnom pláne, existuje vysoký predpoklad rastu kvality, rozšírenia portfólia a zvýšenia adresnosti
sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava – Čunovo.

5

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Čunovo 2016 - 2021

Sociálne služby, komunita, komunitné plánovanie
Sociálna služba je komplexná činnosť, ktorá sa zameriava na prevenciu vzniku nepriaznivej
situácie, riešenie nepriaznivej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej situácie fyzickej osoby, rodiny
alebo komunity. Sociálna služba sa tiež zameriava na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti
fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia sa do spoločnosti, zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby. Taktiež sa
zaoberá riešením krízovej sociálnej situácie a prevenciou sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách uvádza, že pod pojmom nepriaznivá situácia
sa rozumie ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti
spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje sociálne problémy.
Pred zostavením komunitného plánu je dôležité vymedziť pojmy ako komunita a komunitné
plánovanie. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách definuje pojem komunita ako skupinu osôb,
ktorá žije v určitom zoskupení, určenou najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú
spoločné záujmy, hodnoty a ciele. Obec sa považuje za základnú občiansku komunitu. Obec v záujem
občanov prichádza do kontaktu so štátom, a práve preto jej bola udelená povinnosť mať vypracovaný
komunitný plán sociálnych služieb, ako základný nástroj komunitného plánovania.
Komunitné plánovanie je dobrý spôsob, ako začať spoluprácu a vytvárať trvalejšie
partnerstvá. Posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie v dôsledku zapájania sa všetkých, ktorých sa
oblasť sociálnych služieb týka. Komunitné plánovanie sa zaoberá problematikou zabezpečovania
sociálnych služieb v konkrétnej obci, meste, mestskej časti. Odpovedá na otázky aké sociálne služby
a v akom rozsahu je potrebné vytvoriť na určitom území, ako by mali tieto služby byť rozmiestnené
a aké personálne, materiálne a finančné zdroje sú na to k dispozícii. Podstatou komunitného
plánovania je odhadnúť potrebné procesy a s nimi súvisiace finančné náklady, aby sa zabezpečila
koordinovanosť a efektívnosť.
Ciele a princípy komunitného plánovania
Koordinovanosť a efektivita sú iba parciálne benefity komunitného plánovania. Medzi jeho
hlavné ciele zaraďujeme:
 posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce,
 predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín,
 vtiahnutie do života komunity tých na okraji stojacich, ktorí v niektorých prípadoch vyvolávajú
strach a neistotu, či dokonca predstavujú hrozbu pre iných obyvateľov.

Aby sa zabezpečili spomínané ciele komunitného plánovania pri tvorbe komunitného plánu, je
potrebné dodržiavať určité princípy:
 princíp triády – spolupráca zadávateľov, poskytovateľov a užívateľov sociálnych služieb,
 princíp rovnosti – každý občan má právo na slobodné vyjadrovanie sa a zároveň nikto
nesmie byť vylúčený a diskriminovaný,
6
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 princíp skutočných potrieb – komunitný plán vychádza z charakteristiky analýzy súčasného
stavu sociálnych služieb v konkrétnej obci, meste, mestskej časti,
 princíp kompetencie účastníkov – dôraz sa kladie na profesionalitu a zodpovednosť.
Účastníci komunitného plánovania
Účastníci tzv. komunitnej triády tvoria hlavných účastníkov tvorby komunitného plánu. Do tejto
triády sa zaraďujú zadávatelia, poskytovatelia a prijímatelia komunitných služieb. Okrem týchto
priamych účastníkov komunitného plánovania existujú aj nepriami účastníci ako verejnosť a ďalšie
organizácie, ktoré majú rovnakú možnosť zapojiť sa do procesu tvorby komunitného plánu a vyjadriť
svoj názor.
Zadávateľmi sa rozumejú subjekty zodpovedné za zaistenie sociálnych služieb, ktoré
zodpovedajú miestnym potrebám. Za realizáciu komunitného plánu nesú politickú zodpovednosť.
V systéme verejnej správy na Slovensku sú to obce a mestá. Je dôležité, aby obec/mesto/mestská časť
deklarovali svoju vôľu plánovať a rozvíjať sociálne služby uznesením zastupiteľstva. Takéto politické
rozhodnutie potvrdzuje legitimitu komunitného plánovania a je zárukou pre zapojenie ďalších
účastníkov.
Poskytovatelia sociálnych služieb predstavujú skupinu, ktorá poskytuje sociálne služby
užívateľom. Poskytovatelia prispôsobujú svoju ponuku a realizáciu služieb na potreby užívateľov. Práve
preto by mali rešpektovať záujmy a potreby svojich klientov, užívateľov a napĺňať ich vízie
kvalifikovanou službou.
Komunitné plánovanie sa zaoberá viacerými základnými skupinami poskytovaných sociálnych
služieb. Ponuka poskytovateľov sa dá zaradiť do nasledovných kategórií:
 poradenské a podporné služby rodinám a jednotlivcom,
 služby krízovej intervencie,
 služby dlhodobej sociálnej, prípadne zdravotnej starostlivosti.
Tretím účastníkom komunitného plánovania sú prijímatelia. Prijímateľ je subjekt, ktorý sa ocitol
v nepriaznivej životnej situácii a nie je schopný túto situáciu sám zvládnuť. Stal sa odkázaným na
pomoc iných. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa prílohy č. 3
§ 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Prijímateľov sociálnych služieb zaraďujeme do nasledovných skupín:
 seniori, osoby staršie ako 65 rokov,
 občania so zdravotným postihnutím a duševnými poruchami ako aj ich rodiny,
 týrané a sociálne zanedbávané deti, deti s poruchami správania a rodičia, ktorí zanedbávajú
alebo nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich detí,
 neprispôsobiví jednotlivci, ľudia závislí od návykových látok, trestaní, nezvládajúci svoj život.
Obec/mesto/mestská časť má priebežne informovať verejnosť o zámeroch, výsledkoch
a cieľoch komunitného plánovania. Na informovanie verejnosti si musí zvoliť vhodnú informačnú
stratégiu. Počas prípravy komunitného plánu sú oslovené a vyzvané k spolupráci aj ďalšie organizácie,
7
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záujmové skupiny, občianske iniciatívy, etnické skupiny a iné subjekty, ktorých sa komunitné
plánovanie týka.
Z praxe vyplýva, čím je rôznorodejšie spektrum subjektov zapojených do komunitného
plánovania, tým kvalitnejší je výstup z tohto procesu.
Legislatívne normy a strategické dokumenty
Základnú právnu normu v oblasti sociálnych služieb predstavuje zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov. Zákon stanovuje právny rámec poskytovania sociálnych služieb,
financovania sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Spomínaný zákon
o sociálnych službách ďalej dopĺňajú:
zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 417/2013 Z. z. o hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,
zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov,
zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov,
 ďalšie zákony.






Okrem uvedených legislatívnych noriem, podklad pre spracovanie komunitného plánu tvoria aj
viaceré strategické dokumenty:
Miestne dokumenty
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Čunovo
na roky 2015 - 2020
 Regionálne dokumenty
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na
roky 2014 - 2020
 Všeobecne záväzné nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja
Národné dokumenty
 Národné priority rozvoja sociálnych služieb
 Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej
republike,
 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
Dokumenty EÚ
 Európa 2020
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Analytická časť
Socio-demografická analýza
Základom analytickej časti Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava –
Čunovo je socio-demografická analýza mestskej časti. Ako východiskový dokument bol použitý
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2015
– 2020, ktorý uvádza širší záber o obyvateľstve a charakterizuje ho na základe rôznorodých kritérií.
Komunitný plán sa zaoberá iba vybranými charakteristikami v rámci cieľových skupín, pre ktoré je
určený systém sociálnych služieb. Bližšie spoznanie týchto vybraných skupín umožní samospráve
lepšie spoznať prostredie, na ktoré sa komunitný plán zameriava. V rámci tejto podkapitoly sa bližšie
špecifikujú základné skupiny užívateľov sociálnych služieb a v nasledujúcej podkapitole sú uvedené
konkrétne možnosti využívania sociálnych služieb v mestskej časti.
Obyvatelia, rodiny, deti a mládež
Za posledných desať rokov je badateľný kontinuálny nárast vo vývoji počtu obyvateľov
mestskej časti Bratislava – Čunovo. Za sledované obdobie (2005 – 2015) je pozorovateľný až
44,94 %-ný nárast, čo sa týka počtu obyvateľov. Tento vývojový trend sa hodnotí vysoko pozitívne a
v budúcnosti sa naďalej očakáva podobný vývoj.
Tabuľka č. 1 Vývoj počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Čunovo
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Počet
919
933
936
943
970
1009
obyv.

2011

2012

2013

2014

2015

1014

1063

1126

1248

1332

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z hľadiska pohlavnej štruktúry mestskej časti Bratislava – Čunovo za sledované obdobie do
roku 2011 počet mužov prevyšoval počet žien. Od roku 2012 ženy tvoria väčšinu obyvateľstva, avšak
rozdiel v počte mužov a žien je len malý. O tom svedčí aj posledný dostupný údaj z roku 2015, keď
v percentuálnom vyjadrení ženské pohlavie predstavovalo 50,08 % a mužské 49,92 %.
Tabuľka č. 2 Vývoj podielu vekových zložiek obyvateľstva mestskej časti Bratislava - Čunovo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Predproduktívny
vek

13,46 %

13,15 %

13,71 %

13,08 %

14,20 %

15,52 %

16,43 %

18,11 %

Produktívny vek

74,25 %

74,23 %

74,23 %

74,23 %

70,41 %

68,86 %

68,47 %

67,47 %

Poproduktívny
vek

12,29 %

12,62 %

12,06 %

12,69 %

15,38 %

15,62 %

15,10 %

14,42 %

Zdroj: Štatistický úrad SR

Ako sa dá usúdiť z tabuľky č. 2, percentuálny podiel obyvateľstva v produktívnom
a poproduktívnom veku z celkového počtu obyvateľov klesá, avšak percentuálny podiel osôb
v predproduktívnom veku rastie. Za sledované obdobie môžeme pozorovať nárast percentuálneho
podielu osôb vo veku 0 – 14 rokov (predproduktívny vek) o 4,65 p. b. Tento trend môžeme hodnotiť
pozitívne, keďže v mestskej časti Bratislava – Čunovo rastie mladá generácia. V skupine obyvateľov
v produktívnom veku je možné sledovať pozitívny vývoj až do roku 2010. V roku 2011 nastal pokles
9
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o 3,82 p. b. Od tohto roku počet obyvateľov v produktívnom veku neustále klesá. Vývoj v počte
obyvateľov v poproduktívnom veku za sledované obdobie je premenlivý. V roku 2011 je zreteľne
najväčší nárast v počte – o 2,69 p. b. Od roku 2012 je možné sledovať pokles počtu obyvateľov
v poproduktívnom veku, čo môže znamenať pozitívny vývojový trend pre mestskú časť.
Tabuľka č. 3 Vývoj počtu živonarodených detí v mestskej časti Bratislava - Čunovo

Rok
Počet

2007
6

2008
5

2009
11

2010
11

2011
10

2012
16

2013
8

2014
14

2015
20

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z tabuľky č. 3 je zrejmé, že počet živonarodených detí v mestskej časti Čunovo prevažne
rastie. Prvý väčší nárast v počte živonarodených detí je zreteľný v roku 2009, ďalší v roku 2012. Veľký
nárast môžeme vidieť aj v roku 2015, keď sa ich počet medziročne zvýšil o 6 osôb.
Vychádzajúc z posledných dostupných údajov z roku 2011, k slovenskej národnosti sa
v mestskej časti Čunovo hlásilo 77,03 % obyvateľstva, druhou najpočetnejšou národnosťou bola
chorvátska (12,28 %) a trojicu národností s najvyšším počtom príslušníkov uzatvára maďarská
národnosť (6,53 %).
Seniori
Starnutie sa dá definovať ako proces, ktorého výsledkom je rôzny stupeň staroby. Staroba je
konečná etapa procesu starnutia, je to obdobie na konci prirodzeného vývojového procesu každého
človeka.
Jedným z najdôležitejších charakteristík starnutia a staroby je vek. Na základe tohto kritéria
rozlišujeme nasledujúce obdobia staroby:
 60 – 74 rokov – včasná staroba, vyšší vek, mladá staroba
 75 – 89 rokov – vlastná staroba, pravá staroba
 90 rokov – dlhovekosť
Tabuľka č. 4 Vývoj počtu obyvateľov v poproduktívnom veku

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

60 - 74
75 - 89
90 -

108
42
5

105
43
3

115
43
3

122
42
2

119
47
2

129
45
3

140
48
4

166
68
5

174
62
6

183
62
5

195
66
5

Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet obyvateľov vo veku 60 – 74 rokov za sledované obdobie neustále rastie. Výnimku tvorí
rok 2008, keď počet obyvateľov v tejto skupine klesol o 3 osoby. Najväčší nárast v počte nastal v roku
2014, keď sa počet obyvateľov vo vyššom veku oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 12 osôb. Počet
obyvateľov vo veku 75 – 89 rokov do roku 2010 bol približne rovnaký. V roku 2011 nastal najväčší
nárast v tejto skupine seniorov, t. j. o 20 osôb. Po tomto roku nastal mierny pokles v počte osôb
v pravej starobe, avšak v roku 2014 sa ich počet opäť zvýšil.
Hoci percentuálny podiel seniorov v porovnaní s celkovým počtom obyvateľstva klesá,
z tabuľky č. 4 je zrejmé, že počet seniorov celkovo rastie.
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Zdravotne ťažko postihnutí
Tretiu kategóriu prijímateľov sociálnych služieb tvoria zdravotne ťažko postihnutí ľudia.
Slovenská legislatíva nevymedzuje definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím. Organizácia
spojených národov definuje osoby so zdravotným postihnutím ako osoby s dlhodobým telesným,
mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami
môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.
Mestská časť vo svojej internej evidencii neeviduje údaje o počte a zložení zdravotne ťažko
postihnutých obyvateľov. V budúcnosti mestská časť plánuje viesť evidenciu o ZŤP obyvateľoch,
nakoľko ide o heterogénnu cieľovú skupinu a preto je dôležité poznať jej štruktúru. V opačnom prípade
mestská časť nedokáže efektívne plánovať a vhodne zacieliť sociálne služby pre túto skupinu.
Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
Pod sociálnym vylúčením chápeme neschopnosť zúčastniť sa na sociálnom, ekonomickom,
politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov, ako sú napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav,
nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia.
Pri určení ekonomickej aktivity obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Čunovo sme
vychádzali z posledných dostupných údajov za rok 2011. V tomto roku mala mestská časť 51,68 %
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, pričom podiel pracujúcich v rámci tejto skupiny dosahoval
83,33 %. Podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľov Čunova bol 43,07 % a nezamestnaných
4,95 %. Vysoký podiel na celkovom počte obyvateľov mali dôchodcovia (20,50 %) a závislé osoby
(21,78 %), medzi ktoré patria deti do 16 rokov, študenti stredných a vysokých škôl.
Obyvatelia nachádzajú svoje pracovné uplatnenie buď v samotnej mestskej časti Čunovo,
väčšina z nich však dochádza za prácou do ostatných mestských častí Bratislavy.
Tabuľka č. 5 Ekonomická aktivita obyvateľstva v mestskej časti Bratislava – Čunovo za rok 2011

Počet

Percentuálne
vyjadrenie OEA

435
7
50
27
3

83,33 %
1,34 %
9,58 %
5,17 %
0,57 %

Osoby ekonomicky neaktívne

Počet

Percentuálne
vyjadrenie OEN

Nepracujúci dôchodcovia
Ostatní nezávislí
Závislé osoby
Iná a nezistená ekonomická aktivita
Spolu

207
41
220
20
1010

42,42 %
8,40 %
45,08 %
4,10 %
-

Osoby ekonomicky aktívne
Pracujúci
Osoby na materskej dovolenke
Nezamestnaní
Pracujúci dôchodcovia
Vypomáhajúci v rodinnom podniku

Celkové
percentuálne
vyjadrenie
43,07 %
0,69 %
4,95 %
2,67 %
0,30 %
Celkové
percentuálne
vyjadrenie
20,50 %
4,06 %
21,78 %
1,98 %
-

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2011
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Závažným dôvodom sociálneho vylúčenia je nezamestnanosť. Počet uchádzačov
o zamestnanie sa v mestskej časti Čunovo za posledné roky zvyšuje, pričom najmarkantnejšie
zvýšenie tohto ukazovateľa nastalo medzi rokmi 2008 a 2009. Najvyšší počet uchádzačov
o zamestnanie bol zaznamenaný v roku 2011. Ženy uchádzajúce sa o zamestnanie v tomto roku
mierne prevyšovali počet mužov, celkovo sa však dá povedať, že podiel mužov a žien uchádzajúcich
sa o zamestnanie je v Čunove približne rovnaký.
Tabuľka č. 6 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v mestskej časti Bratislava - Čunovo

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ženy
4
5
10
15
20
12
17
19
16

Muži
3
3
11
15
18
15
18
15
15

Spolu
7
8
21
30
38
27
35
34
31

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ďalším dôvodom sociálneho vylúčenia je nedostatočné vzdelanie. Na základe údajov zo
Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 je 14,06 % obyvateľov mestskej časti bez vzdelania
a 32,08 % má ukončené stredné vzdelanie s maturitou. Skoro 19 % obyvateľstva dosiahlo vyššie
vzdelanie do roku 2011.
Tabuľka č. 7 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Čunovo za rok 2011

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské mag., inž., doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Bez vzdelania
Nezistené
Spolu

Počet
obyvateľov
121
116
95
38
225
61
17
30
142
17
142
6
1010

Percentuálne vyjadrenie
11,98 %
11,49 %
9,41 %
3,76 %
22,28 %
6,04 %
1,68 %
2,97 %
14,06 %
1,68 %
14,06 %
0,59 %
-

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2011

K sociálnemu vylúčeniu nevedú iba ekonomické dôvody. Sociálna oblasť je zameraná nielen
na riešenie, resp. zmierňovanie hmotnej či finančnej núdze, ale aj na sociálnej núdze.
Obec v súčasnosti nevedie evidenciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením z dôvodu
sociálnej núdze vo svojej internej evidencii.
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Analýza súčasného stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Analýza súčasného stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb nadväzuje na sociodemografickú analýzu a predstavuje dôležitú súčasť komunitného plánu. Aby sa dali identifikovať silné
a slabé stránky a navrhnúť konkrétne opatrenia pre mestskú časť, je nevyhnuté poznať skutočný stav.
V nasledujúcej časti komunitného plánu je popísaný aktuálny stav sociálnej starostlivosti vo vzťahu
k jednotlivým cieľovým skupinám, ktoré už boli vymedzené v predchádzajúcej podkapitole.
Obyvatelia, rodiny, deti a mládež
V mestskej časti Bratislava – Čunovo pôsobí štátna materská škola so sídlom Hraničiarska
101, 851 10 Bratislava. Materská škola leží v krásnom prírodnom prostredí mestskej časti. Budova
upúta zaujímavou dobovou architektúrou, čím sa odlišuje od iných materských škôl v okolí. Jej
prednosťou je dvor obklopený lesom a mŕtvym ramenom Dunaja. Poskytuje deťom množstvo aktivít na
preliezačkách z prírodného materiálu. Materská škola zamestnáva 5 pedagogických a 5
nepedagogických pracovníkov. V MŠ sa nachádzajú tri triedy. V triede najmladšej vekovej skupiny (t. j.
do 3 rokov) sa poskytuje poldenná starostlivosť a v triedach strednej a staršej vekovej skupiny (t. j.
deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou) celodenná starostlivosť. Zariadenie
navštevuje 58 detí priamo z mestskej časti a z okolitých obcí/miest. Kapacita materskej školy je naplno
využitá, priam nepostačujúca. Inštitúcia zabezpečuje pedagogickú, krúžkovú a edukačnú činnosť.
Materská škola tiež zabezpečuje stravovanie priamo v zariadení. Materiálno-technické vybavenie
škôlky je na kvalitnej úrovni. Zriaďovateľom materskej školy je samotná mestská časť, ktorá zo svojho
rozpočtu prispieva na prevádzkovanie inštitúcie. Financovanie zariadenia sa okrem rozpočtu mestskej
časti zabezpečuje aj z prostriedkov štátneho rozpočtu. V budúcnosti sa mestská časť Bratislava –
Čunovo bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-u. Získané peňažné
prostriedky sa použijú na výstavbu novej materskej školy, ktorá bude mať kapacitu 74 detí.
Na území mestskej časti sa nachádza aj súkromná škôlka SMEJO s.r.o., so sídlom Ražná 5,
851 10 Bratislava. Škôlka sa nachádza v tichej a bezpečnej lokalite Čunova v rodinnom dome, ktorý je
prispôsobený potrebám detí. Dom je obklopený priestranným dvorom s preliezačkami a malou
zeleninovou záhradkou. V oddelenej časti dvora je i bazén, ktorý škôlka plánuje využívať v letných
mesiacoch. V neďalekom okolí škôlky je množstvo prírodnej zelene, multifunkčné ihrisko, gazdovstvo
s domácimi zvieratkami a jazdecký klub. Inštitúcia zamestnáva jedného pedagogického zamestnanca.
Škôlku navštevuje 19 detí, ktoré sú priamo z mestskej časti Bratislava – Čunovo a z okolitých
obcí/miest. Kapacita materskej školy je využívaná maximálne, keďže je na úrovni 19 detí. Škôlka vo
svojom portfóliu ponúka výchovu a vzdelávanie detí od 2 až do 6 rokov, výučbu cudzích jazykov
(anglický, nemecký), predškolskú prípravu v zmysle štátneho programu ISCED 0 a gymnasticko–
atletickú prípravu. Ďalej škôlka ponúka všestranné aktivity, sprievodné akcie v podobe divadiel, výletov,
tvorivých dielní. V škôlke sa pravidelne organizujú aj oslavy narodenín. Materiálno-technické vybavenie
škôlky je primerané. Mestská časť nepomáha zariadeniu žiadnym spôsobom. Financovanie súkromnej
materskej školy sa uskutočňuje z vlastných prostriedkov.
Na území mestskej časti Bratislava – Čunovo sa nachádzajú tri detské ihriská, multifunkčné
ihrisko a futbalové ihrisko, ktoré sú voľne prístupné pre deti a mládež. V blízkosti mestskej časti je
vybudovaný areál Divoká voda, ktorý slúži ako areál vodných športov. So svojím vybavením spĺňa
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kritériá športových štadiónov najvyššej kvality. Areál poskytuje tréningové možnosti nielen pre
výkonnostných vodných slalomárov a raftérov, ale aj pre amatérskych športovcov. Obyvatelia mestskej
časti majú k dispozícii aj cyklistickú trasu EUROVELO 6.
V mestskej časti pôsobí aj niekoľko klubov, ako Chorvátsky klub, klub šikovných ručičiek, DFS
Čunovský kŕdeľ, Čunovskí Bećari, TJ Čunovo. V rámci Chorvátskeho kultúrneho spolku Čunovo
v mestskej časti pôsobí aj tamburášska skupina Konjic, kde deti majú možnosť naučiť sa hrať na
tradičnom chorvátskom nástroji, na tamburiciach. V DFS Čunovský kŕdeľ prebiehajú tanečné
a spevácke nácviky dvakrát do týždňa v spoločenskej sále Miestneho úradu. Deti sú rozdelené podľa
veku a výkonnosti do dvoch skupín. Mladí futbalisti v TJ Čunovo trénujú dvakrát týždenne a cez
víkendy hrajú zápas.
Mestská časť Bratislava – Čunovo každoročne zabezpečuje rôzne podujatia pre deti a mládež.
Medzi takéto podujatia patrí uvítanie detí do života, zápis prváčikov, karneval, oslava dňa detí
a stretnutie s Mikulášom. Každoročne v Čunove sa uskutoční rozlúčka s fašiangami, na ktorej sa môže
zúčastniť celá mestská časť.
V súčasnosti mestská časť nepomáha žiadnym spôsobom mladým rodinám v zlej sociálnej
situácii a osamelým rodičom. V Čunove neexistuje materské centrum alebo iné zariadenie určené pre
matky.
V budúcnosti mestská časť Bratislava – Čunovo chce zrealizovať nadstavbu požiarnej
zbrojnice a vybudovať klub mládeže na voľnočasové aktivity. Na tento zámer už má mestská časť
vypracovanú projektovú dokumentáciu. Náklady na zrealizovanie sa odhadujú vo výške 250 tisíc EUR.
Seniori
Mestská časť Bratislava – Čunovo má prijaté VZN 2/2011 o podmienkach a rozsahu
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby.
Starším obyvateľom mestskej časti Bratislava – Čunovo školská jedáleň materskej školy
zabezpečuje odber obedov. Strava je pripravená priamo v školskej jedálni. Obedy sú k dispozícii na
odber od pondelka do piatka. Strava je distribuovaná seniorom formou osobného odberu. Obedy si
hradia seniori sami. Kapacita školskej jedálne na obedy pre seniorov je doposiaľ postačujúca.
Pre seniorov sú zabezpečené podujatia ako blahoželanie jubilantom, výlety, posedenie pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, vianočné posedenie. Seniori mestskej časti sa môžu zapojiť do
aktivít Klubu šikovných ručičiek.
V súčasnosti mestská časť nemá vybudovaný dom seniorov ani denný stacionár, avšak
v budúcnosti sa v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR plánuje výstavba denného
stacionáru.
Zdravotne ťažko postihnutí
Aktuálne mestská časť Bratislava – Čunovo nemá k dispozícii žiadne zariadenie určené pre
zdravotne ťažko postihnuté osoby a ani im neposkytuje žiadne špeciálne služby. Miestne budovy
a verejné priestranstvá v súčasnosti nedisponujú bezbariérovým prístupom. Mestská časť sa bude
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snaží eliminovať tieto slabé stránky formou vybudovania bezbariérového prístupu na miestnom úrade
a umiestnením výťahu do spoločenskej sály miestneho úradu, kde sa konajú podujatia pre verejnosť.
Na spomínané zámery mestská časť ešte nemá vypracovanú projektovú dokumentáciu a nevie
odhadnúť požadované náklady na realizáciu.
Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
V súčasnosti mestská časť nevykonáva žiadne opatrenia na uľahčenie začlenenia sa do
spoločnosti osobám ohrozených sociálnym vylúčením.
SWOT analýza
Silné stránky
 prirodzený prírastok obyvateľstva
 zvyšovanie podielu predproduktívnej
zložky obyvateľstva
 priaznivá
vzdelanostná
štruktúra
obyvateľstva
 rozvinutá dobrovoľnícka činnosť občanov,
bohatá spolková činnosť, aktívne
občianske a športové združenia
 kvalitné materské školy
 široká ponuka kultúrnych a športových
aktivít pre obyvateľov obce
 snaha samosprávy o získanie externých
finančných zdrojov

Príležitosti
 migračný prírastok obyvateľstva
 maximálne získavanie a využívanie
externých finančných zdrojov
 zvýšený záujem o voľnočasové aktivity
v prírode (turistika, beh, cyklistika)
 vytvorenie pracovných príležitostí pre
nezamestnaných a aktívnych dôchodcov
 vybudovanie domu seniorov a denného
stacionáru
 poskytnutie pomoci pre rodiny v zlej
situácii a pre osamelých rodičov
 poskytnutie pomoci pre ZŤP a osoby
ohrozené sociálnym vylúčením
 vybudovanie bezbariérového prístupu

Slabé stránky
 výrazný pokles podielu obyvateľstva
v produktívnom veku a nárast podielu
obyvateľstva v poproduktívnom veku
 vysoký podiel dôchodcov a závislých
osôb na celkovom počte obyvateľov
 málo pracovných príležitostí v mestskej
časti
 nárast počtu nezamestnaných osôb
v posledných rokoch
 absencia pomoci pre rodiny v zlej situácii
a pre osamelých rodičov
 nevybudovaný dom seniorov a denný
stacionár
 nevybudovaný bezbariérový prístup na
verejných priestranstvách a v miestnych
budovách
 absencia poskytovania pomoci pre ZŤP
a osoby ohrozené sociálnym vylúčením
Riziká
 odchod obyvateľov za prácou do
ostatných mestských častí Bratislavy
 neúspešnosť projektových zámerov
 presun kompetencií na samosprávy bez
adekvátneho presunu finančných zdrojov
 absencia opatrení pomoci pre osoby
ohrozené sociálnym vylúčením
 nezáujem investorov o podnikanie na
území obce
 nezáujem obyvateľov o voľnočasové
aktivity
a podujatia
organizované
mestskou časťou
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Výsledky dotazníkového prieskumu
Do procesu komunitného plánovania mali možnosť zapojiť sa aj obyvatelia a subjekty
pôsobiace v mestskej časti Bratislava – Čunovo prostredníctvom vypĺňania dotazníkov. Dotazníky boli
zverejnené na webovej stránke mestskej časti a tiež boli sprístupnené v tlačenej podobe. Dotazník
vyplnilo 30 obyvateľov. V nasledujúcej textovej časti prinášame výsledky tohto prieskumu.
Podiel mužov a žien, ktorí sa zúčastnili na vyplnení dotazníkov, je pomerne vyrovnaný.
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 16 mužov (53,33 %) a 14 žien (46,67 %). Polovica
respondentov sú vo veku 30 – 39 rokov. Druhú najväčšiu skupinu respondentov tvoria obyvatelia vo
veku 20 – 29 rokov (23,33 %). Dvadsať percent respondentov patrí do vekovej kategórie 40 – 49 rokov
a 6,67 % do kategórie 50 – 64 rokov.
Pri pohľade na vzdelanostnú štruktúru, prevažná väčšina respondentov dosiahla
vysokoškolské vzdelanie – 70,97 %. Z toho technické zameranie tvorí 22,58 %, ekonomické 19,35 %,
humanitné 22,58 % a prírodovedné 6,45 %. Stredné odborné vzdelanie získalo 12,90 % opýtaných
a stredné všeobecné 6,45 %. Skoro 10 % respondentov je vyučených s maturitou.
Najviac, 30 % respondentov, je zamestnaných v súkromnom sektore. Druhú najväčšiu
štruktúru v oblasti zamestnania v mestskej časti Bratislava – Čunovo tvoria podnikatelia (26,67 %). Vo
verejnom sektore je zamestnaných 10 % respondentov. Študenti tvoria 6,67 % opýtaných, kým
dôchodcovia 3,33 %. Skoro 17 % respondentov uviedlo, že v súčasnosti je na materskej dovolenke.
Podiel nezamestnaných na celkovom počte opýtaných tvorí 6,67 %.
Na otázku, ako dlho žije respondent v mestskej časti, 43,33 % opýtaných uviedlo odpoveď 1 až
5 rokov a v rovnakom zastúpení sú aj respondenti, ktorí žijú v mestskej časti už viac ako 21 rokov.
Sedem percent opýtaných uviedlo, že býva v mestskej časti už 6 – 10 rokov. Obyvatelia, ktorí majú
trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Čunovo menej ako 1 rok, alebo tu už bývajú 16 – 20 rokov,
tvoria rovnaký podiel opýtaných respondentov, t. j. 3, 33 %.
Štyridsať percent respondentov uviedlo, že má prehľad o poskytovaných sociálnych službách
v mestskej časti. Rovnaký počet respondentov uviedlo, že má len čiastočný prehľad. Zvyšných 20 %
opýtaných nemá prehľad o poskytovaných sociálnych službách.
Až 66,67 % opýtaných uviedlo, že v súčasnosti nevyužíva žiadnu sociálnu službu v mestskej
časti. Vzdelávacie zariadenia a záujmové združenia či kluby navštevuje rovnaký počet respondentov, t.
j. 5 ľudí.
Prevažná väčšina opýtaných v dôsledku nevyužívania sociálnych služieb nevie posúdiť svoju
spokojnosť so sortimentom v sociálnej oblasti. Dvadsať percent respondentov je spokojných a 13,33 %
nie je spokojných so sortimentom sociálnych služieb v mestskej časti. K spokojnosti respondentov
prispela aj vysoká úroveň kvality materskej školy, avšak podľa obyvateľov jej kapacita je
nepostačujúca. Dôvodom nespokojnosti bola absencia priestoru na stretávanie sa mladých ľudí hlavne
v zimnom období a absencia denného stacionára.
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Rovnako ako pri predchádzajúcej otázke, aj pri otázke zameranej na zisťovanie spokojnosti
s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb väčšina respondentov (83,33 %) z dôvodu nevyužívania
týchto služieb nevie posúdiť svoju spokojnosť. Desať percent respondentov nie je spokojných s kvalitou
poskytovaných sociálnych služieb, a to z dôvodu nepostačujúcej kapacity materskej školy. Zvyšných
6,67 % respondentov je spokojných s kvalitou sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava – Čunovo.
Podľa opýtaných respondentov, v mestskej časti chýba najmä základná škola a materské
centrum. Ďalej obyvatelia pociťujú absenciu terénnej opatrovateľskej služby, rozvozu jedál, denného
stacionára. Respondenti by tiež radi uvítali centrum voľného času pre rôzne vekové kategórie
a vybudovanie bezbariérového prístupu na kultúrny dom.

Strategická časť
Vízia
Vízia mestskej časti Čunovo predstavuje zhrnutie budúcej predstavy o MČ, ktorá by sa mala
dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v stratégii rozvoja.
Hlavným cieľom strategickej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj pre
implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí v mestskej časti
žijú, pracujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, alebo ktorí v nej plánujú investovať. Súčasne strategické
plánovanie a strategická vízia predstavujú dohovor medzi lokálnymi lídrami na prioritách budúceho
rozvoja. Toto poslanie strategickej vízie sa najlepšie naplní vtedy, keď je jej obsah stručný, výrečný
a pôsobivý v najširšom zmysle slova. Okrem motivácie má vízia aj marketingový, respektíve
propagačný účel. Predáva daný región/lokalitu, predáva úsilie svojej komunity čeliť aktuálnym trendom
a vytvárať lepšie podmienky pre regionálny rozvoj. Propaguje mestskú časť vo svete, na úradoch
a medzi partnermi, ale rovnaký význam má aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje usporiadanie,
identitu a spoločný účel činnosti rozvoja.
Spolupráca mestskej časti Bratislava – Čunovo, jej obyvateľov a podnikateľov prináša
vzájomný prospech. Vďaka ich spolupráci sa mestská časť stáva atraktívnou pre obyvateľov v oblasti
sociálnych služieb. Ľudské zdroje sú optimálne využívané, ich kvalita dosahuje vyhovujúcu úroveň.
Rozvinutá občianska, sociálna a environmentálna infraštruktúra zabezpečuje vysokú kvalitu
poskytovaných sociálnych služieb v mestskej časti. Čunovo disponuje dobrými podmienkami pre rozvoj
v oblasti sociálnych služieb.
Vízia bude naplnená realizáciou Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti
Bratislava – Čunovo na roky 2016 – 2021. Zodpovednou osobou za dosiahnutie vízie bude Mgr. Jana
Bánová, pracovníčka Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Čunovo.
Návrh stratégie rozvoja
S cieľom dosiahnuť uvedenú víziu, mestská časť Bratislava – Čunovo navrhla stratégiu
rozvoja. Naplánovaním jednotlivých krokov mestská časť vopred vie, na aký zámer, kedy a koľko
finančných prostriedkov bude potrebovať. Plán jej umožňuje lepšie, organizovanejšie a efektívnejšie
napĺňať jednotlivé zámery a následne aj vyhodnotiť úspešnosť svojho konania. Stratégia rozvoja by na
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jednej strane mala zohľadňovať súčasné podmienky, na druhej strane reálne dostupné možnosti
v mestskej časti. Iba stanovením racionálnych cieľov môže mestská časť dosiahnuť skutočný rozvoj.
Naopak, vymenovaním nereálnych opatrení iba podporí frustráciu z neschopnosti zmeniť súčasný stav
k lepšiemu.
Na obdobie rokov 2016 – 2021 si mestská časť Bratislava – Čunovo stanovila nasledujúce
ciele v oblasti sociálnych služieb a k nim tiež aktivity, pomocou ktorých uvažuje tieto ciele dosiahnuť.
Zámer
1. Zabezpečenie starostlivosti o seniorov
2. Zlepšenie kvality a kapacity predškolských
a školských zariadení v mestskej časti
3. Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov

Aktivita
1.1 Zriadenie denného stacionára
2.1 Vybudovanie novej materskej školy
3.1 Rozšírenie priestorov pre voľnočasové aktivity
mládeže
3.2 Ďalšia revitalizácia verejných priestranstiev

V súvislosti s každou z vyššie uvedených aktivít si mestská časť Bratislava – Čunovo
definovala aj ukazovatele výsledkov a dopadov, prostredníctvom ktorých bude sledovať napĺňanie
svojich cieľov a hodnotiť úspešnosť jednotlivých aktivít. Ku každému ukazovateľu priradila mestská
časť merné jednotky a konkrétne hodnoty na dosiahnutie do roku 2018 a následne aj ku koncu
strategického obdobia, v roku 2021.
TABUĽKA UKAZOVATEĽOV VÝSLEDKOV A DOPADOV

Typ
ukazovateľa

Názov ukazovateľa

Definícia

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
Cieľová hodnota
hodnota
2016

2018

2021

m2

0

BD

-

Počet

-

30

50

Počet

0

8

8

Aktivita 1.1 Zriadenie denného stacionára
Stavebný úrad
Plocha novej budovy
denného stacionára

Hlavné
ukazovatele:
- výsledku
- dopadu

Počet seniorov
využívajúcich služby
denného stacionára

Počet novo
vytvorených
pracovných miest pre
zdravotnícky personál
v dennom stacionári

Výsledok

Interná
evidencia
miestneho úradu
Interná
evidencia
zariadenia

Dopad
Interná
evidencia
miestneho úradu
Úrad práce
Výsledok

Interná
evidencia
zariadenia
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Počet udržaných
pracovných miest pre
zdravotnícky personál
v dennom stacionári

Úrad práce
Dopad

Interná
evidencia
zariadenia

Počet

-

8

10

m2

0

582

-

Počet

0

72

80

Počet

0

6

7

Počet

-

6

7

207

-

Aktivita 2.1 Vybudovanie novej materskej školy
Stavebný úrad
Plocha novej budovy
materskej školy

Počet žiakov
navštevujúcich novú
materskú školu

Hlavné
ukazovatele:
- výsledku
- dopadu

Výsledok

Interná
evidencia
miestneho úradu
Interná
evidencia
materskej školy

Dopad
Interná
evidencia
miestneho úradu
Úrad práce

Počet novo
vytvorených
pracovných miest pre
učiteľov materskej
školy

Výsledok

Interná
evidencia
materskej školy
Interná
evidencia
miestneho úradu
Úrad práce

Počet udržaných
pracovných miest pre
učiteľov materskej
školy

Dopad

Interná
evidencia
materskej školy
Interná
evidencia
miestneho úradu

Aktivita 3.1 Rozšírenie priestorov pre voľnočasové aktivity mládeže
Hlavné
ukazovatele:
- výsledku

Plocha novo
vybudovanej
nadstavby na budove
požiarnej zbrojnice

Stavebný úrad
Výsledok

Interná
evidencia
miestneho úradu

m2

0
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Interná
evidencia
hasičského
zboru

- dopadu
Počet užívateľov novo
vybudovaného
priestoru nadstavby

Dopad

Počet

0

50

55

0

2030

-

1

2

2

600

1000

1100

Interná
evidencia
miestneho úradu

Aktivita 3.2 Ďalšia revitalizácia verejných priestranstiev
Plocha
revitalizovaného
verejného
priestranstva pred
kostolom
Hlavné
ukazovatele:
- výsledku
- dopadu

Stavebný úrad
Výsledok

Počet zostáv
inštalovaných
outdoorových fitnes
prvkov pre dospelých

Výsledok

Počet užívateľov
revitalizovaného
verejného
priestranstva a fitnes
prvkov za rok

Dopad

Interná
evidencia
miestneho úradu
Interná
evidencia
miestneho úradu

Interná
evidencia
miestneho úradu

m2

Počet

Počet

BD – bude doplnené
V nadväznosti na takto kvantifikovanú predstavu o budúcej situácii, mestská časť vykonala aj
monitoring východiskových podmienok – zostavila sumár, v ktorom uvádza, aké kroky už podnikla na
dosiahnutie svojich cieľov a aké sú následne jej ďalšie možnosti. Obec zvážila kedy, za pomoci koho,
za akých podmienok a s akými nákladmi bude môcť ďalej prispievať k realizácii jednotlivých zámerov,
pričom prehľad odpovedí na tieto kľúčové otázky zachytáva nasledujúca tabuľka.
Zriadenie denného stacionára

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu
(od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky

Mestská časť Bratislava – Čunovo
Gabriela Ferenčáková
apríl 2017 – apríl 2020
Absencia denného stacionára
Vybudovať denný stacionár
Zabezpečenie starostlivosti o seniorov v mestskej časti
Obyvatelia mestskej časti
Plocha novej budovy denného stacionára, počet seniorov
využívajúcich služby denného stacionára, počet novo
vytvorených pracovných miest pre zdravotnícky personál
v dennom stacionári, počet udržaných pracovných miest pre
zdravotnícky personál v dennom stacionári
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
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obstarávania
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, kvalita dodávateľa
–

Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Príprava projektovej dokumentácie
Schválenie zmien a doplnkov poslancami
hlavného mesta
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP,
zhromaždenie príloh
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Projektová
dokumentácia
Realizácia projektu

Termín
(rok)

Externá projektová kancelária
Magistrát hlavného mesta
Stavebný úrad
Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými zamestnancami
MÚ
Externý dodávateľ
Stavebný úrad

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(mesiac/rok)
04-05/2017
06/2017
07/2017
08-09/2017
10/2017-03/2020
04/2020
z toho
súkrom
-né
zdroje

z toho verejné zdroje
EU

SR

VÚC

Magis
trát
hl. m.

MČ

BD

BD

BD

BD

BD

2017
20172020

Spolu

BD

BD

Vybudovanie novej materskej školy

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu
(od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu

Mestská časť Bratislava – Čunovo
Gabriela Ferenčáková
jún 2016 – júl 2018
Nedostatočná kapacita súčasnej materskej školy
Vybudovať novú materskú školu
Zlepšenie kvality a kapacity predškolských zariadení v mestskej
časti
Obyvatelia mestskej časti
Žiaci materskej školy
Plocha novej budovy materskej školy, počet žiakov
navštevujúcich novú materskú školu, počet novo vytvorených
pracovných miest pre učiteľov materskej školy, počet udržaných
pracovných miest pre učiteľov materskej školy
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, kvalita dodávateľa
–
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Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP,
zhromaždenie príloh

Externá projektová kancelária
Stavebný úrad
Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými zamestnancami
MÚ
Externý dodávateľ
Stavebný úrad

Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Projektová
dokumentácia
Realizácia projektu

Termín
(rok)

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(mesiac/rok)
04-05/2016
08/2016
09-11/2016
12/2016-06/2018
07/2018

z toho verejné zdroje

z toho
súkrom
-né
zdroje

2016

15 720

0

0

0

Magis MČ
trát hl
.m.
0
15 720

2016 2018

544 000

462 400

54 400

0

0

27 200

0

559 720

462 400

54 400

0

0

42 920

0

Spolu

EU

SR

VÚC

0

Rozšírenie priestorov pre voľnočasové aktivity mládeže

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu
(od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP,
zhromaždenie príloh
Realizácia projektu

Mestská časť Bratislava – Čunovo
Gabriela Ferenčáková
marec 2017 – august 2020
Nedostatočné priestory pre voľnočasové aktivity mládeže
Dobudovať nové priestory pre voľnočasové aktivity mládeže
vybudovaním nadstavby na budove požiarnej zbrojnice
Podpora voľnočasových aktivít obyvateľstva
Obyvatelia mestskej časti
Mládež v mestskej časti
Plocha novo vybudovanej nadstavby na budove požiarnej
zbrojnice, počet užívateľov novo vybudovaného priestoru
nadstavby
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, kvalita dodávateľa
–
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
Externá projektová kancelária
Stavebný úrad
Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými zamestnancami
MÚ
Externý dodávateľ

Termín
(mesiac/rok)
03-04/2017
05/2017
06-07/2017
07/2017-08/2020
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Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Projektová
dokumentácia
Realizácia projektu

08/2020

Stavebný úrad
Termín
(rok)

Náklady
spolu
(eur)

z toho
súkrom
né
zdroje

z toho verejné zdroje
EU

SR

VÚC

Magist
rát hl.
m.

MČ

2017

9 198,70

0

0

0

0

9 198,70

0

2017 2020

220 000

187 000

22 000

0

0

11 000

0

229 198,70

187 000

22 000

0

0

20 198,70

0

Spolu

Ďalšia revitalizácia verejných priestranstiev

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu
(od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Mestská časť Bratislava – Čunovo
Gabriela Ferenčáková
marec 2016 – november 2016
Verejné priestranstvá požadujúce revitalizáciu
Revitalizovať verejné priestranstvo pred kostolom, inštalácia
outdorových fitnes prvkov pre dospelých
Podpora voľnočasových aktivít obyvateľstva
Obyvatelia mestskej časti
Plocha revitalizovaného verejného priestranstva pred kostolom,
počet inštalovaných outdorových fitnes prvkov pre dospelých,
počet užívateľov revitalizovaného verejného priestranstva
a fitnes prvkov za rok
Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného
obstarávania
Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov,
nedostatočná pripravenosť žiadateľa, kvalita dodávateľa
–

Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP,
zhromaždenie príloh
Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Externá projektová kancelária
Stavebný úrad
Externá konzultačná spoločnosť
v spolupráci s internými zamestnancami
MÚ
Externý dodávateľ
Stavebný úrad

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(mesiac/rok)
03-04/2016
05/2016
06-07/2016
07/2015-10/2016
11/2016
z toho
súkrom
-né
zdroje

z toho verejné zdroje
EU

SR

VÚC

Magistr
át hl.
m.

MČ

23

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Čunovo 2016 - 2021
Projektová
dokumentácia
Realizácia projektu
Spolu

2016

1 200

0

0

0

0

1 200

0

2016

2 000
3 200

1 700
1 700

200
200

0
0

0
0

100
1 300

0
0

BD – bude doplnené
Plán financovania
Keďže možnosti miestneho rozpočtu sú obmedzené, okrem celkovej výšky a štruktúry
nákladov na jednotlivé zámery je žiaduce poznať tiež zdroje financovania a odhadovaný objem
finančných prostriedkov (rozpočet) pre každý jeden rok. Nasledujúce dve tabuľky prehľadne
zachytávajú uvedené informácie, z ktorých je zrejmé, že v aktuálnom plánovacom období má mestská
časť záujem – okrem vlastných finančných zdrojov – využívať aj prostriedky zo štátneho rozpočtu
a rozpočtu EÚ.
Verejné zdroje
Celkové
náklady

Aktivita

Zriadenie denného
stacionára
Vybudovanie
novej materskej
školy
Rozšírenie
priestorov pre
voľnočasové
aktivity mládeže
Ďalšia revitalizácia
verejných
priestranstiev
Spolu

Súkromné
zdroje

EÚ

Štát

VÚC

Magistrát
hlavného
mesta

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

559 720

462 400

54 400

0

0

42 920

0

229 198,70

187 000

22 000

0

0

20 198,70

0

3 200

1 700

200

0

0

1 300

0

792 118,70

651 100

76 600

0

0

64 418,70

0

MČ

BD - bude doplnené

2016
200 253

Rozpočet pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2016 – 2021 (v €)
2017
2018
2019
2020
2021
245 531,70

236 334

55 000

55 000

0

Spolu
792 118,70
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Záver
Aj keď žijeme v rýchlo sa meniacom prostredí, komunitný plán predstavuje významný oporný
bod v procese plánovania sociálnych služieb. Komunitný plán je efektívna metóda na organizáciu,
rozšírenie portfólia a zvýšenie kvality sociálnych služieb ponúkaných v mestskej časti. Tento strategický
dokument vychádza z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava
– Čunovo na roky 2015 – 2020, avšak komunitný plán zachytáva iba sociálnu oblasť.
Vytvorením Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Čunovo
pristúpila samospráva ku komplexnému komunitnému plánovaniu, ktorého cieľom bolo v prvom rade
zmapovanie a vyhodnotenie situácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti
a stanovenie strategických cieľov a opatrení pre jej rozvoj.
Mestská časť Bratislava – Čunovo si vytýčila 3 zámery na obdobie rokov 2016 – 2021, ktoré
spoločne obsahujú 4 aktivity. Pri financovaní jednotlivých zámerov plánuje mestská časť využívať
vlastné ako aj cudzie prostriedky zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Zrealizovaním všetkých zámerov
a aktivít bude naplnená vízia mestskej časti na roky 2016 – 2021, čím sa kvalita sociálnych služieb
poskytovaných v samospráve výrazne zlepší.
Na zostavení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Čunovo na
roky 2016 – 2021 sa podieľalo niekoľko partnerov: zástupcovia mestskej časti, odborníci na sociálnu
oblasť, poskytovatelia i užívatelia sociálnych služieb, externá projektová spoločnosť, verejnosť i ďalšie
organizácie. Úspech realizácie strategických cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne bude
podmienený mierou spolupráce dotknutých subjektov a vhodným zabezpečením finančných,
materiálnych a personálnych podmienok potrebných na rozvoj sociálnych služieb v mestskej časti.
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