
ZÁPISNICA 

Z pracovného stretnutia pracovnej skupiny ĽUDIA BEZ DOMOVA 

Zo dňa 12. 7. 2018 o 14.00 v zasadacej miestnosti Oddelenia sociálnych vecí   
Biela 6, Bratislava 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Predmetom pracovného stretnutia bol moderovaný brainstorming zameraný na doplnenie a 
aktualizáciu SWOT analýzy pre oblasť ĽUDIA BEZ DOMOVA. Východiskové silné a slabé stránky, 
príležitosti a ohrozenia boli spracované pracovníkmi Oddelenia sociálnych vecí na základe existujúceho 
dokumentu Koncepcia pomoci ľuďom bez domova. 

Výsledkom brainstormingu je nasledovná doplnená SWOT analýza: 

SILNÉ STRÁNKY 
 Odborné personálne kapacity 

sociálneho oddelenia Magistrátu 
 Rozmanitá sieť neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb 
krízovej intervencie na území mesta 

 Relatívne vysoký podiel financií 
Magistrátu určený na krízovú 
intervenciu (ĽBD) 

 Využívanie skúseností zo zahraničia 
 Participácia v medzinárodnom projekte 

Európska kampaň k ukončovaniu 
pouličného bezdomovectva  

 Jasne zadefinovaná dlhodobá vízia 
a stratégia (Koncepcia pomoci ĽBD) 

 Tradícia a skúsenosti s prácou s ĽBD na 
území mesta 

 Prítomnosť vysokých škôl so zameraním 
na sociálnu prácu 

 Dobrá spolupráca s mestskou políciou  

SLABÉ STRÁNKY 
 Nedostatočná spolupráca medzi 

odbornými útvarmi magistrátu  
 Personálna poddimenzovanosť 

sociálneho oddelenia Magistrátu 
 Absencia samostatnej sekcie sociálnych 

vecí 
 Nízke finančné ohodnotenie sociálnych 

pracovníkov 
 Nepripravenosť a nedostatok sociálnych 

služieb pre ĽBD (prechodné integračné 
bývanie, krátkodobé krízové 
ubytovanie, útulok, nízkoprahové 
denné centrum, ZOS, ambulancia, 
terénna sociálna práca, integračné 
programy, integračné centrum)  

 Systémový problém s dlhodobou 
finančnou udržateľnosťou projektov pre 
ĽBD financovaných Magistrátom  

 Problematická spolupráca hlavného 
mesta a MČ a BSK  

 Nedostatočná spolupráca na úrovni 
záujmových združení samosprávy 

 Nedostatok údajov o cieľovej skupine 
ĽBD 

 Chýbajúce metodické príručky pre 
prácu s ĽBD 

 Chýbajúci dlhodobý krízový plán 
 Nízka informovanosť ĽBD o dostupných 

sociálnych službách 
 Dotačný systém Magistrátu podľa VZN 

je neefektívny – nie sú nastavené 
merateľné ukazovatele 

 Nedostatočné kontrolné mechanizmy 
kvality poskytovaných sociálnych 



služieb neverejnými poskytovateľmi 
v rámci dotačného systému Magistrátu 

 Neexistujúce mechanizmy prevencie 
bezdomovectva 

 Nedostatočná komunikácia Magistrátu 
s verejnosťou ohľadom ĽBD 

PRÍLEŽITOSTI 
 Zásadná novelizácia zákonov a iných 

právnych noriem (vrátane štatútu) 
 Medzirezortná spolupráca MPSVR, MV 

a MZ 
 EŠIF a iné grantové mechanizmy 

OHROZENIA 
 Negatívny mediálny obraz ĽBD  
 Vplyv volebných cyklov na strategické 

plánovanie práce v oblasti ĽBD na 
národnej aj medzinárodnej úrovni  

 Absencia definície človeka bez domova 
v legislatíve SR  

 Návrat obyvateľov z Veľkej Británie 
kvôli brexitu 

 Európska migračná kríza 
 Inštitút trvalého pobytu je prežitok, 

financovanie by malo kopírovať pohyb 
obyvateľov 

 Chýbajúce vzdelávacie programy pre 
terénnych sociálnych pracovníkov 

 Nekoncepčný proces tvorby legislatívy 
s dopadom na implementačnú prax 

 Nízka atraktivita povolania sociálny 
pracovník 

 
Zapísal:                                                                         
Ing. Ján Helbich 
 
Schválili: 
Mgr. Ján Korec, vedúci pracovnej skupiny Ľudia bez domova 
Mgr. Vlasta Miškaninová, vedúca OSV 


