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Rokovanie pracovnej skupiny deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození  

komunitného plánovania sociálnych služieb dňa  5. 10. 2021 

 
Stretnutie online: 13:00 – 14:30, online  

 

Prítomní za členov pracovnej skupiny (ďalej len PS):  

Brána do života, Detský fond SR, Centrum pre deti a rodiny Bratislava, Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 2, Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie Bratislava 3, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Bratislava 5, Fortuna, ICHTYS, IPčko, Kaspian, Návrat, OKaP KR PZ BA, 

Poradenské centrum Nádej, Poradňa Alexis,  Ulita  

 

Hostia: Augur/Marián Svoboda, Nádácia pre deti Slovenska/Ondrej Gallo (externý konzultant) 

 

Sekcia sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len SSV):  

Barbora Brichtová (vedúca pracovnej skupiny), Adam Domanický (tajomník pracovnej skupiny), 

Zuzana Križanová, Veronika Strákošová, Michaela Šedovič  

  

Facilitátor: Filip Vagač (PDCS,o.z.) 

Zapisovateľka: Lucia Kalmárová (PDCS,o.z.) 

 

 

Program 

 
1. Schválenie programu rokovania 

2. Harmonogram tvorby KPSS 

3. Prezentácia priebežných výsledkov analytickej časti KPSS dodávateľom 

spoločnosťou AUGUR Consulting, s. r. o.  

4. Zostavenie SWOT analýzy  

 

Hlasovanie: za:13 proti:0  zdržal sa:0 

Program bol schválený. 

 

 

 

 

 

http://www.bratislava.sk/
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Harmonogram tvorby KPSS 

 

F. Vagač (prezentácia v prílohe č.1 strana 5) 

 

Zaznelo zhrnutie doterajších a ďalších krokov v rámci procesu tvorby KPSS. 

 

Prezentácia priebežných výsledkov analytickej časti KPSS dodávateľom 

spoločnosťou AUGUR Consulting, s. r. o. 

O. Gallo, M. Svoboda (prezentácia v prílohe č.2) 

 

Prezentované dáta sú predbežné dáta z aktivít realizovaných v prvej fáze projektu. 

Hrubé štatistické dáta sa zbierali v rámci desk research aktivít v lete 2021 a budú ešte doplnené 

o ďalšie vyžiadané údaje z iných dostupných zdrojov. 

 

Pri zisťovaní dát pre cieľovú skupinu deti, mládež a rodiny v ohrození sa témy veľmi často 

prelínajú s inými cieľovými skupinami. Množstvo rodín v ohrození  (hlavne chudobou) sa v tejto 

situácii ocitá kvôli náročnosti starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti. V rizikovej kategórii 

sú tiež deti bývajúce s rodinou na ubytovniach, tínedžeri berúci drogy, deti cudzincov alebo 

z etnických menšín. Analýza bude teda pracovať s dátami aj s iných cieľových skupín. 

Dáta z desk research sa budú dopĺňať o dáta z empirických zistení, ktoré prebiehajú v druhej fáze 

projektu, hlavne formou dotazníkových zistení  a fokusových skupín. 

 

Hlavné rámcovanie cieľovej skupiny vyplýva zo základných sociálno-demografických 

ukazovateľov v Bratislave uvedených v prezentácii. 

Zaujímavý je vývoj počtu detí v rokoch 2010-2020. Trend vývoja počtu malých detí (0-14 rokov) 

je rastúci a mládežníkov (do 26 rokov) klesajúci. Z pohľadu strategického plánovania sa mesto 

môže zamerať na otázku „Silné versus slabé populačné ročníky?“ alebo „Aké je množstvo 

mladých ľudí, ktorí sa do mesta sťahujú a majú vlastné deti?“.  

 

V rámci zisťovania o skladbe rodín je tiež zaujímavý klesajúci trend miery rozvodovosti. 

V Bratislave má pokles v posledných rokoch dynamickejší priebeh a v zásade kopíruje vývoj 

v celoslovenskom meradle. Pre našu cieľovú skupinu je interpretácia tohto údaju dôležitá 

z pohľadu jednorodičovských rodín ohrozených chudobou. 

Z pohľadu iných typov spolužitia, ktoré by tiež mali byť sledované, sú dostupné aspoň údaje 

o osamelých rodičoch (do určitého veku dieťaťa). V tejto téme budú kľúčové čerstvé údaje z 

posledného sčítania obyvateľstva. V momente keď budú k dispozícií, by určite mali byť zahrnuté 

do prípravy KPSS, aj keď v neskoršej fáze (po zapracovaní výsledkov záverečnej správy od 

spoločnosti Augur). 

 

Zverenie detí do striedavej starostlivosti nie je na Slovensku momentálne vypuklý problém. 

Z pohľadu plánovania vzdelávania detí na dvoch miestach to môže byť téma do budúcnosti.  

 

V kategórii rodín v ohrození je zo zisťovania zaujímavý údaj o príjemcoch dávok v hmotnej núdzi 

alebo dávok pre osamelých rodičov.  
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K údajom o trestných činoch u detí a mladistvých môžu byť doplnené aj údaje o trestných činoch, 

ktoré sú páchané voči deťom, mladistvým a rodinám (napríklad z ročenky generálnej prokuratúry 

a zo štatistík Ministerstva vnútra). V budúcnosti by mal byť v tejto téme systematicky sledovaný 

aj údaj o novom trestnom čine kyberšikany. 

  

Zo sčítania ľudí bez domova je pre oblasť sociálnych služieb pre rodiny v ohrození  dôležitý údaj 

o počte detí v rôznych ubytovacích zariadeniach. Hlavne z pohľadu problematiky vynímania detí 

z rodiny z dôvodu zanedbávania starostlivosti v prípadoch, kedy rodina nemá vhodné bývanie. 

 

Existuje veľa štatistík z EUROSTATu  (napríklad o fungovaní rodín a spolužitia), štatistiky 

v rámci školstva zhromažďované v CVTI (modelovanie vývoja populačných ročníkov do 

budúcnosti použiteľné aj na mesto a jednotlivé mestské časti), ktoré ešte môžu byť doplnené 

v analýze. 

 

Aktuálne prebieha zber empirických dát medzi poskytovateľmi sociálnych služieb. Prebiehajú tiež 

plánované rozhovory v cieľovej skupine. Dotazníkové zisťovanie v mestských častiach už 

prebehlo.  

6.10.2021 je naplánovaná skupinová diskusia pre rodiny v ohrození a 11.10.2021 zase skupinová 

diskusia zo zástupcami odbornej verejnosti, poskytovateľov a mestských častí. Niektorí členovia 

PS budú po tomto stretnutí pozvaní na poslednú uvedenú diskusiu.   

 

Diskusia: 

 

Dáta o deťoch narodených mimo manželstva v Bratislave zatiaľ v analýze nie sú a nie je jasné, či 

sa dajú zistiť z jedného zdroja. Napríklad Sociálna poisťovňa tieto dáta nemá. Čiastkové údaje by 

sa možno dali zistiť z matriky, ak matka nezapíše do rodného listu otca. Nezachytí to však rodičov, 

ktorí spolu žijú, ale nie sú zosobášení. Členka PS navrhla zisťovať tieto dáta cez deti pri zápise do 

ZŠ.  

Informácia o fiktívnosti trvalého pobytu v Bratislave by pomohla pri overení reálnej situácie rodín 

v ohrození. Rodiny si týmto spôsobom zabezpečujú dostupnosť niektorých služieb v Bratislave 

(vzdelávanie detí), ale na druhej strane sa k niektorým sociálnym službám v mestských častiach 

nedostanú práve z dôvodu fiktívnosti trvalého pobytu. 

Zisťovanie o tom, čo všetko trvalý pobyt ovplyvňuje, by pre mesto mohlo byť zaujímavé pri 

plánovaní svojich služieb pre túto cieľovú skupinu (problém pri zaškoľovaní detí). 

 

Ďalšou špecifickou skupinou sú starí rodičia, ktorým je zverené dieťa. Aj keď je to menšia cieľová 

skupina, zato je oveľa rizikovejšia. Často je problémom zvládanie starostlivosti o dieťa s 

pribúdajúcimi zdravotnými ťažkosťami starých rodičov. Existujú prípady, kedy starí rodičia 

prepadávajú sieťou podpory, napríklad kvôli odsúdenému rodičovi. Postupne sa tak dostávajú pod 

hranicu chudoby, lebo nemajú nárok na dávku v hmotnej núdzi kvôli poberaniu dôchodku.  

 

Skupina pestúnskych rodín, ľudia, ktorí poskytujú náhradnú osobnú starostlivosť a mladí ľudia, 

ktorí opúšťajú ústavnú starostlivosť (bez ubytovania a stáleho príjmu) by mohli byť podporené 

službami v kompetencii mesta. Záleží však od toho ako je podpora voči týmto skupinám 

zadefinovaná vo VZN Bratislavy. 

 

 

Zostavenie SWOT analýzy 



4 

 

 

 

B. Brichtová (Google dokument v prílohe č. 3) 

 

Navrhovaná SWOT analýza vychádza z doteraz dostupných informácií a je zameraná na vplyvy 

prostredia z pohľadu magistrátu. 

Čiastočne už odzrkadľuje témy našej doterajšej diskusie (magistrát myslí nato, že určuje stratégiu, 

akým spôsobom sa môžu ľudia bez trvalého pobytu uchádzať o niektoré sociálne služby). 

 

Členovia PS sa rozdelili do 2 skupín na diskusiu o navrhovanej SWOT analýze. Obsah a výsledok 

diskusií v jednotlivých skupinách je zachytení nižšie.  

 

 

Diskusia v jednej skupine: 

 

Časť pracovnej skupiny nepovažuje granty za silnú stránku. Je to spôsobené ich zložitým 

technickým prevedením, skorým vyúčtovaním (v januári) aj slabou spoľahlivosťou finančnej 

podpory (organizácie sa nevedia spoľahnúť nato, kedy s grantom môžu počítať).  

Pozitívne je vnímané, že granty sú pozvánkou k spolupráci.  

Iní členovia skupiny dodali, že by granty nemali byť vylúčené zo silných stránok. Treba len doladiť 

a vylepšiť technickú stránku ich poskytovania. Takáto forma finančnej podpory je 

u poskytovateľov vnímaná pozitívne, aj keď nie je dokonalá. 

 

Väčšina poskytovateľov sa stretáva s klientami, ktorí majú problém so zabezpečením stabilného 

bývania. Pre ohrozené rodiny je tento problém dominantný.  

Rovnako je vnímaný problém s bývaním aj na strane magistrátu. Hlavne z pohľadu nedostatku 

nájomného bývania, bývania v mestských zariadeniach a tiež pravidiel jeho rozdeľovania. 

Chýbajú informácie o tom, aké majú zariadenia podmienky, pravidlá, otvorenosť pre jednotlivé 

cieľové skupiny, dĺžka pobytu, dostupnosť následnej služby alebo bývania, výška úhrady. 

 

Neexistujúce služby krízového bývania sú veľký problém pre rodiny v akútnych situáciách 

a najväčších krízach. 

 

V diskusii tiež zaznelo, že sa v analýze nemyslí na skupinu rodičov, ktorí sú užívateľmi drog.  

 

 

Diskusia v druhej skupine bola zhrnutá v nasledujúcich bodoch: 

 

● smerovanie prevencie kriminality je momentálne všeobecnejšie a treba ho zamerať na deti 

z ohrozených rodín a z rizikového prostredia, 

● existuje nedostatok terénnych služieb pre deti, mladých a rodiny,  

● podpora odborných zamestnancov priamo na školách, 

● problematika chýbajúceho sieťovania organizácií nielen na mestskej ale aj štátnej úrovni, 

● spolupráca mestských terénnych tímov s inými terénnymi tímami a ich potenciálne 

sieťovanie, 

 

Diskusia o chýbajúcom sieťovaní organizácií poskytla pohľad na situácie, kedy dieťa zachytí 

jedna organizácia, ale ďalšie organizácie v systéme o tom nevedia. Napríklad jeden z kľúčových 
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momentov pri poskytnutí podpory dieťaťu odborným tímom v škole je preklopenie sociálnych 

služieb aj do prostredia, kde dieťa žije.  

 

Aj v tejto skupine sa opakovala diskusia o grantoch a ich ponechaní v silných stránkach analýzy. 

Rovnako sa opakovala požiadavka na vylepšenie systému poskytovania grantov a jeho 

zjednodušenia. Z tohto dôvodu sa granty môžu objaviť aj na strane slabých stránok. 

 

Sieťovanie aktérov aktuálne prebieha cez národný projekt koordinácie aktérov na regionálnej 

úrovni (Národné koordinačné stredisko na ochranu detí pred násilím). Koordinátori by sa mali 

stretávať a odhaľovať rizikové skupiny detí na základe zdieľania informácií. Člen skupiny potvrdil 

existenciu 3 koordinátorov v Bratislave, s ktorými zatiaľ nemá dobré skúsenosti. Vzhľadom nato, 

že projekt bude v budúcnosti pokračovať, je potrebné zvýšenie jeho kvality a rozsahu. Skupina to 

vníma ako novú príležitosť na doplnenie do navrhovanej SWOT analýzy.  

 

Členovia pracovnej skupiny majú dokument návrhu SWOT analýzy k dispozícii na čítanie ako 

Google dokument. Jeho pripomienkovanie prebehne emailom, telefonátom alebo osobne s tímom 

SSV pre túto cieľovú skupinu.  

 

 

Záver a ďalšie kroky 

Ďalšie kroky: 

● Pripomienkovanie SWOT analýzy pre členov PS do 15.10.2021 

● Ďalšie stretnutie PS bude 23.11.2021. Pred stretnutím dostanú členovia PS finálnu 

verziu SWOT analýzy a návrh strategických a špecifických cieľov do 2030. 

K dispozícií budú aj závery analýzy spoločnosti Augur.  
 

 

Zoznam príloh 
Príloha 1: 2_stretnutie_PS deti, rodiny_prezentácia 

Príloha 2: KPSS Bratislava_Deti_mladí ľudia a rodiny v ohrozeni_pracovní_skupina 

Príloha 3: Google dokument SWOT deti mladí ľudia a rodiny v ohrození_najnovšia 

https://docs.google.com/document/d/1QiNUD1ai0VoQITjpteMWngIfKMb5D1Bl/edit#heading=h.gjdgxs


Nový cyklus komunitného 
plánovania sociálnych služieb 

hlavného mesta SR 
Bratislavy

Pracovná skupina
Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození

05.10. 2021



Návrh pravidiel počas online stretnutia
• Používajte kameru

• Keď nehovoríte, vypnite si mikrofón

• Personalizujte si svoje prihlásenie /Rename (napíšte si svoje priezvisko a skratku
inštitúcie)

• Keď máte otázku alebo návrh, napíšte ju do chatu

• Počas diskusnej časti, ak chcete niečo povedať prihláste sa zdvihnutím ruky alebo
ikonkou Raise Hand a počkajte, kým Vám neudelíme slovo

• Zasadnutie nahrávame pre účely spracovania zápisu, nijaká časť nahrávky nebude
zverejnená

• „Black-out“ pravidlo – keď vypadnem, znovu sa prihlásim



Členovia pracovnej skupiny

Potvrdení účastníci

• Brána do života

• Poradenské centrum Nádej

• Detský fond Slovenskej republiky

• IPčko

• Kaspian

• Rastlinka, CPPPaP Bratislava 3

• Fortunáčik

• Edi Slovensko

• Únia materských centier

• CPPPaP Bratislava 2

• CPPPaP Bratislava 5

• Preventisti KR PZ – Bratislava

• Mestský terénny tím

• Zdenka Telgárska Ďuricová

Ospravedlnení účastníci

• Mládež ulice



Program rokovania

• Schválenie programu rokovania

• Harmonogram tvorby KPSS

• Prezentácia priebežných výsledkov analytickej časti KPSS dodávateľom 

spoločnosťou AUGUR Consulting, s.r.o. (Príloha č. 1_prezentácia)

• Zostavenie SWOT analýzy



Predstavenie procesu KPSS

NÁZOV PRACOVNEJ 
SKUPINY (PS) OKTÓBER NOVEMBER

PS deti, mladí ľudia, 
rodiny v ohrození

5.10. 13:00-14:30
(utorok)

23.11. 13:00-14:30
(utorok)

Návrh programu:
* Prezentácia priebežných 
výsledkov analytickej časti KPSS 
dodávateľom spoločnosťou 
AUGUR Consulting, s.r.o. 
* Pripomienkovanie SWOT 
analýzy 

Návrh programu:
* Predstavenie finálnej 
podoby SWOT 
* Predstavenie stromu 
problémov a stromu cieľov 
* Návrh strategických a 
špecifických cieľov a priorít



Aktuálny stav prác analytickej časti a
priebežné výsledky

Prezentácia od spoločnosti Augur Consulting, s.r.o.



Návrh SWOT analýzy

• SWOT analýza sa ako nástroj strategického plánovania bežne používa na
prehľadnú sumarizáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb pre
plánovanú intervenciu. Metodicky dôležité je dodržanie princípu vplyvu, teda že
silné a slabé stránky vychádzajú z vnútra organizácie a príležitosti a ohrozenia
tým pádom prichádzajú z vonkajšieho prostredia, takže ich organizácia
nemôže priamo ovplyvniť, iba na nich reagovať.

• Návrh SWOT analýzy bude po dnešnom stretnutí doplnený formou
brainstormingu. Ďalším krokom po zapracovaní pripomienok zo strany členiek
a členov pracovnej skupiny deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození KPSS 2030
bude pripomienkovanie zo strany zástupkýň a zástupcov mestských častí v
rámci panelu mestských častí, ktorý tvorí jeden z orgánov KPSS.



S - SILNÉ W - SLABÉ
Organizácia a administratíva
 Dôraz HMBA na rozvoj sociálnej politiky na magistrátnej úrovni, vznik samostatnej 

SSV, vznik pozície - expertka na cieľovú skupinu (deti, mladí ľudia rodiny v ohrození)
 Komunitné plánovanie na odbornej úrovni
Dostupnosť služieb
 Existencia mestských ubytovní, ktoré môžu využívať rodiny s deťmi (bývanie)
 Skvalitnenie a rozšírenie odbornej sociálnej pomoci a podpory na ubytovni Fortuna -

systémové zmeny
 Existencia opatrení a služieb v pôsobnosti Magistrátu - Centrá pre deti a 

rodinu Repuls a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Fortunáčik
 Vznik Mestského terénneho tímu, venujúceho sa aj cieľovej skupine (mladí ľudí)
Financovanie
 Grantová podpora existujúcej stabilnej siete neziskových organizácii venujúcich 

sa nízkoprahovým službám a podpore rodiny v kríze

Organizácia a administratíva
 Slabé odborné personálne pokrytie témy na Sekcii sociálnych vecí
 VZN 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na 

trvalé bývanie nezodpovedá aktuálnym potrebám cieľovej skupiny
Dostupnosť služieb
 Nedostupnosť a neprehľadnosť informácií o pomoci a podpore pre cieľovú 

skupinu
 Nedostatok dostupného bývania pre mladých ľudí a rodiny v ohrození
 Nedostatok terénnych služieb pre deti, mladých ľudí a rodiny
Financovanie
 Dlhodobé poddimenzovanie financovania vo všetkých úrovniach podpory 

(štátna, samosprávna, miestna a donorská) v oblasti detí, mladých ľudí a rodín v 
ohrození (organizácii zameraných na rodiny v kríze a nízkoprahové služby pre 
deti a rodiny)

O - PRÍLEŽITOSTI T - OHROZENIA

Existujúce
 Spolupráca na základe koncepcie rozvoja sociálnych služieb BSK
 Dimenzovať pomoc a podporu na základe analýzy o potrebách cieľových skupín
 EŠIF a iné grantové schémy
Dostupné, vznikajúce
 Nastavenie spolupráce, komunikácie a deľby kompetencií HMBA s MČ v rámci KPSS
 Vznik sprievodcu finančným príspevkom na prevádzku nízkoprahových služieb -

prehľadnejší prístup pre organizácie
 Nový prehľadný web s informáciami o sociálnych službách a aktivitách pomoci a 

podpory na území HMBA
 Možnosť spolupráce s Oddelením školstva, mládeže a športu, s existujúcimi CVČ a 

ZUŠ v pôsobnosti Magistrátu a sieťou materských centier na spoločných témach 
podpory cieľovej skupiny deti, mladých ľudí a rodín v ohrození

Systémové a administratívne
 Nejasné rozdelenie pôsobnosti na národnej, komunálnej a miestnej úrovni, 

ktoré prináša nejasnú finančnú podporu, kompetencie a práva a povinnosti.
 Bratislava ako dvojúrovňová samospráva a z nej plynúci zložitejší vzťah medzi 

MČ a mestom v oblasti sociálnej politiky
 Nedostatok služieb pre rodiny v krízových situáciách
 Nízke štátne sociálne dávky pre deti a rodiny
 Nejasný systém financovania sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany 

a sociálnej kurately
 Rozdiely plynúce zo statusu sociálnej služby a statusu sociálno-právnej ochrany 

a sociálnej kurately (nejasné zadefinovanie SS a SPO v jednotlivých kontextoch, 
práva a povinnostiach poskytovateľov aj objednávateľov)

Situačné
 Pandémia a z nej plynúce zhoršovanie situácie rodín v ohrození



• poskytujú nám spätnú väzbu

• súčasť väčšej evaluácie KPSS realizovanej oddelením dátovej politiky a 
priestorových analýz Bratislavy

• zaslané po každom stretnutí

Evaluačné dotazníky



Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie
stretnutia.



Analytická časť komunitného plánu sociálnych 

služieb hlavného mesta SR Bratislavy

Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození

1. etapa projektu

Prezentuje: Mgr. Ondrej Gallo, odborný garant



hCIELE PROJEKTU

• Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

• Vypracovaná analýza bude súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb na území Bratislavy

na roky 2022 – 2030.

• Cieľové skupiny:

• Deti, mládež a rodiny v ohrození

• Starší obyvatelia a obyvateľky

• Osoby so zdravotným znevýhodnením

• Ľudia bez domova

• Ľudia užívajúci drogy

• Cudzinci a etnické menšiny

2

1. etapa projektu 
do termínu odovzdania 

priebežných prezentácií, 
t. j. 28.7.2021

2. etapa projektu 
aktivity uskutočnené do 

stretnutia pracovnej skupiny, 
t. j. do 5.10.2021

3. etapa projektu 
aktivity do 30.10.2021



JEDNOTLIVÉ KROKY PROJEKTU

3

Krok 1

• Pracovné stretnutie - pilotná prezentácia metodologickej schémy
• Dohodnutie spôsobu komunikácie, prezentácie analytického postupu a návrh harmonogramu. Jednotlivé aktivity budú prediskutované a pripomienkované. Nasleduje optimalizácia 

aktivít a postupov. Všetko bude prebiehať v spolupráci s odbornými garantmi projektu. 

Krok 2

• Desk research

• Desk research – rešerš a syntéza všetkých dostupných sekundárnych informácií a dát, s využitím všetkých relevantných zdrojov. Zdroje budú obsahovať sekundárne dáta, 
realizované štúdie, prieskumy a analýzy. Súčasne sa bude pracovať s platnými koncepčnými a strategickými dokumentmi. Pri zhromažďovaní podkladov pre desk research
predpokladáme spoluprácu so zadávateľom a odbornými garantmi. 

Krok 3
• Príprava pracovnej verzie zisťovacích nástrojov pre jednotlivé cieľové skupiny
• Jednotlivé návrhy zisťovacích nástrojov budú tvorené v spolupráci so zadávateľom a po konzultácii s odbornými garantmi. Zisťovacie nástroje podliehajú schváleniu zadávateľom.

Krok 4

• Realizácia empirických aktivít a šetrení
• Analýzy prebehnú v rámci všetkých zainteresovaných cieľových skupín. Do empirických analýz budú zahrnutí dôležití komunikační partneri, napr. zástupcovia MČ, zástupcovia

sociálnych a nadväzujúcich služieb, klienti, potenciálni klienti a neformálni ošetrovatelia.

Krok 5
• Analýzy dát
• Analýzy dát kvantitatívneho i kvalitatívneho charakteru.

Krok 6

• Vypracovanie priebežných správ a záverečné správy
• Vypracovanie priebežných správ pre jednotlivé cieľové skupiny v podobe prezentácie. Vypracovanie záverečnej správy kumuluje súhrn poznatkov z desk research a empirických

šetrení v rámci jednotlivých výskumných štúdií.

Krok 7

• Prezentácia zistení
• Prezentácia priebežných a hlavných zistení (PowerPoint) pri príležitosti stretnutia v rámci pracovných skupín za účasti zadávateľa a garantov pre jednotlivé cieľové skupiny.

Diskusia a formulácia záverov a odporúčaní.

Krok 8

• Syntéza všetkých poznatkov
• Syntéza všetkých poznatkov, finalizácia záverečných správ doplnených o poznatky zo stretnutia so zadávateľom, vrátane súvisiacich odporúčaní. Odovzdanie všetkých

výstupov zadávateľovi.
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ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ 

UKAZOVATELE



• K 31.12.2020 žilo na území mesta Bratislava celkom 109 786 detí a mládeže do 26 rokov, t. j.

25 % z celkového počtu obyvateľov Bratislavy (440 948).

• Deti do 14 rokov tvorili 16,7 % z celkovej populácie Bratislavy a mládež 8,2 %.

• K 31.12.2020 v skupine detí (0 – 14 rokov) a mládeže (15 – 26 rokov) prevažovali muži (u detí

bolo zastúpenie chlapcov 51,4 % a u mládeže 50,9 %).

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
DETI V BRATISLAVE

Počet detí v Bratislave k 31.12.2020 podľa vekových kategórií

0 – 5 rokov 33 256

6 – 10 rokov 24 446

11 – 14 rokov 15 862

15 – 26 rokov 36 222

Celkom 109 786

Ženy Muži celkom

Deti (0 – 14 rokov) 35 740 37 824 73 564

Mládež (15 – 26 rokov) 17 788 18 434 36 222

CELKOM 53 528 56 258 109 786

5
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• Vo vývoji počtu detí (0 – 14 rokov) možno pozorovať, že ich počet sa každým rokom zvyšuje.

Zatiaľ čo v roku 2010 bolo detí v Bratislave 53 487, v roku 2020 ich bolo o 20 077 viac (celkovo

73 564).

• Vývoj počtu osôb vo veku 15 – 26 rokov bol úplne opačný. V roku 2010 bolo týchto osôb 61 325

a v roku 2020 iba 36 222, čo je o 25 103 menej.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
DETI V BRATISLAVE

Vývoj počtu detí (0 – 14 rokov) a mládeže (15 – 26 rokov) v Bratislave v rokoch 2010 – 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Deti (0 – 14 

rokov)
53 487 53 594 55 607 57 703 60 045 64 088 64 792 67 417 69 821 71 931 73 564

Mládež (15 – 26 

rokov)
61 325 53 520 50 432 47 332 44 676 42 630 40 623 38 702 37 398 36 709 36 222

CELKOM 114 812 107 114 106 039 105 035 104 721 106 718 105 415 106 119 107 219 108 640 109 786
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• V roku 2020 došlo v Bratislave celkom k 701 rozvodom.

• Z hľadiska počtu rozvodov na území mesta Bratislava dochádza medziročne k ich poklesu.

• Kým v roku 2010 došlo k 1 203 rozvodom, v roku 2020 to bolo 701 rozvodov.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
ROZVODOVOSŤ

Vývoj rozvodovosti v Bratislave v rokoch 2010 – 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Index 

rozvodovosti
48,92 % 41,48 % 40,75 % 42,32 % 34,91 % 34,92 % 28,14 % 30,82 % 29,95 % 32,71 % 29,49 %

• Celkový index rozvodovosti v Bratislave v roku 2020 bol 29,49 %, čo je výrazne nižšie než

v roku 2010, kedy predstavoval 48,92 %.

Vývoj rozvodovosti v Bratislave v rokoch 2010 – 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet 

rozvodov
1 203 1 025 1 050 1 050 940 1 008 829 942 922 909 701
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• Z celkového počtu 701 rozvodov išlo v 381 prípadoch (t. j. 54,4 %) o rozvody manželstiev s 1

alebo viac deťmi do 18 rokov.

• Z toho 60,4 % s jedným dieťaťom, 35,9 % s dvoma a 3,7 % s troma a viacerými deťmi.

• Počet rozvodov manželstiev s deťmi bol v roku 2020 najnižší za posledných 11 rokov.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
ROZVODOVOSŤ

Vývoj počtu rozvodov manželstiev s deťmi do 18 rokov v Bratislave v rokoch 2010 – 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet 

rozvodov 

manželstiev s 

deťmi

626 536 564 533 479 545 402 501 523 512 381

Počet rozvedených manželstiev s deťmi rozdelených podľa trvalého pobytu manželov a 

počtu detí v rozvedenom manželstve

1 dieťa 2 deti 3 a viac detí CELKOM

Bratislava I 14 7 0 21

Bratislava II 66 45 4 115

Bratislava III 51 32 5 88

Bratislava IV 45 19 2 66

Bratislava V 54 34 3 91

CELKOM 230 137 14 381



• V prvej tretine tohto roku, teda od januára 2021 do apríla 2021, bolo v Bratislave rozhodované o

starostlivosti medzi rodičmi celkom 106 detí.

• Veľká väčšina bola pridelená do starostlivosti matky, konkrétne 80 z nich.

• Iba v 1 prípade išlo o zverenie do starostlivosti otca.

• V ostatných 25 prípadoch išlo o zverenie do striedavej starostlivosti.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
ROZVODOVOSŤ V BRATISLAVE – ZVERENIE DETÍ DO STAROSTLIVOSTI

Zverenie detí do starostlivosti jednému z rodičov či do striedavej starostlivosti v období 

január – apríl 2021

Matke Otcovi SOS Celkom

Január 0 1 0 1

Február 13 0 8 21

Marec 34 0 11 45

Apríl 33 0 6 39
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• Prídavok na dieťa, čiže štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na

výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, bol v máji v roku 2021 v Bratislave vyplatený v

celkom 59 490 prípadoch.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
ŠTATISTIKA O POČTE PRÍJEMCOV SOCIÁLNYCH DÁVOK, DOTÁCIÍ A ČERPANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Počet príjemcov sociálnych dávok v Bratislave (máj 2021)

Prídavok na dieťa
Prídavok na dieťa -

počet detí

Rodičovský 

príspevok

Rodičovský 

príspevok – dieťa 

s DNZS

Príspevok na 

starostlivosť o 

dieťa

Bratislava I 5 266 8 399 1 201 75 8

Bratislava II 16 194 24 927 3 725 232 8

Bratislava III 9 937 15 573 2 399 121 5

Bratislava IV 13 389 21 281 3 025 159 13

Bratislava V 14 704 22 746 3 741 333 15

Celkom 59 490 92 926 14 091 920 49
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• V roku 2019 bolo na Slovensku 3 208 páchateľov trestných činov vo veku 0 – 18 rokov, čo

predstavuje 8 % z celkového počtu páchateľov.

• Podiel páchateľov trestných činov vo veku 0 – 18 rokov na celkovom počte páchateľov trestných

činov sa mierne znížil v rokoch 2014, 2015 a 2017, kedy ich podiel klesol na +/- 6 %.

• V ostatných rokoch sa podiel páchateľov trestných činov vo veku 0 – 18 rokov na celkovom

počte páchateľov trestných činov pohybuje v rozmedzí +/- 8 %.

• V roku 2018 bolo odsúdených na výkon trestu odňatia slobody 55 mladistvých.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
TRESTNÉ ČINY U DETÍ A MLADISTVÝCH

Trestné činy u detí a mladistvých v rokoch 2010 – 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Páchatelia vo 

veku 0 – 18 

rokov

5 355

10 %

5 512

10,1 %

4 678

8,6 %

4 578

8,4 %

3 216

6,3 %

2 763

6 %

3 424

7,9 %

2 514

5,9 %

3 291

7,9 %

3 208

8 %

5 355

10 %

Celkový počet 

páchateľov

53 310

100 %

54 307

100 %

54 469

100 %

54 824

100 %

51 049

100 %

46 429

100 %

43 426

100 %

42 911

100 %

41 426

100 %

40 339

100 %

53 310

100 %
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• V roku 2020 bolo v Bratislave stíhaných a prešetrovaných celkovo 4 824 osôb, z toho 23

maloletých a 108 mladistvých.

• Mladiství boli najčastejšie stíhaní a vyšetrovaní za majetkovú trestnú činnosť (celkovo 39 osôb,

z toho 31 za krádež), iné trestné činy (celkovo 16 za výtržníctvo a 11 za drogy) a násilnú trestnú

činnosť (celkovo 22 osôb, z toho 10 za alkohol a 7 za batériu).

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
TRESTNÉ ČINY U DETÍ A MLADISTVÝCH – BRATISLAVSKÝ KRAJ
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Stíhané a vyšetrované osoby v Bratislavskom kraji za obdobie 1.1. – 31.12.2021

Druh kriminality Celkom osôb Počet maloletých Počet mladistvých

Násilná 422 6 22

Mravnostná 51 5 7

Majetková 1372 6 39

Ostatná 851 4 29

Zostávajúca 1351 0 3

Ekonomická 777 2 8

4824 23 108



• Pri sčítaní ľudí bez domova v roku 2016 zistili, že v Bratislave žilo 284 detí bez domova.

• Veľká väčšina z nich bola sčítaná v zariadeniach (celkom 260 detí), na ulici alebo

v nocľahárňach bolo sčítaných iba 24 detí.

• Zo zariadení sa jednalo najviac o ubytovne (celkom 88 % všetkých prípadov).

• Medzi deťmi sčítanými v zariadenia prevažovali chlapci (56 %).

• Silné zastúpenie medzi deťmi sčítanými v zariadeniach mali deti v predškolskom veku (31 %),

teda deti do 6 rokov. Deti obvykle žili s matkami vo veku 25 až 49 rokov.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
DETI BEZ DOMOVA

14,6% 16,2%
12,3%

10,4% 10,8%
6,9%

28,8%

0 – 3 ROKOV 4 – 6 ROKOV 7 – 9 ROKOV 10 – 12 ROKOV 13 – 15 ROKOV 16 ROKOV A 
VIAC

NEUVEDENÉ

Veková štruktúra detí sčítaných v zariadeniach (v %)
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• V roku 2016 žilo na Slovensku celkom 14 065 detí mimo vlastnej rodiny.

• Väčšina z nich (62,56 %) bola v náhradných rodinách (pestúnska starostlivosť, náhradná

osobná starostlivosť, poručníctvo).

• V skupinových zariadeniach (detské domovy, domovy sociálnych službe, prevýchovné

zariadenia, krízové strediská a resocializačné strediská) bolo 16,15 %.

• 10,44 % z celkového počtu detí žijúcich mimo vlastnej rodiny, bolo umiestnených

v profesionálnych rodinách DeD a 10,86 % v skupinách na komunitnej úrovni.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
DETI ŽIJÚCE MIMO VLASTNEJ RODINY
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ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
POČET PRÍJEMCOV VYBRANÝCH DÁVOK POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI V BRATISLAVE V MÁJI 2021

Dávky v hmotnej núdzi a 

príspevky k dávke

Dávky v hmotnej núdzi pre 

uchádzačov o o zamestnanie

Dávky v hmotnej núdzi  a príspevky 

– základné životné podmienky

SR 8 644 542,70 6 171 885,90 1 101 099,90

Bratislavský kraj 136 959,50 38 686,90 40 878,70

Bratislava I 9 239,70 3 204,80 2 073,00

Bratislava II 23 781,00 6 701,30 5 743,60

Bratislava III 10 509,40 3 321,20 3 388,50

Bratislava IV
12 777,20 3 805,70 3 804,50

Bratislava V
15 757,10 4 546,90 3 906,80

CELKOM za 

BRATISLAVU
72 064, 40 21 579,90 18 916,40

• V máji 2021 bolo v Bratislave v rámci dávky v hmotné núdzi a príspevkov k dávke vyplatených

celkom 72 064,40 eur.

• Na dávkach v hmotnej núdzi pre uchádzačov o zamestnanie bolo v tomto mesiaci v Bratislave

vyplatených celkom 21 579,90 eur a na dávkach v hmotnej núdzi – základné životné podmienky

celkom 18 916,40 eur.
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SOCIÁLNE SLUŽBY V BRATISLAVE PRACUJÚCE S CIEĽOVOU

SKUPINOU



SOCIÁLNE SLUŽBY PRACUJÚCE S CIEĽOVOU SKUPINOU

DETI, MLADÍ ĽUDIA A RODINY V OHROZENÍ
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• Pri tvorbe zoznamu sociálnych služieb pracujúcich s touto cieľovou skupinou bolo pracované s

registrom poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského kraja.

• Základné údaje boli v dotazníku pre sociálne služby doplnené nasledujúcim spôsobom:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SLUŽBY

Názov poskytovateľa služby: Jasličky pre naše detičky, o.z.

IČ poskytovateľa služby: 51127687

Sídlo poskytovateľa služby: Žehrianska 3236/6, 851 07 Bratislava-Petržalka

Zriaďovateľ poskytovateľa služby: neverejný poskytovateľ

Právna forma poskytovateľa: Združenie (zväz, spolok)

Druh poskytovanej služby: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Forma poskytovanej služby: Ambulantná

Rozhodujúca cieľová skupina služby: deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa

zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom

na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity

spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31.

augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa

Ostatné cieľové skupiny služby:

Miesto poskytovania (adresa zariadenia

ambulantnej služby/územná pôsobnosť

terénnej služby): V prípade terénnej služby uveďte,

prosím, všetky MČ, v ktorých Vaša služba pôsobí a počty

kontaktných miest v jednotlivých MČ.

Kontaktní osoba/osoby: Bc. Andrea Šovárová

Kontaktní e-mail(y): info@jaslickyprenasedeticky.sk

Kontaktní telefón(y): 0948/275636

Webové stránky: www.jaslickyprenasedeticky.sk

Ja Vaša služba bezbariérová?

(Len u služieb poskytovaných ambulantnou 

formou.)

☒ 1. áno ☐ 2. nie

☐ 3. iná odpoveď✍:
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SOCIÁLNE SLUŽBY PRACUJÚCE S CIEĽOVOU SKUPINOU

DETI, MLADÍ ĽUDIA A RODINY V OHROZENÍ

• Základné údaje boli v dotazníku pre sociálne služby doplnené o ďalšie otázky, napríklad:

❖ Kapacita služby: Uveďte maximálnu kapacitu Vašej služby a počet klientov k 31.12.2019 

a k 31.12.2020.

❖ V akých mestských častiach Hlavného mesta Bratislava svoju službu reálne poskytujete? 

Nepýtame sa, v akých mestských častiach ste schopný službu poskytovať, ale na mestské časti, v 

ktorých ste mali v roku 2020 aspoň jedného klienta.

❖ Aký bol počet úväzkov pracovníkov v roku 2020 a v roku 2019?

❖ Uvažujete v rokoch 2022 – 2030 o zmene vo Vašej službe? Napr. zvýšenie kapacity Vašej služby 

alebo zmeny cieľovej skupiny a pod.?

❖ Ako by ste zhodnotili pripravenosť Vašej služby na krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou 

COVID-19? Pripravenosťou je myslené zvládnutie krízovej situácie zo strany organizácie bezpečnosti 

klientov, nedostatok personálu a pod.

❖ Ako hodnotíte (vo všeobecnosti) spoluprácu Vašej sociálnej služby s nasledujúcimi inštitúciami 

či subjektmi? 

Nejde o hodnotenie spolupráce poskytovateľa služby – ide skôr o spoluprácu sociálnej služby 

s nasledujúcimi inštitúciami. 
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ROZSAH EMPIRICKÝCH AKTIVÍT



METÓDY A TECHNIKY ZBERU DÁT PRE JEDNOTLIVÉ CIEĽOVÉ SKUPINY

DETI, MLADÍ ĽUDIA A RODINY V OHROZENÍ
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• Hĺbkové a pološtruktúrované rozhovory

❖ 21 rozhovorov z celkového počtu 101 rozhovorov

• 7 rozhovorov s deťmi do 15 rokov.

• 7 rozhovorov s mládežou vo veku 16 - 26 rokov.

• 7 rozhovorov s rodinami v ohrození.

• Fokusové skupiny

• 2 fokusové skupiny z celkového počtu 11 fokusových skupín, pričom v každej

skupine bude min. 6 osôb.

• Zástupcovia cieľovej skupiny – rodiny v ohrození.

• Vybraní zástupcovia sociálnych služieb alebo mestských častí mesta Bratislavy,

odborná verejnosť.
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USKUTOČNENÉ A PRIRAVOVANÉ AKTIVITY



1. ETAPA DO TERMÍNU ODOVZDANIA PRIEBEŽNÝCH PREZENTÁCIÍ, T. J. DO 28.7.2021

• Zostavenie tímu garantov a nastavenie spôsobu komunikácie so zadávateľom.

• Vytvorenie metodického rámca – metodológia projektu, konzultácie, oponentúry, optimalizácia.

• Priebežné stretnutia – zadávateľ a realizačná firma.

• Prvé kolo stretnutí odborných garantov – zadávateľ a realizačná firma.

• Systematizácia a rešerš sekundárnych dát, analýza sekundárnych dát, interpretácia (štatistiky,

analýzy, prognózy, databázy, legislatíva, KPSS MČ Bratislavy atď.).

• Oslovenie inštitúcií štátnej správy so žiadosťou o sprostredkovanie ďalších aktuálnych dát.

• Vytvorenie základnej databázy sociálnych služieb, rozdelenie podľa cieľových skupín,

identifikácia relevantných kontaktov.

• Vytvorenie prezentácií pre 6 cieľových skupín – základné informácie, min. 15 slidov.

STRUČNÁ REKAPITULÁCIA USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT
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2. ETAPA – AKTIVITY USKUTOČNENÉ DO STRETNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY, T. J. DO 5.10.2021

• Príprava zisťovacích nástrojov, konzultácie, oponentúry, optimalizácie.

• Príprava podkladov a kontaktov pre zaistenie terénnej fázy zberu dát.

• Príprava zberu dát.

• Finalizácia zisťovacích nástrojov.

• Terénna fáza zberu dát.

STRUČNÁ REKAPITULÁCIA USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT
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3. ETAPA – AKTIVITY DO 30.10.2021

• Postupná finalizácia desk research, doplnenie dát od inštitúcií štátnej správy a ďalších

relevantných stakeholders.

• Analýzy primárnych dát.

• Interpretácie primárnych dát.

• Systematizácie všetkých dátových vstupov a ich interpretácia – príprava jednotlivých

záverečných správ pre cieľové skupiny.

STRUČNÁ REKAPITULÁCIA USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT
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AUGUR Consulting s.r.o.

Vinařská 5a, 603 00 Brno 

tel.: +420 543 242 595

tel.: +420 605 276 722

svoboda@augur-consulting.cz

www.augur-consulting.cz
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