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I. KVANTITATÍVNE ŠETRENIE  
 

I.1. ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ POSTUPY VYUŽITÉ PRI ANALÝZE 

KVANTITATÍVNYCH DÁT (PRIMÁRNYCH AJ SEKUNDÁRNYCH)  
 
 

Desk Research  
 
Ide o zhromaždenie a syntézu všetkých dostupných aktuálnych informácií a údajov, ich štrukturáciu a deskripciu. 

Tento postup umožnil v spolupráci so zadávateľom a ďalšími partnermi pracovať s aktuálnymi relevantnými 

informáciami a dátami. Súčasťou je aj detailná analýza strategických dokumentov. 

Podstatnými vstupmi boli informácie z relevantných zdrojov, tj. analýzu existujúcich koncepčných dokumentov na 

úrovni mestských častí, Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny, Ministerstva zdravotníctva. Súčasťou bola tiež sekundárna analýza kvantitatívnych dát (sociodemografické 

štatistiky, štatistiky poskytovateľov sociálnych služieb) z dátových súborov poskytnutých/získaných od  mestských 

častí, Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva 

zdravotníctva, Slovenského štatistického úradu, Úradu hraničnej a cudzineckej polície a iných relevantných 

organizácií a partnerov.  

 

Štandardizované dotazníky 
 
Pre zachytenie danej problematiky u cieľových skupín starší ľudia, ľudia užívajúci drogy, ľudia bez domova, osoby 

so zdravotným znevýhodnením, sociálne a nadväzné služby a mestské časti boli využité štandardizované 

dotazníky (kvantitatívny prístup) s uzavretými i otvorenými zisťovacími otázkami.  

Zber dát u cieľových skupín ľudia užívajúci drogy a ľudia bez domova prebiehal individuálnou face to face metódou 

dotazovania s využitím štandardizovaného zisťovacieho nástroje (dotazníku) v papierové podobe. Zber dát 

u cieľových skupín osoby so zdravotným znevýhodnením, sociálne a nadväzné služby a mestské časti prebiehal 

on-line, formou e-mailovej korešpondencie.  

Zber dát (dopytovanie) prebiehal prostredníctvom terénnych pracovníkov (anketárov) – spolupracovníkov 

spoločnosti AUGUR Consulting s.r.o. Všetci prešli vstupným inštruktážnym školením, ktoré bolo realizované podľa 

princípov SIMAR. Spoločnosť AUGUR Consulting s.r.o. v priebehu všetkých etáp prieskumu minimalizovala 

možnosť skreslenia výsledkov a maximalizovala, na základe množstva postupov, reliabilitu a validitu dát.  

Odpovede boli úplne anonymné, dáta boli spracované iba súhrnne, pričom nebolo možné identifikovať jednotlivého 

respondenta. Predmetom zberu dát neboli žiadne osobné ani citlivé osobné informácie v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov). 

Sme presvedčení, že získané dáta sú kvalitnou oporou pre interpretáciu analytických výsledkov. 
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I.2. ŠPECIFIKOVANIA SAMPLINGU 
 

Staršia obyvateľa a obyvateľky   
 

Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Výberový súbor bol stanovený v rozsahu  

200 respondentov. Všetci respondenti museli spĺňať tieto parametre: 

• Zástupca cieľovej skupiny starších obyvateľov a obyvateliek, t. j. vek 65 rokov a viac. 

• Klienti sociálnych služieb, prípadne potenciálni klienti sociálnych služieb. 

Dotazníkový prieskum bol realizovaný v spolupráci s celkom 188 respondentmi. Časový rámec dopytovania bol 

bežný pracovný týždeň, vrátane víkendu. Dopytovanie prebiehalo ako v teréne, tak aj v zariadení sociálnych 

služieb. 

Vzorka obsahovala 188 respondentov. U niektorých zisťovaných položiek sa respondenti rozdelili do niekoľkých 

radov a variant odpovedí. Realizovať multivariačné typy analýz alebo aj samotné korelácie so sociálne 

demografickými znakmi, nie je v jednotlivých prípadoch sociologicky ani štatisticky relevantné. V jednotlivých 

čiastočných odpovediach sa pracuje s nízkym počtom respondentov, v mnohých prípadoch iba s jednotkami. 

Usudzovať z jednotiek prípadu na základný súbor (starší ľudia v Bratislave) by nebolo korektné. Uvedené 

interpretácie a  štatistiky prosím, vnímajte ako orientačné.1  

 
Ľudia so zdravotným znevýhodnením 

 
Zaistenie zberu dát prebehlo s využitím on-line techniky (tzv. CAWI technika zberu dát). Odpovede boli úplne 

anonymné, dáta boli spracované iba súhrnne, pričom nebolo možné identifikovať jednotlivého respondenta.  

Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Výberový súbor bol stanovený v rozsahu 

200 respondentov. Všetci respondenti museli spĺňať tieto parametre:        

• 40 zástupcov cieľovej skupiny s telesným znevýhodnením. 

• 40 zástupcov cieľovej skupiny so zrakovým znevýhodnením. 

• 40 zástupcov cieľovej skupiny so sluchovým znevýhodnením. 

• 40 zástupcov cieľovej skupiny rodinných príslušníkov s mentálnym/kombinovaným znevýhodnením. 

• 40 zástupcov cieľovej skupiny rodinných príslušníkov s autizmom a poruchami duševného zdravia 

 
Vzhľadom k použitiu kvantitatívnej metódy boli odpovede respondentov ukladané do primárnej dátovej matice vo 

formáte *.xlsx a vyhodnocované s využitím softwaru pre hromadnú analýzu štatistických dát SPSS. Výsledky sú 

prezentované v nasledujúcej kapitole formou okomentovaných prehľadových grafov a tabuliek. 

Dotazník vyplnilo celkovo 33 respondentov z cieľovej skupiny rodinných príslušníkov s mentálnym/kombinovaným 

znevýhodnením, s autizmom a poruchami duševného zdravia, celkovo 24 respondentov z cieľovej skupiny osoby 

s telesným znevýhodnením, celkovo 21 respondentov z cieľovej skupiny osoby so zrakovým postihnutím a celkovo 

23 respondentov z cieľovej skupiny osoby so zrakovým postihnutím. 

 
1 Odpovede respondentov boli ukladané do primárnej dátovej matice vo formáte *.xlsx a vyhodnocované s využitím software pre hromadnú 
analýzu štatistických dát SPSS.  
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Ľudia bez domova 

Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Výberový súbor bol stanovený v rozsahu 

až 20 respondentov. Všetci respondenti museli spĺňať tieto parametre: 

• Zástupca cieľovej skupiny ľudí bez domova. 

• Klienti sociálnych služieb, prípadne potenciálni klienti sociálnych služieb. 

Dotazníkový prieskum bol realizovaný v spolupráci s dohromady 23 respondentmi. Časový rámec zberu dát bol 

bežný týždeň, vrátane víkendu. Výskum prebiehal ako v teréne, tak  v zariadeniach sociálnych služieb (nocľahárne, 

útulky). 

Zber dát prebiehal prostredníctvom terénnych pracovníkov (výskumníkov). 

Vzhľadom k použitiu kvantitatívnej metódy boli odpovede respondentov ukladané do primárnej dátovej matice vo 

formáte *.xlsx. Výsledky sú prezentované formou okomentovaných prehľadových grafov a tabuliek. 

 

Ľudia užívajúci drogy 

Špecifikácia tejto cieľové skupiny je riešená v samostatné kapitole tejto správy.  

 

Mestské časti  
 

Dotazníkový výskum bol realizovaný v spolupráci s komunikačnými partnermi všetkých 17 mestských častí 

Hlavného mesta Bratislava. Jednalo sa o vedúci odborov či oddelení zabývajúcich sa sociálnymi službami 

jednotlivých mestských častí, kontakty na jednotlivých komunikačných partnerov boli získané od Magistrátu 

hlavného mesta Bratislava. 

Zber dát prebehol v termíne september až október 2021.  

Dotazník vyplnili všetky mestské časti, okrem MČ Devín, ktorá vzhľadom k nefunkčnému sociálnemu referátu 

nemohla poskytnúť relevantné odpovede. S obyvateľmi mestská časť komunikuje iba v oblasti posudkov o 

odkázanosti, a túto agendu administratívne koordinuje, posudkovú činnosť za MČ Devín spravuje MČ Karlova Ves. 

Mestská časť Petržalka vyplnila dotazník iba čiastočne, a to z toho dôvodu, že MČ bude na novom komunitnom 

pláne pracovať budúci rok a na mnohé otázky si budú odpovedať podstatne neskôr.  

 

Sociálne služby  
 
Pobytové služby  

 

Pre zachytenie danej problematiky boli využité štandardizované dotazníky (kvantitatívny prístup) s uzavretými aj 

otvorenými zisťovacími otázkami. Zber dát prebiehal on-line formou e-mailovej korešpondencie. Zisťovací nástroj 

odovzdalo v rôznej miere podrobnosti celkom 63 pobytových služieb z osloveného počtu 98 pobytových služieb.2 

 
2 Kompletný zoznam výskumnej vzorky bol vypracovaný v nadväznosti na informácie z Registra poskytovateľov sociálnych služieb 
Bratislavského kraja k dátumu 31. 3. 2021. Zoznam bol ďalej aktualizovaný k dátumu 30. 6. 2021. 



 
 
 

„Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

7 
 

Zber dát prebiehal v mesiacoch september a október 2021. Odozva bola po dvoch e-mailových urgenciách celkom 

64,3 %. Dotazníky boli vyplnené rôznou mierou podrobnosti. Jednalo sa o sociálne služby uvedené v tabuľke3: 

 

č. Názov pobytové sociálne služby Druh pobytové sociálne služby 

1 Betánia Bratislava, n.o. domov sociálnych služieb 

2 Casa Slovensko n.o. Zariadenie pre seniorov 

3 Casa Slovensko n.o. špecializované zariadenie 

4 Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých domov sociálnych služieb 

5 Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých špecializované zariadenie 

6 Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých zariadenie podporovaného bývania 

7 Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých zariadenie podporovaného bývania 

8 Centrum sociálnych služieb Sibírka domov sociálnych služieb 

9 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia nocľaháreň 

10 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia útulok 

11 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia útulok 

12 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia zariadenie opatrovateľskej služby 

13 Dom Seniorov Rudi n.o. zariadenie pre seniorov 

14 Dom Seniorov Rudi n.o. špecializované zariadenie 

15 Dom sociálnych služieb - MOST n.o. zariadenie podporovaného bývania 

16 Dom sociálnych služieb - MOST n.o. zariadenie podporovaného bývania 

17 Dom sociálnych služieb Senecio, n.o. špecializované zariadenie 

18 Dom tretieho veku zariadenie pre seniorov 

19 Domov dôchodcov zariadenie pre seniorov 

20 Domov jesene života zariadenie pre seniorov 

21 Domov jesene života zariadenie opatrovateľskej služby 

22 Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR útulok 

23 Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR nocľaháreň 

24 Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR nocľaháreň 

25 Domov pri kríži zariadenie pre seniorov 

26 Domov seniorov ARCHA zariadenie opatrovateľskej služby 

27 Domov seniorov ARCHA zariadenie pre seniorov 

28 Domov seniorov Lamač zariadenie pre seniorov 

29 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA domov sociálnych služieb 

30 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA domov sociálnych služieb 

31 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO domov sociálnych služieb 

32 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zariadenie podporovaného bývania 

33 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zariadenie podporovaného bývania 

34 Domov sociálnych služieb Rozsutec domov sociálnych služieb 

35 Domov sociálnych služieb Rozsutec domov sociálnych služieb 

36 EVITO zariadenie pre seniorov 

37 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie domov sociálnych služieb 

38 Gerium zariadenie pre seniorov 

39 Gerium zariadenie pre seniorov 

40 Gerium zariadenie opatrovateľskej služby 

41 GOMART domov sociálnych služieb 

42 HESTIA n.o. zariadenie pre seniorov 

43 HESTIA n.o. špecializované zariadenie 

44 Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku zariadenie podporovaného bývania 

45 Nezisková organizácia opatrovateľka zariadenie opatrovateľskej služby 

46 Občianske združenie Brána do života zariadenie núdzového bývania, domov 

na polceste 

47 Ohel David špecializované zariadenie 

48 Petržalský domov seniorov zariadenie pre seniorov 

49 PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb n.o. špecializované zariadenie 

50 PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb n.o. zariadenie pre seniorov 

51 Prosenior špecializované zariadenie 

 
3 Podrobné informácie o odpovediach na otázky sú uvedené v primárnej dátovej matici, ktorá tvorí samostatnú prílohu správy. 
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52 RAFAEL dom n.o. špecializované zariadenie 

53 Ružinovský domov seniorov zariadenie pre seniorov 

54 Seniorcentrum Staré Mesto zariadenie opatrovateľskej služby 

55 Seniorcentrum Staré Mesto zariadenie pre seniorov 

56 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava zariadenie pre seniorov 

57 Stredisko sociálnych služieb Petržalka zariadenie núdzového bývania 

58 Stredisko sociálnych služieb Petržalka zariadenie opatrovateľskej služby 

59 Stredisko sociálnych služieb Petržalka zariadenie opatrovateľskej služby 

60 Stredisko sociálnych služieb Petržalka útulok 

61 SVETLO DOMOVA zariadenie podporovaného bývania 

62 Združenie GERION zariadenie opatrovateľskej služby 

63 Združenie GERION špecializované zariadenie 

 

 

Ambulantné a terénne služby 

Pre zachytenie danej problematiky boli využité štandardizované dotazníky (kvantitatívny prístup) s uzavretými aj 

otvorenými zisťovacími otázkami. Zber dát prebiehal on-line, formou e-mailovej korešpondencie. 

Zisťovací nástroj odovzdalo v rôznej miere podrobnosti celkom 123 terénnych a ambulantných služieb z celkového 

osloveného počtu 270 ambulantných a terénnych služieb.4 Zber dát prebiehal v mesiacoch september a október 

2021. Odozva bola po dvoch e-mailových urgenciách celkom 45,6 %. Dotazníky boli vyplnené rôznou mierou 

podrobnosti. Jednalo sa o sociálne služby uvedené v tabuľke5: 

č. Názov ambulantné / terénne sociálne služby Druh ambulantné / terénne sociálne služby 

1 Anjelik s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

2 Bratislavská arcidiecézna charita rehabilitačné stredisko 

3 Bratislavská arcidiecézna charita domov sociálnych služieb 

4 Bratislavská arcidiecézna charita opatrovateľská služba 

5 Bratislavská arcidiecézna charita požičiavanie pomôcok 

6 Centrum MEMORY n.o. špecializované zariadenie 

7 Centrum sociálnych služieb Sibírka domov sociálnych služieb 

8 Centrum sociálnych služieb Sibírka služba včasnej intervencie 

9 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. služba včasnej intervencie 

10 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. služba včasnej intervencie 

11 City Baby Care, s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

12 DC GRBA s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

13 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia stredisko osobnej hygieny 

14 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia nízkoprahové denné centrum 

15 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia terénna sociálna služba krízovej intervencie 

16 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia prepravná služba 

17 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia podpora samostatného bývania 

18 Diakonické združenie BETÁNIA účelové zariadenie Cirkvi bratskej v Slovenskej 

republike 

opatrovateľská služba 

19 Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. rehabilitačné stredisko 

20 Dom sociálnych služieb - MOST n.o. sociálne poradenstvo - základné 

21 Domov dôchodcov opatrovateľská služba 

22 Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie 

ľudí bez domova v SR 

stredisko osobnej hygieny 

23 Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie 

ľudí bez domova v SR 

terénna sociálna služba krízovej intervencie 

24 Domov seniorov ARCHA denný stacionár 

25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých domov sociálnych služieb 

 
4 Kompletný zoznam výskumnej vzorky bol vypracovaný v nadväznosti na informácie z Registra poskytovateľov sociálnych služieb 
Bratislavského kraja k dátumu 31. 3. 2021. Zoznam bol ďalej aktualizovaný k dátumu 30. 6. 2021. 
5 Podrobné informácie o odpovediach na otázky sú uvedené v primárnej dátovej matici, ktorá tvorí samostatnú prílohu správy. 
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26 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA domov sociálnych služieb 

27 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA špecializované zariadenie 

28 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO domov sociálnych služieb 

29 Domov sociálnych služieb Rozsutec domov sociálnych služieb 

30 DSS Andreas n.o. domov sociálnych služieb 

31 Empatia, n.o. opatrovateľská služba 

32 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie domov sociálnych služieb 

33 Happy kid s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

34 HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti od troch rokov veku dieťaťa 

35 Jasličky pre naše detičky, o.z. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

36 KIDS ENERGY, s. r. o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

37 Krok vpred n.o. sociálne poradenstvo - základné 

38 Mea Vita senior opatrovateľská služba 

39 Mestská časť Bratislava-Lamač opatrovateľská služba 

40 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves opatrovateľská služba 

41 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  opatrovateľská služba  

42 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  Denné centrum – podporná služba  

43 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves  Podporná služba - Jedáleň  

44 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves Podporná služba - Jedáleň  

45 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto opatrovateľská služba 

46 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto denné centrum Sibírska 

47 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto denné centrum Račianska 

48 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto denné centrum Športová 

49 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto denné centrum Vajnorská 

50 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto denné centrum Nobelova 

51 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto denné centrum CHemická 

52 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto denné centrum Jeséniová 

53 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto denné centrum Stromová 

54 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

55 Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum 

56 Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum 

57 Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum 

58 Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum 

59 Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum 

60 Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum 

61 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice denné centrum 

62 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice denné centrum 

63 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice denné centrum 

64 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice opatrovateľská služba 

65 Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice prepravná služba 

66 Mestská časť Bratislava-Rača denný stacionár 

67 Mestská časť Bratislava-Rača Denné centrum Krasňany 

68 Mestská časť Bratislava-Rača Denné centrum Rača 

69 Mestská časť Bratislava-Rača Denné centrum Rendez 

70 Mestská časť Bratislava-Rača zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

71 Mestská časť Bratislava-Rača opatrovateľská služba 

72 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto denné centrum 

73 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

74 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

75 Mestská časť Bratislava-Vajnory opatrovateľská služba 

76 Naše jasličky Svetielko OZ zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

77 Nezisková organizácia opatrovateľka zariadenie opatrovateľskej služby 

78 Nezisková organizácia opatrovateľka opatrovateľská služba 

79 Nezisková organizácia opatrovateľka prepravná služba 

80 Občianske združenie Nájdi sa! podpora samostatného bývania 

81 Občianske združenie Odyseus terénna sociálna služba krízovej intervencie 

82 Občianske združenie Slnečnica Slovensko opatrovateľská služba 

83 Občianske združenie Slnečnica Slovensko požičiavanie pomôcok 

84 Občianske združenie STOPA Slovensko sociálne poradenstvo - špecializované 

85 Občianske združenie STOPA Slovensko sociálne poradenstvo - špecializované 
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86 Občianske združenie STOPA Slovensko podpora samostatného bývania 

87 Občianske združenie STOPA Slovensko terénna sociálna služba krízovej intervencie 

88 Občianske združenie STOPA Slovensko integračné centrum 

89 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sprostredkovanie osobnej asistencie 

90 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR požičiavanie pomôcok 

91 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sociálne poradenstvo - základné 

92 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sociálne poradenstvo - špecializované 

93 Pomoc obetiam násilia sociálne poradenstvo – základné a krízová pomoc osobám 

pri riešení obtiažnych situácií 

94 PRIMA n.o. domov sociálnych služieb 

95 RAFAEL dom n.o. domov sociálnych služieb 

96 Raná starostlivosť, n.o. Sociálne poradenstvo - základné 

97 Raná starostlivosť, n.o. služba včasnej intervencie 

98 Ružinovský domov seniorov denné centrum 

99 Ružinovský domov seniorov jedáleň 

100 Seniorcentrum Staré Mesto opatrovateľská služba 

101 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava - mesto domov sociálnych služieb 

102 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava - mesto jedáleň 

103 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava - mesto práčovňa 

104 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava - mesto prepravná služba 

105 Slovenský paralympijský výbor sociálne poradenstvo - základné 

106 Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku denný stacionár 

107 SPOLU o.z. rehabilitačné stredisko 

108 Stredisko sociálnych služieb Petržalka opatrovateľská služba 

109 Stredisko sociálnych služieb Petržalka pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

110 Stredisko sociálnych služieb Petržalka prepravná služba 

111 TENENET o.z. služba včasnej intervencie + špeciailzované sociálne 

poradenstvo + výkon opatrení sociálno-právnej ochrany 

detí a sociálnej kurately + podporované zamestnávanie 

znevýhodnených 

112 TULIPA, s.r.o. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

113 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sprievodcovská služba a predčitateľská služba 

114 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sociálne poradenstvo - základné 

115 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska požičiavanie pomôcok 

116 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sociálne poradenstvo - špecializované 

117 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sociálna rehabilitácia 

118 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sociálna rehabilitácia 

119 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike sociálne poradenstvo - špecializované 

120 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike rehabilitačné stredisko 

121 Združenie príbuzných priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla rehabilitačné stredisko 

122 Bc. Eva Slezáková - Dobré jasle zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

123 Kotulová Lucia tlmočnícka služba 

 

Nadväzne služby  

Pre zachytenie danej problematiky boli využité štandardizované dotazníky (kvantitatívny prístup) s uzavretými i 

otvorenými zisťovacími otázkami. Zber dát prebiehal on-line, formou e-mailovej korešpondencie. Zber dát prebiehal 

v mesiacoch september a október 2021. 

Zisťovací nástroj odovzdalo v rôznej miere podrobnosti celkom 25 nadväzujúcich služieb, z celkovo osloveného 

počtu 57 služieb. Jednalo sa o sociálne služby uvedené v tabuľke6:    

č. Názov nadväzne služby Druh nadväzne služby 

1 Islamská nadácia na Slovensku (INS) Nadácia 

2 EQUITA Občianske združenie 

3 Mareena, o.z. Občianske združenie 

 
6 Podrobné informácie o odpovediach na otázky sú uvedené v primárnej dátovej matici, ktorá tvorí samostatnú prílohu správy. 
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4 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Národná inštitúcia pre ľudské práva, národný antidiskriminačný orgán 

5 Spoločenstvo anonymných narkomanov (NA) Bez právnej subjektivity 

6 AKTIVITKA občianske združenie  

7 Centrum pre liečbu drogových závislostí Štátna príspevková organizácia 

8 Centrum právnej pomoci Štátna rozpočtová organizácia 

9 Divadlo bez domova občianske združenie 

10 EDI Slovensko občianske združenie 

11 Kresťania v meste, o.z. združenie/nezisková organizácia a pod. 

12 Únia materských centier Občianske združenie 

13 OZ MEDZIGENERÁCIA Občianske združenie 

14 Migračné informačné centrum IOM Medzivládna organizácia https://iom.sk/sk/iom/o-iom.html 

15 Mosty pomoci Občianske združenie 

16 Návrat, o.z. Občianske združenie 

17 Poradenské Centrum Nádej Občianske združenie 

18 Hlavné mesto SR Bratislava, Centrum pre deti a rodiny REPULS Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadené 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou podľa osobitného 

predpisu 

19 RETEST Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom rozpočtová organizácia 

20 Ing. Silvia Valovičová - Mnemo SZČO 

21 TENENET o.z. Nezisková organizácia 

22 Živena, odbor Bratislava spolok 

23 CPPPaP Štátne školské zariadenie, zaradené v sieti škôl a školských 

zariadení 

24 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA2 Štátna rozpočtová organizácia 

25 Divadlo SELAVI o.z. Občianske združenie 

 

I.3. ZNENIE DOTAZNÍKOV  
 
Jednotlivé dotazníky sú zadávateľovi odovzdané ako samostatné prílohy správy.  
 

I.4.  POPIS METÓDY ZBERU DÁT DOTAZNÍKOVÝM ŠETRENÍM 
 
Zo strany AUGUR Consulting bola v súčinnosti so zadávateľom a odbornými garantmi uskutočnená 

operacionalizácia hlavných výskumných cieľov a pripravené zisťovacie nástroje – dotazníky.  

Zber dát bol vykonaný individuálnym face to face dotazovaním s využitím metódy P&P (paper and pen). Interakcie 

prebiehali podľa individuálneho prístupu k cieľovým skupinám medzi odborne preškolenými anketármi AUGUR 

Consulting, pracovníkmi sociálnych služieb a respondentmi. 

U cieľových skupín sociálnej a nadväznej služby a mestskej časti bolo z dôvodu znížených časových možností 

respondentov pristúpené k distribúcii dotazníkov on-line formou – e-mailom. Vo všedných dňoch od 8:00 do 17:00 

hod. bola k dispozícii telefonická a on-line podpora na vyplnenie dotazníka. 

U niektorých cieľových skupín bolo vhodné využitie techniky CAWI zberu dát. Dotazník bol naprogramovaný do 

pripraveného webového prostredia. Webové rozhranie pre elektronický zber dát bol vypracovaný v súlade s 

metodikou Blind Friendly Web. 

 

Po ukončení zberu dát prešli dotazníky primárnou kontrolou, hodnoty boli uložené do dátovej matice a následne 

boli analyzované. Výstupy boli spracované do podoby tabuľkových a grafických rezultátov a doplnené o textové 

komentáre. 
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Kritickým miestom bola časová vyťaženosť a ochota spolupráce jednotlivých cieľových skupín. Toto kritické miesto 

bolo minimalizované individuálnym prístupom k aktérom analýzy a flexibilitou zo strany pracovníkov AUGUR 

Consulting. 

 

I.5. ŠPECIFIKOVANIE TRÉNINGU ANKETÁROV A ANKETÁROK KOMUNIKUJÚCICH 

S RESPONDENTMI A RESPONDENTKAMI 
 
 
Anketármi a anketárkami komunikujúcimi s respondentmi a respondentkami boli interní pracovníčky a externí 

anketárky spoločnosti AUGUR Consulting, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s face to face zisťovaním s rôznymi 

cieľovými skupinami.. Zber dát zabezpečovali tiež anketárky a anketári, ktorí boli z etických dôvodov či v súvislosti 

s obmedzeným prístupom k cieľovým skupinám z dôvodu pandémie onemocnení COVID-19 regrutovaní pre účely 

zisťovania medzi zástupcami sociálnych služieb. Všetci anketári a anketárky boli za odvedenú prácu finančne 

gratifikováni.   

Pred každým vlastným zisťovaním – zberom dát boli všetci anketári a anketárky osobne či telefonicky preškolení a 

inštruovaní o všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s metodologickou, obsahovou i organizačnou stránkou 

výskumného šetrenia. 

 

II. KVALITATÍVNE ŠETRENIE  

II.1. ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ POSTUPY VYUŽITÉ PRI ANALÝZE 

KVALITATÍVNYCH DÁT VRÁTANÉ KÓDOVNÍKOV/ČÍSELNÍKOV  
 
 

Pološtruktúrované rozhovory 
 
Ako metóda zberu dát bola v rámci všetkých cieľových skupín okrem mestských častí využitá kvalitatívna 

výskumná stratégia – pološtruktúrovaný rozhovor s individuálnymi respondentkami a respondentmi za pomoci 

vyškolených anketárov a anketárok. Podľa Reichela (2009) sa tento druh rozhovoru vyznačuje tým, že výskumník 

má pripravený súbor tém/otázok, bez toho, aby bolo vopred striktne stanovené ich poradie7. 

Pološtruktúrované hĺbkové rozhovory umožňujú hlbší vhľad do problematiky. Face to face metóda zberu dát s 

využitím metódy PAPI (paper and pen), ako priama interakcia medzi odborne školeným anketárom a respondentmi, 

umožňuje dovysvetlenie otázok, anketár môže zachytiť nesprávne pochopenie otázky a respondentovi podstatu 

otázky viac špecifikovať. Pri osobnom rozhovore je tiež zaznamenávané nižšie percento nezodpovedaných otázok. 

Pološtruktúrované hĺbkové rozhovory boli vedené na základe záznamového archu. 

 

Skupinové diskusie  
 
Pre dotknutých danej problematiky bola využívaná kvalitatívna technika zberu dát. Bolo realizované 11 skupinových 

diskusií – focus groups . Ide o veľmi účinnú kvalitatívnu metódu, ktorá umožňuje pri znalosti cieľovej skupiny hlboký 

 
7 REICHEL, J. 2009. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1, Praha: Grada. 
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pohľad do skúmanej problematiky. Využitie tzv. kolektívneho momentu (stimulu) je účinné a prakticky overené. 

Účastník sa pri kolektívnej akcii necháva skupinou strhnúť a vyjadruje sa pod vplyvom skupiny otvoreným 

spôsobom. 

Z väčšiny skupinových diskusií bol vyhotovený záznam na DVD nosiči pre potreby analýzy a interpretácie odpovedí 

a účely prepisov. Pri všetkých skupinových diskusiách bol prítomný zástupca AUGUR Consulting.  

Podkladom pre priebeh diskusie bol scenár s jednotlivými indikátormi s otázkami, ktoré boli v priebehu diskusie 

prehlbované. Respondenti v rámci skupín vykazovali po celú dobu konania diskusií vysokú mieru komunikatívnosti. 

Celkovo môžeme skupiny hodnotiť ako kvalitné z hľadiska schopnosti vyjadrovať sa vecne a konkrétne k 

diskutovaným otázkam. V rámci diskusií zaznelo množstvo zaujímavých názorov a námetov, o ktorých si myslíme, 

že môžu byť pre zadávateľa inšpiratívne. 

Sprostredkovatelia priestorov pre konanie skupinových diskusií boli za prenájom priestorov a sprostredkovanie 
občervenia pre účastníkov diskusie finančne gratifikovaní. 
 

Pri analýze kvalitatívnych dát nebola využitá softvérová technológia, a to predovšetkým preto, že štruktúra nízkeho 

počtu interakcií kumulovala rôzne typy komunikačných partnerov, ktorých odpovede neboli v mnohých prípadoch 

porovnateľné. 

II.2. SCENÁRE USKUTOČNENÝCH FOKUSOVÝCH SKUPÍN A ROZHOVOROV 
 

Jednotlivé scenáre sú zadávateľovi odovzdané ako samostatné prílohy správy. 
 

II.3. POPIS VÝBERU RESPONDENTOV A RESPONDENTIEK PRE ROZHOVORY 

A FOKUSOVÉ SKUPINY 
 
 

Výber respondentov pre skupinové diskusie bol uskutočnený na základe spolupráce s konkrétnymi osobami, ktoré 

boli identifikované s využitím viacerých spolupracujúcich osôb ako sú napríklad garanti a garantky pre jednotlivé 

cieľové skupiny a ďalšie. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov skupinovej diskusie a vzhľadom na 

kvalitatívnu formu zisťovania nebol uplatnený systematický prístup k výberu respondentov, ako sa napríklad 

uplatňuje pri kvantitatívnej forme zberu dát. Odborná verejnosť bola kontaktovaná na základe náhodného kroku z 

databázy poskytovateľov sociálnych služieb. Postupne boli oslovovaní predstavitelia jednotlivých sociálnych 

služieb s vysvetlením kontextu, cieľov a prínosu ich účasti na skupinovej diskusii. Medzi účastníkmi boli zahrnuté 

ako organizácie zriaďované Hlavným mestom Bratislava, tak aj neziskové organizácie. 

 
Starší obyvateľa a obyvateľky – pološtruktúrované rozhovory 
 
Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Zber dát prebehol v termíne september a 

október 2021. Časový rámec rozhovorov bol bežný týždeň, vrátane víkendu. Výberový súbor pre individuálne 

rozhovory bol stanovený v rozsahu celkom 10 rozhovorov s respondentmi. Všetci respondenti museli spĺňať tieto 

parametre:  

• Zástupcovia a zástupkyne cieľovej skupiny starších obyvateľov a obyvateliek, tzn. 65 rokov a viac.  

• Klienti a klientky sociálnych služieb, prípadne potenciálni klienti sociálnych služieb.   
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Dohromady bolo realizovaných 17 rozhovorov s 10 ženami a 7 mužmi. Priemerný vek respondentov je 77,8 rokov. 

13 respondentov zo 17 využíva v súčasnosti terénnu opatrovateľskú službu. Zvyšní 4 respondenti v súčasnosti 

nevyužívajú žiadnu sociálnu službu a vo svojom živote zatiaľ nemajú osobnú skúsenosť s využívaním niektorej zo 

sociálnych služieb pre seniorov. 

Štruktúra vzorku respondentov  

Pohlavie Vek Pohlavie Vek 

žena 76 žena 84 

muž 84 žena 81 

žena 83 muž 75 

muž 78 žena 78 

muž 91 žena 79 

žena 72 žena 65 

muž 83 žena 65 

muž 81 muž 66 

žena 82   

Tabuľka: AUGUR Consulting 
 

Podkladom pre vedenie hĺbkových rozhovorov bol zisťovací nástroj (záznamový dotazník rozhovoru), ktorý 

bol detailne konzultovaný so zadávateľom.  

Vybraní anketári boli vyškolení za účasti pracovníkov AUGUR Consulting s. r. o. Dohromady sa na zbere dát 

podieľali 4 terénni pracovníčky. Na organizácii a supervízii zberu dát sa podieľali interní zamestnanci AUGUR 

Consulting. Sme presvedčení, že získané dáta sú kvalitnou oporou pre interpretáciu analytických výsledkov. 

 
 

Starší obyvateľa a obyvateľky – skupinové diskusie  
 
Skupinové diskusie boli realizované v Bratislave v dňoch 12. 10. 2021 a 20. 10. 2021. Miestom konanie skupinovej 

diskusie s odbornou verejnosťou boli priestory PDCS, o.z., miestom konania skupinovej diskusie so zástupcami 

cieľovej skupiny boli priestory Mezzanin v Primaciálnom paláci. 

Skupinové diskusie s odbornou verejnosťou sa zúčastnilo celkom 9 respondentov, z toho 2 muži a 7 žien. 

V skladbe respondentov boli zastúpení zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb rôzneho typu aj neziskových 

organizácií. Skupinové diskusie so zástupcami cieľovej skupiny sa zúčastnilo celkom 7 respondentov, z toho 2 

muži a 5 žien. V skladbe respondentov boli rovnomerne zastúpení respondenti rôzneho veku, s rôznou mierou 

sebestačnosti a s rôznymi skúsenosťami so sociálnymi službami.  

 

Deti, mládež a rodiny v ohrození – pološtruktúrované rozhovory 
 
Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Zber dát prebehol v termíne september a 

október 2021. Časový rámec realizácie rozhovorov bol bežný pracovný týždeň. Výberový súbor pre individuálne 

rozhovory bol stanovený v rozsahu celkom 21 rozhovorov s respondentmi. Všetci respondenti museli spĺňať 

tieto parametre: 

• 7 rozhovorov s deťmi do 15 rokov. 

• 7 rozhovorov s mladými ľuďmi vo veku 16 – 26 rokov. 
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• 7 rozhovorov s rodinami v ohrození.  

Celkom bolo realizovaných 23 rozhovorov. Dohromady 8 rozhovorov bolo realizovaných s deťmi do 15 rokov, 7 

rozhovorov s mladými ľuďmi vo veku 16 – 26 rokov a 8 rozhovorov s rodinami v ohrození. V niektorých prípadoch 

išlo o rodiny žijúce v súčasnosti v krízovom centre pre deti a rodiny. 
Štruktúra vzorku respondentov  

Realizované rozhovory – deti do 15 rokov 

Pohlaví Vek 

Dievča 16 

Chlapec 16 

Dievča 16 

Chlapec 17 

Chlapec 19 

Dievča 17 

Dievča  16 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

Realizované rozhovory – deti do 15 rokov 

Pohlaví Vek 

Chlapec  12 

Chlapec 14 

Dievča  14 

Chlapec 12 

Chlapec 13 

Dievča 12 

Dievča 15 

Chlapec 11 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

Realizované rozhovory – rodiny v ohrození 
Pohlaví Vek 

Žena 24 

Žena  41 

Žena 33 

Muž  41 

Žena 38 

Žena  31 

Žena  - 

Žena  65 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

Podkladom pro vedenie hĺbkových rozhovorov bol zisťovací nástroj (záznamový hárok rozhovoru), ktorý 

bol detailne skonzultovaný so zadávateľom. 

Na organizácii a supervízii zberu dát sa podieľali interní zamestnanci spoločnosti AUGUR Consulting.  

Deti, mládež a rodiny v ohrození – skupinové diskusie 
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Skupinová diskusia so zástupcami cieľovej skupiny – s rodinami v ohrození, prebehla 6. 10. 2021. Miestom konania 

skupinovej diskusie bolo krízové centrum pre rodiny v ohrození. Skupinová diskusia so zástupcami odbornej 

verejnosti bola realizovaná v Bratislave dne 11. 10. 2021. Miestom konania skupinovej diskusie s odbornou 

verejnosťou boli priestory PDCS, o. z.  

Skupinovej diskusie so zástupcami cieľovej skupiny – s rodinami v ohrození sa zúčastnilo dohromady 7 zástupcov 

rodín v ohrození, z toho 1 muž a 6 žien. Diskusiu so zástupcami rodín v ohrození tiež moderoval odborný garant 

za dodávateľa. Skupinovej diskusie s odbornou verejnosťou sa zúčastnilo celkovo 9 respondentov, z toho 1 muž a 

8 žien. V skladbe respondentov boli rovnomerne zastúpení zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb i 

neziskových organizácii. Diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti moderoval odborný garant za dodávateľa. 

 

Ľudia so zdravotným znevýhodnením – pološtruktúrované rozhovory  

Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Zber dát prebehol v termíne september a 

október 2021. Časový rámec realizácie rozhovorov bol bežný týždeň, vrátane víkendu. Výberový súbor pre 

individuálne rozhovory bol stanovený v rozsahu celkom 20 rozhovorov s respondentmi. Všetci respondenti museli 

spĺňať tento parameter: 

• Zástupca cieľovej skupiny 

 

Bolo realizovaných 20 rozhovorov so ženami a mužmi. Všetci respondenti boli v pozícii rodinných príslušníkov, 

ktorí sa starali o svoje deti. 

Podkladom pre vedenie hĺbkových rozhovorov bol zisťovací nástroj (scenár rozhovoru), ktorý bol detailne 

skonzultovaný so zadávateľom. Na organizácii a supervízii zberu dát sa podieľali interní zamestnanci spoločnosti 

AUGUR Consulting s. r. o.  

Štruktúra vzorku respondentov  

Realizované rozhovory – neformálni opatrovatelia 
Pohlaví Vek opatrovateľa Vek opatrovaného 

žena 35 13 

žena 70 26 

žena 53 29 

žena 63 33 

muž 66 29 

žena 50 12 a 15 

žena 66 29 

žena 65 40 

žena - 20 a 20 

muž - 20 a 20 

žena 60 19 

žena 56 19 

muž 65 39 

žena 43 14 

žena 40 43 

žena 61 85 

žena 53 25 

žena 35 11 
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žena 58 35 

žena 36 9 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
Ľudia so zdravotným znevýhodnením – skupinové diskusie 
 
Celkom prebehli 4 skupinové diskusie: 

1. Zástupcovia cieľovej skupiny so zrakovým znevýhodnením. Diskusia prebehla on-line formou dne 17. 10. 

2021. 

2. Rodinní príslušníci osôb s mentálnym a kombinovaným postihnutím a rodinných príslušníkov s 

autizmom a poruchami duševného zdravia – neformálni opatrovatelia. Diskusia prebehla on-line formou 

dne 22. 10. 2021. 

3. Zástupcovia cieľovej skupiny so sluchovým znevýhodnením. Diskusia prebehla on-line formou dne 25. 

10. 2021. Súčasťou skupinové diskusie bola prekladateľka do posunkové reči.  

4. Zástupcovia cieľovej skupiny s telesným znevýhodnením. Diskusia prebehla on-line formou dne 26. 10. 

2021. 

Skupinovej diskusie so zástupcami cieľovej skupiny s telesným znevýhodnením sa zúčastnilo celkovo 

6 respondentov. V skladbe respondentov boli rovnomerne zastúpení zástupcovia cieľovej skupiny s telesným 

znevýhodnením rôzneho typu. Diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti moderovala odborná garancia za 

dodávateľa. 

Skupinovej diskusie so zástupcami cieľovej skupiny so zrakovým znevýhodnením sa zúčastnilo celkovo 

6 respondentov. V skladbe respondentov boli rovnomerne zastúpení zástupcovia cieľovej skupiny so zrakovým 

znevýhodnením, a to ako nevidiaci, tak slabozrakí.  

Skupinovej diskusie so zástupcami cieľovej skupiny so sluchovým znevýhodnením sa zúčastnilo celkovo 

7 respondentov. V skladbe respondentov boli rovnomerne zastúpení zástupcovia cieľovej skupiny so sluchovým 

znevýhodnením rôzneho typu.  

Skupinovej diskusie s rodinnými príslušníkmi osôb s mentálnym a kombinovaným postihnutím a rodinnými  

príslušníkmi osôb s autizmom a poruchami duševného zdravia sa zúčastnilo celkovo 7 respondentov. V skladbe 

respondentov boli rovnomerne zastúpení zástupcovia cieľovej skupiny rodinných príslušníkov osôb s mentálnym a 

kombinovaným postihnutím i rodinných príslušníkov osôb s autizmom a poruchami duševného zdravia.  

Podkladom pre priebeh diskusie bol scenár s jednotlivými indikátormi a otázkami, ktoré boli v priebehu diskusie 

prehlbované.  

 
Ľudia bez domova – pološtruktúrované rozhovory 
 

Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Zber dát prebehol v termíne september a 

október 2021. Časový rámec realizácie rozhovorov bol bežný pracovný týždeň, vrátane víkendu. Výberový súbor 

pre individuálne rozhovory bol stanovený v rozsahu celkom 10 rozhovorov s respondentmi. Všetci respondenti 

museli spĺňať tieto parametre: 

• Zástupca cieľovej skupiny ľudí bez domova. 
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• Klienti sociálnych služieb, prípadne bývalí klienti sociálnych služieb. 

o Osoby bez prístrešia ETHOS-1, ETHOS-2 (v nocľahárňach), 

o Osoby v zariadeniach dočasného ubytovania – útulkoch (ETHOS-3), 

o Osoby v neistom bývaní – komerčné ubytovne (ETHOS-9), 

o Osoby v nevyhovujúcom bývaní – záhradné chatky (ETHOS-11). 

o Osoby v programoch zameraných na bývanie (housing-first). 

Bolo realizovaných 10 rozhovorov s 1 ženou a 9 mužmi. Priemerný vek respondentov bol 52,6 rokov. 

Podkladom pre vedenie hĺbkových rozhovorov bol zisťovací nástroj (záznamový hárok rozhovoru), ktorý 

bol detailne skonzultovaný so zadávateľom. 

Na organizácii a supervízii zberu dát sa podieľali interní zamestnanci spoločnosti AUGUR Consulting s. r. o. Sme 

presvedčení, že získané dáta sú kvalitnou oporou pre interpretáciu analytických výsledkov. 

Štruktúra vzorku respondentov  

Pohlaví vek Rodinný stav 

muž 55 rozvedený 

muž 47 rozvedený 

muž 40 rozvedený 

žena 67 rozvedená 

muž 56 rozvedený 

muž 55 rozvedený 

muž 37 - 

muž 65 rozvedený 

muž 59 rozvedený 

muž 45 slobodný 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
Ľudia bez domova – skupinové diskusie 
 

Skupinová diskusia so zástupcami odbornej verejnosti bola realizovaná v Bratislave dňa 12. 10. 2021. Miestom 

konania skupinovej diskusie s odbornou verejnosťou boli priestory PDCS, o. z. 

Skupinovej diskusie s odbornou verejnosťou sa zúčastnilo dohromady 6 respondentov, z toho 2 muži a 4 ženy. V 

zložení respondentov boli rovnomerne zastúpení zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb a neziskových 

organizácií. Diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti moderovala odborná garantka za dodávateľa. 

Podkladom pre priebeh diskusie bol scenár s jednotlivými indikátormi a otázkami, ktoré boli v priebehu diskusie 

prehlbované.  

 
Ľudia užívajúci drogy 

Špecifikácia tejto cieľové skupiny je riešená v samostatné kapitole tejto správy.  
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Cudzinci a etnické menšiny – pološtruktúrované rozhovory 
 
Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Zber dát prebehol v termíne september a 

október 2021. Časový rámec realizácie rozhovorov bol bežný pracovný týždeň, vrátane víkendu. Výberový súbor 

pre individuálne rozhovory bol stanovený v rozsahu celkom 10 rozhovorov s respondentmi. Všetci respondenti 

museli spĺňať tieto parametre: 

• Zástupca cieľovej skupiny. 

Bolo realizovaných 10 rozhovorov s 2 ženami a 8 mužmi.  

Podkladom pre vedenie hĺbkových rozhovorov bol zisťovací nástroj (záznamový hárok rozhovoru), ktorý 

bol detailne skonzultovaný so zadávateľom. 

Na organizácii a supervízii zberu dát sa podieľali interní zamestnanci spoločnosti AUGUR Consulting s. r. o. Sme 

presvedčení, že získané dáta sú kvalitnou oporou pre interpretáciu analytických výsledkov. 

Štruktúra vzorku respondentov  

Pohlavie  Zeme pôvodu Rodinný stav 

muž USA ženatý 

muž Tunisko slobodný 

muž Kolumbie slobodný 

žena  Malajzie slobodná 

žena Ukrajina  slobodná 

muž  Rusko ženatý 

muž SR slobodný 

muž SR ženatý 

muž SR slobodný 

muž SR  ženatý 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
 
Cudzinci a etnické menšiny – skupinové diskusie 
 
Skupinová diskusia so zástupcami odbornej verejnosti bola realizovaná v Bratislave dňa 19. 10. 2021. Miestom 

konania skupinovej diskusie s odbornou verejnosťou boli priestory PDCS, o. z. 

Skupinové diskusie s odbornou verejnosťou sa zúčastnilo celkom 8 respondentov, z toho 4 muži a 4 ženy. V 

skladbe respondentov boli rovnomerne zastúpení zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb rôzneho typu aj 

neziskových organizácií. Diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti moderovala odborná garantka za dodávateľa. 

 

II.4. ŠPECIFIKOVANIE TRÉNINGU ANKETÁROV, ANKETÁROK A MODERUJÚCICH 

ZAPOJENÝCH V PROCESE ZBERU DÁT 
 
Anketármi a anketárkami komunikujúcimi s respondentmi a respondentkami boli interní pracovníčky a externí 

anketárky spoločnosti AUGUR Consulting, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s face to face zisťovaním s rôznymi 

cieľovými skupinami.. Zber dát zabezpečovali tiež anketárky a anketári, ktorí boli z etických dôvodov či v súvislosti 
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s obmedzeným prístupom k cieľovým skupinám z dôvodu pandémie onemocnení COVID-19 regrutovaní pre účely 

zisťovania medzi zástupcami sociálnych služieb. Všetci anketári a anketárky boli za odvedenú prácu finančne 

gratifikováni.   

Pred každým vlastným zisťovaním – zberom dát boli všetci anketári a anketárky osobne či telefonicky preškolení a 

inštruovaní o všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s metodologickou, obsahovou i organizačnou stránkou 

výskumného šetrenia. 

 
Moderujúci skupinových diskusií boli odborní garanti a garantky pre jednotlivé cieľové skupiny a vedúci 

realizačného tímu AUGUR Consulting. 

• Pre cieľovú skupinu starší obyvatelia a obyvateľky moderoval skupinové diskusie vedúci realizačného tímu 

Mgr. Marián Svoboda s metodickou podporou odbornej garantky Mgr. Evy Fremuthovej, MBA. 

• Pre cieľovú skupinu deti, mládež a rodiny v ohrození moderoval skupinové diskusie odborný garant Mgr. 

Ondrej Gallo. 

• Pre cieľovú skupinu ľudia bez domova moderovala skupinovú diskusiu odborná garantka Mgr. Darina 

Ondrušová, PhD. 

• Pre cieľovú skupinu osoby so zdravotným znevýhodnením moderovali skupinové diskusie prezidentka 

Asociácie nepočujúcich Slovenska Mgr. et Mgr. Jana Filipová a vedúca realizačného tímu Mgr. Marián 

Svoboda s metodickou podporou odbornej garantky PhDr. Ivety Mišovej. 

• Pre cieľovú skupinu ľudia užívajúce drogy moderovala skupinové diskusie odborná garantka Mgr. 

Miroslava Žilinská. 

• Pre cieľovú skupinu cudzinci a etnické menšiny moderovala skupinové diskusie odborná garantka Mgr. 

Elena Gallová Kriglerová. 

 

II.5. MEMO KU KAŽDÉMU USKUTOČNENÉMU KVALITATÍVNEMU ROZHOVORU 

A FOKUSOVEJ SKUPINE 
 
Vzhľadom na to, že súčasťou zadania boli komplexné prepisy jednotlivých rozhovorov a skupinových diskusií, sme 

presvedčení, že je validita sprostredkovaných výstupov zaistená na sto percent.  
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III. ANONYMIZOVANÉ PREPISY VŠETKÝCH INDIVIDUÁLNYCH 

ROZHOVOROV A FOKUSOVÝCH SKUPÍN 
 
Jednotlivé anonymizované individuálne rozhovory a fokusové skupiny sú zadávateľovi odovzdané ako samostatné 

prílohy správy. 

 

IV. ZÍSKANÉ DÁTA 
 

IV.1. KVALITATÍVNA DÁTA 
 
Viď prepisy rozhovorov a skupinových diskusií. Riešené v kapitole III. prílohy tejto správy. 

IV.2. KVANTITATÍVNA DÁTA 
 
Pozri samostatné súbory v elektronickej podobe vo formáte excel a sav. 

Pri niektorých dotazníkových šetreniach, napr. osoby užívajúce drogy, sme nepovažovali za nevyhnutné vytvárať 

label v IBM SPSS. Dáta boli analyzované a sú k dispozícii vo formáte excel. 

Technické údaje sú v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z komentárov rozdrvené do jednotlivých sekcií príloh. 

Technické údaje súvisia predovšetkým so štruktúrou vzorky opýtaných respondentov a organizácii zberu dát. Tieto 

informácie sú logicky naviazané na jednotlivé empirické aktivity, ktoré boli v rámci tohto projektu riešené. 

 

V. ANALYTICKÉ SOFTWARY 
 
Čestne vyhlasujeme, že sme majiteľom licencie využívania softvéru IBM SPSS určeného pre hromadnú analýzu 

štatistických dát. Licenciu na využívanie softvéru sme pripravení sprostredkovať na vyžiadanie. Vzhľadom k malým 

dátovým súborom, s ktorými bolo pracovaných rádovo v desiatkach jednotiek boli dáta analyzované predovšetkým 

s využitím excel. 

 

VI. PRÍLOHY VZŤAHUJÚCE SA K CIEĽOVEJ SKUPINE STARŠÍ OBYVATEĽA 

A OBYVATEĽKY  
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VI.1. INFORMÁCIE OD MESTSKÝCH ČASTÍ  
 
PROBLEMATICKÉ SOCIÁLNE JAVY VO VZŤAHU K CIEĽOVEJ SKUPINE SENIOROV V RÁMCI 
JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH ČASTÍ 

 
8 Komentár MČ Čunovo k dotazníku: V našej mestskej časti nemáme žiadne sociálne zariadenie. Zo strany obyvateľov MČ mávame 
požiadavky (za rok tak cca 3 žiadosti) na umiestnenie do zariadenia pre seniorov, ale občania už majú vybrané zariadenie, do ktorého chcú 
byť umiestnení, alebo žiadajú domácu opatrovateľskú službu, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom neziskovej organizácie. V zmysle 
uvedeného sme nevedeli odpovedať na uvedené otázky. 
9 MČ Devín vzhľadom k nefunkčnému sociálnemu referátu nemohla poskytnúť relevantné odpovede. 
10 Komentár MČ Jarovce k dotazníku: K uvedeným otázkam sa nevieme vyjadriť, nakoľko mestská časť eviduje približne 5 požiadaviek ročne 
o opatrovateľskú službu v domácnosti, prípadne o umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Na území mestskej časti sa nenachádzajú 
zariadenia sociálnych služieb a opatrovateľskú službu zabezpečujeme prostredníctvom neziskovej organizácie. 

Mestská 
časť 
 

Prioritné cieľové skupiny 
Problematické sociálne javy súvisiace s cieľovou skupinou 
 

Čunovo8 • Seniori 

• Školopovinné deti  

• MČ Bratislava-Čunovo je jednou z najmenších mestských častí, 

v ktorej žijú viac generačné rodiny, ktoré si navzájom vypomáhajú, 

čiže nemáme veľký nápor na sociálne služby.  

Devín9 x x 

Devínska 
Nová Ves 

• Rodiny s malými deťmi 

• Seniori  

• Starnutie populácie a nedostatočné kapacity u verejných 

poskytovateľov. 

Dúbravka • Seniori 

• Ľudia bez domova  

• Rodiny s deťmi 

• Starnutie populácie – kapacita a dostupnosť pobytových sociálnych 

služieb. 

Jarovce10 • Starší obyvatelia – 

seniori 

• V súčasnosti neevidujeme nárast vyššie uvedených sociálnych 

javov, okrem seniorov.  Prakticky sme sa s nimi nestretli. Stretávame 

len s požiadavkami starších obyvateľov – seniorov o opatrovateľskú 

službu a o potrebu umiestnenia v zariadeniach.  

• Do budúcna však bude treba počítať s nárastom požiadaviek, hlavne 

čo sa týka starostlivosti o seniorov. Mestská časť sa rýchlo rozrastá 

a pribúdajú mladé rodiny s deťmi, ktoré pochádzajú z iných častí 

republiky, a preto u nás nemajú iných príbuzných. Cca o 20 rokov 

bude z toho dôvodu prudko narastať potreba starostlivosti o 

seniorov. 

Karlova 
Ves 

• Seniori 

• Psychiatrickí pacienti 

• Rodiny s deťmi a mladí 

ľudia 

• Občania ohrození 

chudobou 

• Ľudia bez domova 

• Drogovo závislí  

• Občania so zdravotným 

znevýhodnením 

• Starnutie populácie, zhoršenie zdravotného stavu, chronické 

ochorenia – zvýšená odkázanosť seniorov na sociálne služby. 

• Nárast počtu psychiatrických pacientov, osamelých, odkázaných 

na pomoc a podporu, vrátane krízových intervencií (pomalá činnosť 

súdov v prípade obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, 

poradovníky v zariadeniach DSS, ŠZ, terénna sociálna práca je 

vykonávaná aj dlhodobo sociálnymi pracovníkmi MiÚ 

Lamač • Seniori 

• Rodiny s deťmi 

• Mládež 

• Mestská časť Bratislava-Lamač patrí k sídlam s najvyšším indexom 

starnutia v rámci hlavného mesta SR Bratislavy. Starnutie 

obyvateľov má za následok zvýšený dopyt po terénnej 

opatrovateľskej službe ako aj po podporných sociálnych službách. 

Starnutie populácie má za následok potrebu navýšenia kapacít 
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terénnych aj pobytových sociálnych služieb, najmä pre 

nízkopríjmových seniorov, prevencia sociálneho vylúčenia seniorov 

– vytvorenie priestoru na stretávanie sa s rovesníkmi a aktívne 

trávenie voľného času. 

Nové Mesto • Seniori 

• Osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím,  

• Deti do 3 rokov,  

• Dlhodobo nezamestnaní 

obyvatelia 

• Starnutie populácie – najmä bezodkladné umiestnenie v ZOS a 

ZPS, pretože MČ nemá pobytové sociálne služby pre seniorov. 

Petržalka • Seniori 

• Ľudia so zdravotným 

postihnutím 

• Rodiny s 

nezaopatrenými deťmi 

v núdzi 

• Ľudia bez domova 

• Ľudia s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne 

úkony a MČ je 

opatrovníkom 

• Starnutie populácie a nedostatočné sociálne služby.   

• Problém s umiestňovaním ľudí do zaradenia sociálnych služieb po 

hospitalizácii v nemocnici. 

• Nedostatok opatrovateliek pre opatrovateľskú službu 

v domácnostiach. 

• Zrušená rajonizácia lekárskej starostlivosti – problém so 

zabezpečením lekárskej starostlivosti o ľudí s psychiatrickým 

ochorením, ktorí majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a 

MČ je opatrovníkom. 

• Problém s komunikáciou s rodinou človeka s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne úkony a MČ je opatrovníkom. 

• Nárast počtu ľudí s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a 

MČ je opatrovníkom. 

Podunajské 
Biskupice 

• Osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodcovský vek 

• Rodiny s deťmi 

• Osoby nachádzajúce sa 

v nepriaznivej sociálnej 

situácii podľa § 2 ods. 2 

zákona č.  448/2008 v zn. 

nesk. predp. 

• Starnutie populácie – podpora opatrovateľskej služby, vybudovanie 

zariadenia opatrovateľskej služby. 

Rača • Seniori 

• Občania so zdravotným 

znevýhodnením 

• Rodiny s deťmi v krízovej 

sociálnej situácii 

• Ľudia bez domova   

• Občania ohrození stratou 

bývania, občania s veľmi 

nízkym príjmom 

• Cudzinci 

• Seniori 

o oblasť sociálnej prevencie /komplexné sociálne poradenstvo, 

denné centrá, komunitné centrá, neziskové organizácie/ 

o oblasť fakultatívnych a nepravidelných sociálnych služieb 

a s nimi súvisiacich služieb, poradenstvo pri využívaní 

príspevkov ÚPSVR / jedálne, rozvoz obedov, nepravidelná 

opatrovateľská služba, nepravidelné využívanie sociálnej 

rehabilitácie v Denným stacionári s konkrétnym cieľom 

v individuálnom pláne 

o oblasť komunitných sociálnych služieb /jedálne, rozvoz 

obedov, pravidelná opatrovateľská služba, Denný stacionár, 

prepravná služba,  

o vybudovanie pobytového ZSS s nízkou kapacitou otvoreného 

komunite /so službou ZOS aj ZpS, s ponukou rehabilitácie pre 

občanov z komunity/ 

o vytvorenie konceptu služby komunitnej psychiatrie 

o terénna sociálna služba krízovej intervencie zameraná na 

vyhľadávaciu činnosť a poradenstvo v teréne 
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starnutie populácie 
o  v  MČ je ZSS, ktorého zriaďovateľom je VÚC, starší obyvatelia ťažko 

prežívajú, že na pozemkoch „ich rodičov – vinohradníkov“ je 

zariadenie do ktorého sa oni nemôžu dostať, ale sú tu ľudia z celého 

kraja. Časť zariadenia je DSS /nie je pre seniorov/, časť zariadenia 

je Špecializované zariadenie /prijíma iba špecifické diagnózy/, časť 

zariadenia je ZpS /prijíma iba chodiacich samostatných klientov, lebo 

ide o ubytovanie penziónového typu, časť tejto bytovky plánuje VÚC 

využiť na ubytovanie zamestnancov škôl, seniori pri predstave 

o sociálnu službu preferujú služby komunitného typu – 

opatrovateľskú službu alebo Denný stacionár a ak si majú predstaviť, 

že by bola nevyhnutná pobytová služba, chceli by ju mať na území 

MČ, chceli by žiť v lokalite, ktorú poznajú. 

o  nízke platy pre pracovníkov sociálnych služieb limitujú možnosti 

prijatia skúsených a vzdelaných pracovníkov so skúsenosťami. 

o  je stále málo rodín, ktoré sú nastavené na prispievanie rodičom na 

sociálnu službu, zo strany seniorov je obrovský tlak na poskytovanie 

služieb s veľmi nízkou cenou /tlak na dovoz obedov zadarmo, na 

poskytovanie opatrovateľskej služby s cenou menej ako 2 €/hodinu, 

na poskytovanie ošetrovateľských úkonov zadarmo.  

o prakticky nikto z lekárov nevykonáva v rodinách návštevnú službu, je 

množstvo seniorov, ktorí neboli 5 a viac rokov u lekára, ostali ležiaci 

a ich príbuzní majú problém získať lekársku správu na účely 

posúdenia na sociálne služby, rodiny majú problém dopraviť 

imobilných, slabých seniorov vo veku nad 85 rokov k lekárovi pri 

akútnych ochoreniach, lekári nechcú predpísať určité typy liekov bez 

vyšetrenia pacienta. Príbuzní majú problém nájsť lekárov, ktorí 

v domácom prostredí vymenia katéter, urobia revíziu rany, dekubitu, 

je problém s podávaním infúzii v domácom prostredí, je problém 

s tým aby lekár napísal výmenný lístok na službu ADOS /ak príbuzní 

nevedia pacienta dopraviť do ambulancie/. 

o senior pri náhlom vážnom zhoršení zdravotného stavu prichádza 

z nemocnice, prípadne od lekára bez základného nasmerovania ako 

zhoršený zdravotný stav zvládnuť v domácich podmienkach. Často 

až posúdenie odkázanosti na sociálne služby dovedie rodiny na 

miestny úrad a sociálny pracovník potom sanuje komplexné 

sociálno-zdravotné poradenstvo – informuje o tom ako a kde získať 

zdravotné pomôcky, ako riešiť ich preplatenie, ako prispôsobiť byt 

novým potrebám seniora, informuje o možnostiach debarierizácie, 

o kompenzačných príspevkoch úradu práce, o službe ADOS, 

občania namajú v tejto oblasti žiadne informácie, z nemocnice a od 

obvodných lekárov prichádzajú občania bez základného 

nasmerovania, mnoho rodín prepadne systémom a keďže nechcú 

riešiť pobytovú služby – neprídu ani na úrad kvôli posúdeniu a roky 

žijú v domácich podmienkach ďalej bez toho, že by im mal kto 

povedať, že ten kto sa stará mohol poberať príspevok na 

opatrovanie, že mohli využiť príspevok na prepravu /taxíky/, že si 

môžu volať prevozovú sanitku, že si môžu žiadať príspevok na 

úpravu bytu /napr. debarierizáciu kúpelne/. Edukácia prosredníctvom 

médii, brožúrok je v tejto oblasti veľmi zanedbaná. Texty pre tento typ 
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klientov musia byť veľmi prehľadné, ľahko čitateľné, mať príklady. Ak 

niečo vytvorené je /napr. na webe sociofóra/ občania nevedia kde to 

nájsť.  

o Denné centrá ako podporná sociálna služba zameraná na sociálnu 

prevenciu združuje malé množstvo seniorov /v našej MČ asi 200 zo 

3800 seniorov nad 65 rokov/, DC slabo napĺňa úlohu sociálnej 

prevencie - sú to prakticky bývalé kluby dôchodcov, ktoré nepriberajú 

nových členov, chcú si ponechať výhody – rozpočet pre svoj úzky 

kruh, nefungujú ako svojpomocná skupina. Rozpočet nášho 

oddelenia neumožňuje zamestnať pracovníka na celý úväzok, ktorý 

by sa venoval sociálnej prevencii pre seniorov /poskytoval 

poradenstvo, návštevy v domácnosti, organizoval aktivizačné 

programy/, 

o v našej mestskej časti nie je treťosektorová organizácia, ktorá by sa 

venovala aktivizácii seniorov 

o  prehlbuje sa fenomén anonymizácie susedov – pribúda počet 

seniorov,ktorí využili poradenstvo nášho oddelenia a vôbec 

nepoznajú svojich susedov, mnohé mladé rodiny novonasťahované 

do bytoviek si udržujú odstup od starších obyvateľov,  

o  nízka informovanosť občanov o možností využitia sociálneho 

poradenstva na miestnom úrade, mnohí starší ľudia nevedia kde by 

sa mohli obrátiť o pomoc keď nezvládajú jednotlivé životné situácie 

o  seniori by preferovali možnosť odoberania obedov s príspevkom 

miestneho úradu z viacerých stravovacích zariadení /aby ich mali čo 

najdostupnejšie od svojho bývania/, MČ má zazmluvnené 2 jedálne 

a 1 vlastnú jedáleň pre seniorov/ 

Rusovce • Dôchodcovia   

• Deti – predškolské a 

školské 

• Nedostatočné kapacity, nedostupnosť /dlhý poradovník/ sociálnych 

služieb, hlavne zariadenia v blízkosti pôvodného bydliska klienta. 

Vzhľadom na to, že sme Bratislavská mestská časť – malá, nemáme 

žiadne vlastné zariadenie, je to obrovský problém pomôcť klientovi 

nájsť jednak relatívne blízko a cenovo dostupné zariadenie – teda je 

pochopiteľné, že ceny rastú, ale aj toto je jeden z hlavných problémov 

dostupnosti – cena. Podobné je to aj s opatrovateľskou službou, ktorú 

si cenovo nemôže klient dovoliť. 

Ružinov • Seniori 

• Rodiny s deťmi  

• Bezdomovci 

• Starnutie populácie, kapacity sociálnych služieb,  

• Nedostatočné kapacity, hlavne pre chorých, ktorí napríklad po 

hospitalizácii v nemocnici, nemajú kam ísť lebo im nikto nevie 

zabezpečiť starostlivosť 

Staré Mesto • Seniori 

 

• Starnutie populácie: kapacity verejných poskytovateľov SS sú 

využité takmer na maximum. Vzhľadom na vývoj demografie je 

alarmujúca otázka budúcnosti (starnutie aj detí starnúcich rodičov a 

nemožnosť sa o nich postarať, napr. dcéra 70 r. ID a matka 90 ročná) 

Vajnory • Mládež 

• Občania v 

dôchodkovom veku 

• Nedostatok opatrovateliek 

• Umiestnenie do zariadení sociálnych služieb občanov s nízkym 

príjmom (neodkladné umiestnenia) 

Vrakuňa • Seniori  • Seniori – opatrovateľská služba v domácom prostredí, zariadenie 

pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby. 
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Tabulka: AUGUR Consulting s.r.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhorská 
Bystrica 

• Seniori • Seniori, väčšinou pôvodní obyvatelia Záhorské Bystrice, sa mimo 

svojich rodín združujú v kultúrnom dome, bolo by žiadúce finančne 

podporovať činnosť klubu zo strany MČ a Magistrátu, aby mohli 

využívať vo väčšej miere podujatia a akcie, ktoré im pripravujú 

členovia výboru klubu a starosta MĆ.  

• S príspevkom MČ umožniť rekondično-liečebné pobyty pre seniorov. 

Podmienky pre uspokojovanie potrieb v soc. oblasti vytvárajú aj dve 

neštátne zariadenia soc. služieb: Domov sociálnych služieb Gerion a 

Nezisková organizácia Opatrovateľka n.o. 

• MČ Záhorská Bystrica má zmiešanú populáciu. Rozsiahlou 

výstavbou bytov a rodinných domov v posledných rokoch sa 

populácia zmiešala. Staršiu populáciu tvorí pôvodné obyvateľstvo, 

ktoré má v Záhorskej Bystrici príbuzenstvo, ktoré sa vie o seniorov 

postarať. Bezdomovectvo a drogy sa v Záhorskej Bystrici 

nevyskytujú. 
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IDENTIFIKÁCIE NEZAISTENÝCH POTRIEB U JEDNOTLIVÝCH CIEĽOVÝCH SKUPÍN – STARŠÍ OBYVATELIA A OBYVATEĽKY ODKÁZANÍ NA SOCIÁLNU SLUŽBU (Z 
DÔVODU NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU) 
 

Starší obyvatelia a obyvateľky odkázaní na sociálnu službu (z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu) 
Mestská časť Pohlaď MČ na 

dostatočnosť 
siete sociálnych 

služieb pro 
danou cieľovú 

skupinu 

Prípadné dôvody nedostatočnosti 
siete sociálnych služieb pro danou 

cieľovú skupinu 

Potreby daných cieľových skupín, 
ktoré nie je v sociálnej možné 
v súčasnosti možné uspokojiť 

Námety na zlepšení situácie 
 

Odporúčania pre hlavné mesto 
Bratislava pre riešenie dané 

situácie 

Devínska Nová 
Ves 

   Navýšiť kapacity v zariadeniach Navýšiť kapacity v zariadeniach
  

Dúbravka   nízkoprahová ZPS; viac kapacít v ZPS Budovanie nových ZPS; zvýšiť 
dôchodky 

Zriadiť ďalšie ZPS; zriadiť 
nízkoprahové ZPS  

Karlova Ves sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

- Absentujúce pobytové sociálne 
zariadenia  
– v Karlovej Vsi nie je žiadne 
zariadenie sociálnych služieb pre 
danú cieľovú skupinu  

• Nedostatok zdravotníckych služieb v 
domácom prostredí, ktoré by 
nadväzovali na terénnu 
opatrovateľskú službu t.j. domáca  
ošetrovateľská služba a paliatívna 
starostlivosť 

- Potreba dočasného umiestnenia do 
zariadení opatrovateľskej služby 
 
- Potreba celoročného pobytu v ZpS 
 
- Akútna potreba pre vytvorenie miest 
pri bezodkladnom umiestňovaní podľa 
§ 8, ods. 6 zákona č. 448/2008 
ZOS, DS, ZPS, DSS, ŠZ 

Hľadanie možností a zdrojov  
pre výstavbu nových  
zariadení pobytového  
charakteru → následné  
vybudovanie, prevádzkovanie a  
udržateľnosť 

- Vytvoriť podmienky pre vznik 
nových ZPS, DSS, ZOS,ŠZ v 
pôsobnosti BSK a súkromných – 
neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb 
 
- Spolupracovať s BSK pre možnosť 
rozšírenia kapacít  
existujúcich ZPS, DSS, ZOS, ŠZ 
príp. vybudovanie nových 
 
- Riešiť občanov MČ, ktorí nemajú 
TP v MČ, ale sú odkázaní na 
poskytovanie SS 
 
- Zabezpečenie soc. služieb 
krízovej intervencie a 
informovanosť MČ o možnostiach 
ich využitia 

Lamač sieť sociálnych 
služieb  
je dostatočná 

 Sporadicky sa vyskytujú prípady 
nemožnosti uspokojenia potrieb 
klientov vyžadujúcich sprievod na 

 Hlavné mesto SR Bratislava, by 
mohlo poskytovať mestským 
častiam podporu vo forme 
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lekárske vyšetrenia v rámci  domácej 
opatrovateľskej služby v prípade ak 
požadujú len nízky rozsah služby (1-2 
hod/deň). 

„opatrovateliek na zavolanie“, 
ktorých časová intervencia by mala 
len krátkodobý charakter 
 

Nové Mesto sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

MČ nemá svoje pobytové zariadenie 
sociálnych služieb 

Zabezpečiť potreby bezodkladného 
umiestnenia 

Poskytovať alebo zabezpečiť 
poskytovanie v ZOS 

 

Podunajské 
Biskupice 

sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

- nedostatok opatrovateliek 
- nedostatok miest v pobytových ZSS 

24- hodinová opatrovateľská služba 
v domácnosti 
- Umiestnenie v ZSS 

Zmena spôsobu financovania 
sociálnych služieb, vrátane 
odmeňovania zamestnancov 
v soc. službách 

 

Rača sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

NIE nedostatočná kapacita 
opatrovateľskej služby – nevieme 
získať nové opatrovateľky, 
uprednostňujú prácu v pobytovej 
sociálnej služby /vyšší plat – príplatky 
za víkendy, nočné/, v MČ nefunguje 
žiadna n.o. ktorá by bola 
poskytovateľom OPA služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIE mnoho občanov, ktorí žijú v MČ 
Ba-Rača by chcelo využiť ZSS v Rači 

- promptné vybavenie zmluvy na 
opatrovateľskú službu, pre osamelých 
občanov bezodkladná OPA služba 
- nepravidelná OPA služba iba 
niektoré dni v týždni /ako MČ je 
neposkytujeme, je to logisticky 
náročnejšie, vytváralo by to nároky na 
prijatie druhého koordinátora OPA 
služby/ 
- promptné navýšenie počtu hodín 
u existujúcich klientov ak je potrebné 
pre aktuálnu dekompenzáciu 
zdravotného stavu 
- poskytnutie odľahčovacej služby 
rodinám ktoré poberajú príspevok na 
opatrovanie formou terénnej OPA 
služby 
- poskytovanie OPA služby cez 
víkendy a vo večerných hodinách 
 
 
 
 
 
 

- zlepšenie platových podmienok 
pre opatrovateľky, na trhu práce sú 
k dispozícii kvalitní ľudia, dokonca 
t. č. aj ľudia, ktorí majú skúsenosti 
s prácou v zahraničí a zaujímavý 
profil know-how /žiadajú však plat 
1000 € hrubej mzdy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informovanosť a alternatívy iných 
služieb v našej MČ 
 

- potreba viachodinovej sociálnej 
služby pre mobilných klientov, 
predovšetkým pre ľudí s demenciou 
sa darí pokryť prostredníctvom 
alternatívnej sociálnej služby, ktorú 
poskytuje naša mestská časť 
/Denný stacionár/,  
- potrebu služby časť rodín ak 
dostane komplexné poradenstvo 
vie pokryť cez niekoho z rodiny 
s pomocou príspevku na 
opatrovanie 
- vytvorenie manuálu pre MČ na 
spoluprácu s neziskovým 
subjektom na poskytovaní OPA 
služby /od vytvorenia zmluvy po 
výpočet príspevku pre neverejného 
poskytovateľa/, MČ majú obavy 
z neznámeho 

- osveta seniorov a ich rodín o cene 
sociálnych služieb /predstava ľudí 
je že terénna sociálna služba je za 
sociálnu cenu = takmer zdarma, 
kým za pobytovú službu vie často tá 
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/zariadenie má však iba službu DSS = 
pre ľudí v preddôchodkovom veku, ŠZ 
pre ľudí s vybranými špecifickými 
prevažne psychiatrickými diagnózami, 
ZpS iba pre mobilných klientov /v 
dôsledku dispozičného riešenie 
objektu – bytovka, zariadenie 
penziónového typu/, občania sú 
sklamaní že ZSS nemôžu využiť keď 
ostanú imobilní  
 
 
 
ÁNO Denný stacionár-je kapacitne 
vhodne nadimenzovaný na potreby 
našej mestskej časti, obsadenosť 
poklesla iba v dôsledku pandémie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIE chýba prepravná služba 
 
 
 
 
NIE chýba požičovňa zdravotných 
pomôcok 
 

 
občania chcú žiť v blízkosti miesta kde 
prežili svoj aktívny život, ak bude pre 
nich nevyhnutná sociálna služba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniori by privítali keby takúto službu 
robila miestna charita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvýšenie informovanosti o tomto 
type služby na lokálnej úrovni – 
sociálne poradenstvo v Denných 
centrách, prezentačné banery na 
kultúrnych podujatiach, články 
v obecných novinách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hľadať vhodný priestor na 
prevádzkovanie takejto služby 
a rokovať s potenciálnymi 
partnermi o jeho výhodnom 
prenájme 
 

istá rodina dať aj viac ako 1000 € 
mesačne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvýšenie informovanosti o tomto 
type služby  prepracovanie 
funkčného modelu prevádzkovania 
tohto typu komunitných služieb, 
ktoré poskytujú rodine vhodnú 
oporu ak sú previazané 
s prepravnou službou /táto 
a lokálnej úrovni nemusí byť drahá 
– nízke vzdialenosti/ a poskytujú 
doplnkové služby ako je napr. 
podporná skupina pre príbuzných, 
podporná skupina pre domácich 
opatrovateľov /rodiny ktoré sa 
starajú o svojho príbuzného sami 
a využívajú príspevok na 
opatrovanie sa často cítia 
vyčerpané a môžu hľadať tento typ 
sociálnej služby 
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NIE na území MČ funguje iba jedna 
ADOS 

 
 
 
 
 
Občanom chýba informovanosť 
o tomto type služby od lekára, na 
území MČ chýba konkurenčná služba, 
existujúca agentúra nie je dostatočne 
promptná a flexibilná 
/človek, ktorý sa vráti z nemocnice 
s poruchou mobility potrebuje 
rehabilitáciu v domácnosti, prípadné 
krátkodobé ošetrovanie rany alebo 
dekubitu/, väčšina týchto ľudí je po 
krátkom využití tohto typu služby 
schopná ďalej fungovať znovu 
v domácnosti samostatne iba 
s pomocou svojej rodiny, prípadne 
s extenzívnou, prípadne postupne sa 
znižujúcou intenzívnou podporou 
opatrovateľskej služby/, ľudia nechcú, 
aby sa kvôli jednému zhoršeniu 
zdravotného stavu ich život musel 
odkloniť na koľaj pobytovej služby 
/mnohí ju vnímajú ako konečnú 
stanicu a majú z príchodu tejto voľby 
strach/ 

 
 
 
Vytvoriť priestorové podmienky 
v objektoch vo vlastníctve alebo 
v správe MČ pre fungovanie 
zázemia pre tento typ služby 

 
 
Chýba príklad dobrej praxe v oblasti 
prevádzkovania prepravnej služby 
v rámci menšej MČ, príklad 
Petržalky je neprenosný 
 
Hľadanie treťosektorového 
partnera na celomestskej úrovni 
 
 
 
 
 
 
Vytvoriť koncept komplexných 
komunitných sociálnych služieb 
s akcentom na sociálno – zdravotnú 
rehabilitáciu, v ktorom by 
prekrývajúca sa sieť agentúr ADOS 
bola nevyhnutným funkčným 
doplnkom sociálnych služieb, 
služba ADOS umožňuje občanovi 
zotrvať v domácnosti aj pri často 
dočasnej akútnej zdravotnej 
dekompenzácii 
 

Rusovce sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

nedostatok vhodných zariadení – 
cenovo prístupných ale aj oblastne 

   

Ružinov sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

vysoký počet žiadateľov na ZS, ZOS, 
OS 

Opatrovateľská služba -  priorita pre 
seniorov, zotrvať čo najviac 
v domácom prostredí 
 

Navýšiť mzdy zamestnancom 
v sociálnych službách 
 
 

Vytvoriť v pôsobnosti obce 
zariadenie ZS, ZOS, OS pre 
nízkopríjmové obyvateľstvo, ktorí 
sú ťažko umiestniteľní 
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ZOS – väčšinou seniori po 
hospitalizácii 
 
ZS – seniori, ktorí sa o seba nedokážu 
postarať a rodina im nevie 
starostlivosť zabezpečiť, prípadne 
nemajú príbuzných 

Vytvoriť vhodné prostredie na 
vznik nových poskytovateľov v SS 

Vajnory sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

nedostatok opatrovateliek  Motivovať pracovné podmienky 
pre opatrovateľky 

 

Vrakuňa sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

mestská časť nemá žiadne zariadenie 
sociálnej služby 

ZOS, DS - Na umiestnenie do 
takéhoto zariadenia len v súčasnosti 
u nás čaká cca 15 ľudí, ako náhradu 
im poskytujeme opatrovateľskú službu 
v domácom prostredí (aj dovoz stravy) 

Výstavba takýchto zariadení 
 
 
 
 

Cielené finančné prostriedky na 
výstavbu zariadení soc. služieb  
 
 
 

Záhorská 
Bystrica 

sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

 Nedostupné pre nízkopríjmové 
skupiny obyvateľov-dôchodcov 
s nízkym dôchodkom 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
 
IDENTIFIKÁCIE NEZAISTENÝCH POTRIEB U JEDNOTLIVÝCH CIEĽOVÝCH SKUPÍN – STARŠÍ OBYVATELIA A OBYVATEĽKY, KTORÍ POTREBUJÚ OBČASNÉ, 
FAKULTATÍVNE SLUŽBY  
 

Starší obyvatelia a obyvateľky, ktorí potrebujú občasné, fakultatívne služby 
Mestská časť Pohlaď MČ na 

dostatočnosť 
siete sociálnych 
služieb pro 
danou cieľovú 
skupinu 

Prípadné dôvody nedostatočnosti 
siete sociálnych služieb pro danou 
cieľovú skupinu 

Potreby daných cieľových 
skupín, ktoré nie je v sociálnej 
možné v súčasnosti možné 
uspokojiť 

Námety na zlepšení situácie 
 

Odporúčania pre hlavné 
mesto Bratislava pre 
riešenie dané situácie  

Dúbravka sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

 preprava Zriadiť celomestskú prepravnú 
službu 

Zriadiť celomestskú 
prepravnú službu 
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Karlova Ves  Niektorí seniori občasne využívajú 
denné centrá alebo donášku stravy, 
iné fakultatívne sociálne služby, ktoré 
seniori využívajú zmapované  
Nemáme 

  Zmapovať alternatívnych  
cenovo dostupných  
poskytovateľov fakultatívnych  
soc. služieb na území HLMSR 
Bratislavy 

Lamač sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

Nízky dopyt Preprava automobilom a sprievod 
na lekárske vyšetrenia, nákupy. 

Spojenie viacerých mestských častí.  

Rača sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

NIE opatrovateľská služba ako 
nepravidelná extenzívna služba napr. 
2x za mesiac, alebo 1 – 2 krát 
týždenne nie je v našej mestskej časti 
poskytovaná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIE obedy pre seniorov fungujú iba 
v jedálni mestskej časti, a t.č z dôvodu 
pandémie iba v jednej zmluvnej 
jedálni, druhá vstup dôchodcov do 
objektu firmy zakázala 
 
 
 
ÁNO/NIE rozvoz obedov realizuje aj 
komerčná firma 
 
 
 
 

pritom veľkej časti žiadateľov 
o opatrovateľskú službu by 
vyhovoval práve tento typ služby, 
potrebujú pomoc iba s náročnejšími 
úkonmi /pr. upratovanie raz za 
týždeň, veľký nákup na víkend/, 
ostatné činnosti ešte vedia zvládnuť 
sami, ľuďom často záleží na čo 
najdlhšom udržaní si samostatnosti, 
ľuďom sa často zazmluvní 
každodenná služba len preto, že 
menej intenzívnu službu MĆ 
neposkytuje 
 
 
 
 
Jednotlivé odberné miesta by mali 
byť pre seniorov dostupné ako malá 
prechádzka do 500 m, tak aby sa 
mohli rozhodnúť využiť túto 
alternatívnu službu počas dní keď 
ich vyčerpala iná pre nich dôležitá 
aktivita 
 
 
Výhodné je že seniori si vedia 
objednať dovoz obeda nezávisle od 

vytvorenie nového VZN, ktoré by 
umožňovalo aj poskytovanie 
takéhoto typu opatrovateľskej 
služby, prípadne presadenie prijatia 
druhého koordinátora, lebo tento typ 
fungovania je náročnejší na 
manažovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hľadať iných dodávateľov 
 
 
 
 
 

Propagácia konceptu 
aktívneho starnutia – teda to 
že trendy je keď si občan 
objednáva iba služby, ktoré 
nevyhnutne potrebuje a čo 
najdlhšie si zachová 
schopnosť samostatného 
vykonávania ľahších úkonov 
starostlivosti o svoju 
domácnosť... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovoriť, písať o význame 
fakultatívnych služieb 
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NIE nevyužívanie moderných 
informačných technológií - služby 
distančného dohľadu 

opatrovateľskej službe, takto túto 
službu môžu využiť aj ľudia, ktorých 
príbuzní na nich poberajú príspevok 
na opatrovanie z ÚP, výhodnou je 
že obedy sú ponúkané aj cez víkend 
– výhodné najmä pre osamelých 
dôchodcov /predovšetkým 
vdovcov/, výhodou je že seniori 
môžu na tento typ služby dostať 
príspevok na stravovanie od 
mestskej časti v rovnakej výške ako 
keby sa stravovali v jedálni MČ, 
nevýhodou je že nie je možné 
prihlásenie si obedov iba na niektoré 
dni, je potrebný každodenný odber, 
nevýhodou je nízka kvalita stravy – 
firma nemá konkurenciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informovanie o službe pri 
návštevách pri posúdení 
odkázanosti na sociálnu službu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propagácia služby 

Rusovce sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

nemáme k dispozícii opatrovateľky, 
ktoré by tieto služby mohli 
zabezpečovať – finančne veľmi 
náročné 

   

Ružinov sieť sociálnych 
služieb  
nie je dostatočná 

nedostatok fakultatívnych služieb Cenová nedostupnosť Rozšíriť ponuku cenovo dostupných 
fakultatívnych služieb 

 

 Tabuľka: AUGUR Consulting 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IDENTIFIKÁCIA VÝZNAMNÝCH SOCIÁLNYCH A NADVÄZUJÚCICH SLUŽIEB U JEDNOTLIVÝCH 
CIEĽOVÝCH SKUPÍN 
 

Starší obyvatelia a obyvateľky 
Mestská časť Významné sociálne služby pre cieľovú 

skupinu 
Významné ostatné nadväzujúci služby pre 

cieľovú skupinu 

Devínska Nová 
Ves 

• Denné centrum  

Dúbravka • Opatrovateľská služba • Rozvoz stravy 

Jarovce • Opatrovateľská služba 

• Zariadenie pre seniorov 

 

Karlova Ves • Terénna opatrovateľská služba 

• Jedáleň - vrátane donášky obedov do 

domácností s príspevkom  

• Mestskej časti podľa výšky dôchodku 

• Posudková činnosť 

• Denné centrá 

• Kluby 

• Jednota seniorov Slovenska 

• Donáška liekov a potravín v čase 

pandémie, komunikácia aj po telefóne v 

čase pandémie 

• Finančná pomoc v čase náhlej núdze 

Lamač • Domáca opatrovateľská služba 

• Zariadenie pre seniorov 

• Spoločné stravovanie 

• Klub dôchodcov 

Nové Mesto • Denné centrá 

• Opatrovateľská služba 

• Poskytovanie príspevku na 

stravovanie 

• Dištančné sociálne poradenstvo 

zabezpečené prostredníctvo 

telekomunikačných technológií 

• Seniorská infolinka 

• Príspevok na opatrovanie, kompenzačné 

príspevky z úpsvar 

Petržalka • ZPS 

• OS v domácnostiach 

• ZOS 

• Prepravná služba 

 

Podunajské 
Biskupice 

• Opatrovateľská služba 

• Zariadenie pre seniorov 

• Zariadenie opatrovateľskej služby 

• Špecializované zariadenie 

 

Rača • Opatrovateľská služba 

• Denný stacionár 

• Denné centrá 

• Jedáleň MČ pre seniorov a 

zazmluvnené jedálne pre seniorov - 

poskytovanie balených obedov na 

odber z okienka 

• Dovoz obedov poskytovaný komerčným 

subjektom nie cez OPA službu – vie ho 

využiť aj občan, ktorého príbuzní 

poberajú príspevok na opatrovanie 

• Príspevok na prepravu z ÚP, príspevok 

na osobnú asistenciu, prepravná služba 

• Neziskové organizácie /seniori v 

pohybe,.../neformálne svojpomocné 

skupiny seniorov 

Ružinov • OS, ZOS, ZS • Ados, rehabilitačné zariadenia, 

poradenské služby 

Staré Mesto • Terénna opatrovateľská služba ( + 

rozvoz obedov ) 

• Zariadenie opatrovateľskej služby 

• Zariadenie pre seniorov 

• Denné centrum 

• Domáce tiesňové volanie 

• Donáška obedov ( dovoz zdarma nad 65 

r., bez posúdenia zdravotného stavu) 

• Príspevok na prepravu do 

zdravotníckeho zariadenia (nie služba) 
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Vajnory • Zariadenie pre seniorov 

• DSS 

• Denný stacionár 

•  

Vrakuňa • Opatrovateľská služba 

• Stravovanie dôchodcov 

• ZOS – nie je v našej MČ 

• DS – nie je v našej MČ 

• Denné centrum 

Záhorská 
Bystrica 

• Stravovanie dôchodcov 

• Sociálny taxík 

• Opatrovateľská služba 

• Denný stacionár 

• stravovanie dôchodcov 

 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

VI.2. INFORMÁCIE OD SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
 
POBYTOVÉ SLUŽBY 
 
Zástupcovia bytových služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 
cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebné zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). K tejto 
otázke bolo zaznamenaných 33 odpovedí. Odpovede boli kategorizované do 7 kategórií, ktoré ilustruje nasledujúca 
tabuľka. 
 

Školenie odborného personálu certifikovanými seminármi + Posilnenie poskytovania ošetrovateľskej a 
rehabilitačnej starostlivosti 

„Zvýšený dopyt a záujem o fyzioterapeutické služby, ktoré umožňujú udržiavať dlhodobejšiu fyzickú samostatnosť klienta. 
Špecializácia na klientov s Alzheimerom – dôraz na znalosť problematiky a vytváranie vhodných podmienok pre klientov 
s diagnózov Alzheimer, dôraz na vzdelávanie pracovníkov a zavádzanie nových postupov.“ 

„Prienik sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. Zároveň si však udržať nemedicínsky model prístupu a udržiavať 
žiadúcu kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.“ 

„Našimi klientmi sú seniori s neurodegeneratívnymi ochoreniami v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu. Našou 
snahou je udržať ich súčasný stav čo najdlhšie a spríjemniť im čas a pobyt v našom zariadení. Sú u nás na trvalo 
umiestnení, naše zariadenie je pre nich domovom. Našou úlohou je zabezpečiť im potrebnú odbornú a ľudskú starostlivosť.“ 

Aktivity 

„Zabezpečenie voľnočasových aktivít, krúžkov, tréningy pamäte, poskytovanie terapií, poskytovanie sociálneho 
poradenstva, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, rehabilitačnej starostlivosti, asistenčné služby apod.“ 

„Na rozvíjanie záujmových aktivít, ktoré sú vo veľkej miere limitované tým, že sme nízkokapacitné zariadenie a cieľová 
skupina klientov zväčša nemá záujem zúčastňovať sa spoločných aktivít, resp. každý má záujem o niečo iné, z toho dôvodu 
sa zameriavame predovšetkým na individuálne záujmové aktivity podľa želania a preferencie jednotlivých klientov.“ 

Prevencia spojená s Covid-19 
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„Počas pandémie koronavírusu sa zvyšuje potreba zabezpečenia sociálnych kontaktov, prevencie sociálnej izolácie 

a zhoršenia duševného zdravia.“ 

„V nasledujúcich rokoch sa musíme zamerať na vhodný plán zabezpečenia ochrany klientov ako aj zamestnancov proti 
ochoreniu Covid-19, zabezpečenia dostatku OPP.“ 

Uspokojovaní všetkých základných životných potrieb 

„Vzhľadom na cieľovú skupinu DSA sa budeme zameriavať na poskytovanie základných životných potrieb prijímateľov a na 
komunitné potreby (prepojenie prijímateľov a dobrovoľníkov, zabezpečovanie rôznych nových aktivít).“ 

„Naša cieľová skupina prepokladáme bude mať stále tie isté potreby a to najmä pomoc inej fyzickej osoby pri uspokojovaní 
všetkých základných životných potrieb, ako aj poskytnutie všetkých dostupných možností k tomu, aby naša cieľová skupina 
žila dôstojnú starobu v kvalitnom prostredí s kvalifikovaným personálom.“ 

Terénna opatrovateľská služba 

Bývanie 

„Trend komunitného bývania zo zahraničia, ktorý sa približuje bývaniu a poskytovaniu sociálnej služby v prirodzenom 
prostredí seniora.“ 

„Samostatné bývanie“ 

Iné 
„Zabezpečenie voľnočasových aktivít, krúžkov, tréningy pamäte, poskytovanie terapií, poskytovanie sociálneho 
poradenstva, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, rehabilitačnej starostlivosti, asistenčné služby apod.“ 

„Akútny nedostatok zdravotných sestier a opatrovateľov.“ 

„Skvalitnenie služieb, Napĺňanie duchovné potreby klienta a Individuálny prístup.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
 
K otázke toho, na čo konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní 
oprávnených potrieb cieľových skupín klientov, s ktorými pracujú, K tejto otázke bolo zaznamenaných 27 
odpovedí. Odpovede boli kategorizované do 6 kategórii, ktoré ilustruje nasledujúca tabuľka. 
 

Kvalita služieb 

„Naša populácia starne, seniorov pribúda. V minulosti, keď ľudia žili vo viacgeneračných domoch, navzájom sa o seba 
postarali, starí rodičia o vnúčatá, deti o svojich starnúcich rodičov. V súčasnosti sa ukazuje ako veľký problém, že deti sa 
od svojich rodičov sťahovali do väčších miest a oni zostávali sami. V ideálnom stave by bolo skvelé, aby sa mohli deti 
o svojich starých rodičov postarať. Takýto inštitút v našej krajine neexistuje, nie je možné odísť zo zamestnania a zostať 
doma bez adekvátneho príjmu. Vzniká potreba sociálnej služby, ktorá seniorom poskytne potrebnú starostlivosť na rôznych 
úrovniach- od tej najľahšej pomoci v domácnosti až po odbornú nepretržitú starostlivosť v zariadeniach zabezpečujúcich 
takúto službu. Opatrovatelia a iný personál pracujúci s klientmi, sú finančne extrémne podhodnotení. Je skutočne problém 
nájsť kvalitný personál, pre ktorého táto práca nebude z „núdze cnosť“, ale naopak- „dream job“. Zariadenia by mali byť 
nízkokapacitné, aby bola poskytovaná služba nie masová, ale individuálne poskytovaná.“ 

„Dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú schopní naplniť potreby cieľovej skupiny. Zvýšiť počet kapacít 
denných pobytových zariadení, ktoré by aspoň čiastočne pokryli resp. odbremenili dopyt po ZSS  a zároveň by uľahčili 
situáciu občanov hl. mesta.“ 
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„V rámci našej cieľovej skupiny (prevažne seniori) by sme potrebovali pomoc pri uspokojovaní oprávnených potrieb klientov, 
posilniť personálne zabezpečenie profesií: sestra, sociálny pracovník a opatrovateľka v súvislosti s nárokmi na kvalitu 
poskytovaných pobytových služieb a komplexnej sociálno-zdravotnej starostlivosti.“ 

„Zvyšovanie mzdových prostriedkov pre zamestnancov, zatraktívnenie práce v sociálnych službách prostredníctvom iných 
benefitov pre zamestnancov, s cieľom zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb a zastabilizovania existujúcich 
personálnych kapacít.“ 

Budovanie špecializovaných zariadení a odborná starostlivosť 

„Je potrebné sa zamerať na poskytovanie opatrovateľskej služby, vytvorenie denných centier, a poskytovanie pobytových 
služieb, nadviazať komunikáciu s BSK na vybudovanie špecializovaných zariadení.“ 

„Dostupnosť zdravotnej starostlivosti, bezbariérovosť budov a verejného priestoru, elementárna schopnosť používať 
komunikačné a informačné technológie, spolupráca pri nadväznosti služieb, ktoré poskytujú mestské časti a tých, ktoré 
poskytuje hl. mesto (resp. aj VÚC).“ 

„Vybudovanie aspoň 2 nových zariadení pre seniorov a venovať sa akútnemu nedostatku zdravotných sestier 
a opatrovateľov v zariadeniach a ich mzdovému ohodnoteniu.“ 

„Taktiež by sme potrebovali pomoc v oblasti zabezpečenia intenzívnejšej lekárskej starostlivosti, a to možno až na úrovni 
legislatívnych zmien  napr. zmysle možnosti uzavrieť medzi zariadením a lekárom pracovno-právny vzťah na skrátený 
úväzok, všetko aj s ohľadom na potreby klientov v čase pandémie, ev. pri možnej hrozbe výskytu ochorenia COVID-19 v 
zariadení.“ 

Informovanosť 

„Sieťovať zariadenia verejne-neverejné a integrovať k vzájomnej spolupráci výmenou skúseností a znalostí. Podporiť 
vytvorenie efektívnej siete zdravotníckych služieb, čím sa odbremenia zariadenia záťažou zabezpečovať ošetrovateľskú 
starostlivosť. Aktívny prístup k vzdelávaniu verejnosti – legislatíva, seniorské diagnózy (Alzheimer, demencia) + možnosti 
a pomoc. Integrovaný systém komplexnej pomoci pri zabezpečení sociálnych a zdravotníckych služieb.“ 

„Sieťovanie organizácii poskytujúcich služby seniorom kvôli výmene skúseností, nápadov a inšpirácií. 
Vzdelávanie pracovníkov týchto zariadení. Spolupráca pri poskytovaní motivujúcich bonusov pre zamestnancov Zariadení 
pre seniorov.“ 

Deinštitucionalizácia 

„Trend komunitného bývania zo zahraničia, ktorý sa približuje bývaniu a poskytovaniu sociálnej služby v prirodzenom 
prostredí seniora.“ 

„Zvýšenie externých opatrovateľských sieti v súvislosti deinštitucionalizáciou, poskytovanie odborných a vzdelávacích 
seminárov pre opatrovateľky a sestry, asertivita, vyhorenie, komunikačné zručnosti a pod…“ 

„Posilniť domácu opatrovateľskú službu a tým udržať občanov čo najdlhšie v ich domácnosti- vypracovať lepšie sieťovanie 
zainteresovaných inštitúcii (napr. pri bezodkladných prijatiach občanov do zariadení).“ 

Preprava 

„Možnosť poskytnutia sociálneho taxíku, príp. dostupnosť tejto služby pre všetky zariadenia v pôsobnosti hl. mesta, príp. 
možnosť zabezpečenia iného druhu prepravnej služby.“ 

„Prístupnosť verejnej dopravy.“ 

Financie 
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„Na zníženie finančného zaťaženia klientov a ich príbuzných pri využívaní sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb, či už prostredníctvom mestských častí alebo samotného Hl. m. BA.“ 

„Budovanie bytov nízkeho štandardu, ktoré by boli finančne prístupné aj prijímateľom napr. invalidných dôchodkov a 
zároveň by uspokojili aj ich túžbu po samostatnom bývaní.“ 

„Poskytovanie financií zariadeniam, ktoré sa starajú o seniorov z Bratislavy.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
AMBULANTNÉ A TERÉNNE SLUŽBY 
 
Zástupcovia ambulantných a terénnych služieb v meste Bratislava mali taktiež možnosť vyjadriť sa k otázke toho, 
na aké potreby ich cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebne zamerať v najbližších rokoch (do 
roku 2030). K tejto otázke bolo zaznamenaných 50 odpovedí. Odpovede boli kategorizované do 12 kategórii, ktoré 
ilustruje nasledujúca tabuľka. 
 

Zamerať sa na sociálne poradenstvo 

„Záujmová činnosť a základné sociálne poradenstvo, z dôvodu dlho trvajúcich obmedzení pri sociálnych kontaktoch.“ 

Uspokojovanie základných životných potrieb (Zlepšenie zdravia a hygieny)  

„Stabilizácia a rehabilitácia ich stavu, vzhľadom na tlak, pandémie. Cítiť sa prijatý a zároveň čo najmenej stigmatizovaný. 
A byť vypočutý.“ 

Podpora samostatnosti a sebestačnosti, zotrvanie seniorov v domácom prostredí 

„Potreba motivovania a udržania seniorov v psychickej a fyzickej kondícii každodennou pohybovou aktivitou formou 
dochádzania si po stravu na výdajné miesta. Tým je zároveň uspokojená potreba vytvárať a udržiavať sociálne väzby a 
kontakty“ 

„Vzhľadom k starnutiu obyvateľstva, zhoršovaniu zdravotného stavu a tým zvyšujúcemu sa počtu odkázaných obyvateľov, 
ktorí sú posúdení vyššími stupňami odkázanosti na sociálne služby, bude potrebné sa zamerať hlavne na poskytovanie 
sebaobslužných úkonov u osamelých klientov, čo si bude v blízkej budúcnosti vyžadovať hlavne kvalitných a kvalifikovaných 
zamestnancov – opatrovateľov/ky, vzhľadom na to, že postupne opatrovateľky dovršujú dôchodkový vek a je potreba 
nahradiť ich mladšími ročníkmi.“ 

Zabránenie sociálnej izolácie klientov. 

„Potreba udržania seniorov v psychickej a fyzickej kondícii a potreba vytvárať resp. udržiavať sociálne väzby.“   

„Keďže poskytujeme často iba základné sebaobslužné činnosti, ako potrebu vnímame rozšíriť to o kontakt so 
social.prostredím.“ 

Riešenie zdravotných problémov- dostupná zdravotná starostlivosť 

„Zdravotné potreby – hľadanie lekárov, riešenie zdravotného stavu klientov – klienti majú často zhoršený zdravotný stav – 
či už fyzický, alebo psychický – a často krát majú klienti zlé skúsenosti s lekárskymi zariadeniami, preto bude potrebná naša 
pomoc pri riešení zdravotného stavu klientov.“ 

„Ďalšou potrebou aj riešenie otázky prepojenia sociálnych služieb (opatrovanie) a zdravotných služieb (zabezpečenie 
domácej ošetrovateľskej služby a paliatívnej starostlivosti). Osobitne bude dôležité sa zamerať na osamelo žijúcich 
odkázaných seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby, u ktorých bude potrebné zabezpečiť opatrovanie aj mimo 
pracovnách dní (sobota, nedeľa, sviatok).“ 
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Sociálne poradenstvo - Osveta, oddlžovanie klientov a ekonomická gramotnosť 

Budeme sa zameriavať na zdravie členov denných centier vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku 

Dostupné bývanie  

„Ako prevencia odkázanosti a umiestnenia v sociálnom zariadení vytvorenie podporovaného bývania pre osamelých 
seniorov, bývalé penzióny, garsonky, kde žijú seniori v komunite pod „nepriamym“ dohľadom, resp. nájomné byty pre 
osamelých seniorov a možnosťou objednania si opatrovatelskej, ošetrovatelskej či rehabilitacnej služby domov.“ 

Rozšíriť aktivizačné činnosti pre prijímateľov 

„Širšia škála ponúkaných aktivít, viac možností na výber – klienti chcú rozhodovať o svojom živote. Potreba edukácie rodín 
k participácii. Potreba rodín komplexnej služby pre ich príbuzného pod jednou strechou – aktivity, poradenstvo, doprava, 
požičovňa zdravotných pomôcok...Nízkoprahová služba pre seniorov – služby aj pre seniorov s veľmi nízkym príjmom, so 
závislosťami,...“ 

Pomôcky 

„Vybavenie kompenzačnými zariadeniami na prekonávanie arch. bariér a obsluhu klientov.“ 

„Nízka flexibilnosť systému poskytovania, zapožičiavania pomôcok na Slovensku prehlbuje negatívne situácie v tejto 
oblasti. Potrebné pomôcky ku klientom sa nedostávajú včas, systém nedokáže reagovať promptne a preto bude záujem aj 
v ďalšom období o naše služby narastať. Preto je potrebné doplňovať množstvo pomôcok v našej požičovni a zároveň 
budeme nútení posilniť našu činnosť tak materiálne ako aj personálne.“ 

Deinštitucionalizácia – vytvorenie podmienok v prirodzenom sociálnom prostredí. 

„Deinštitucionalizácia / trend komunitného bývania zo zahraničia, ktorý sa približuje bývaniu a poskytovaniu sociálnej služby 
v prirodzenom prostredí seniora.“ 

Iné 

„Bezbariérovosť budov a verejného priestor.“ 

„Práca s rodinou“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
 
K otázke toho, na čo konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní 
oprávnených potrieb cieľových skupín klientov, s ktorými pracujú, bolo zaznamenaných 41 odpovedí. 
Odpovede boli kategorizované do 6 kategórii, ktoré ilustruje nasledujúca tabuľka. 
 

Poskytovanie informácií o dostupných službách, ich propagácia  

„Zriadiť krízovú linku – ľudia nevedia poradiť si s náhle vzniknutou situáciou...napr. edukovať príbuzných o starostlivosti 
o imobilného..., ak senior spadne, aby mal možnosť dovolať sa pomoci.... Prípadne zriadiť 24 hod. opatrovateľskú službu.... 
Opatrovateľská služba je pre seniorov cenovo často nedostupná (celý život pracovali + odvody...a na starobu majú často 
nedôstojné podmienky )– finančný príspevok na túto službu.“ 

„Propagácia ambulantnej sociálnej služby napriek tomu, že sa zdá, že po nej nie je dopyt. Ide o skrytý dopyt po tejto službe, 
ľudia nemajú záujem o to o čom nevedia že existuje.“ 

„Uverejňovať zoznamy voľných miest resp. zariadení vo svojich médiách.“ 
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Na zníženie finančného zaťaženia. 

„Na zníženie finančného zaťaženia klientov a ich príbuzných pri využívaní sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb, či už prostredníctvom mestských častí alebo samotného Hl. m. BA.“ 

Zvýšiť kapacitu a dostupnosť služieb  

„Zvýšiť kapacitu denných pobytových zariadení, ktoré by čiastočne   pokryli dopyt terennej sociálnej služby so zníženým 
počtom pracovníkov.“ 

„Je potrebné sa zamerať na lepšiu dostupnosť sociálnych služieb a nadväznosť sociálnych služieb.“ 

„Najmä na posilnenie zotrvania osôb v prirodzenom prostredí, teda na dostupnosť terénnych služieb.“ 

Poradenstvo 

„Považujeme za dôležité posilniť vyhľadávanie odkázaných osôb, aby mesto mohlo poskytovať adresnejšie služby, ale 
najmä obyvateľky a obyvatelia mesta vedeli kam sa môžu obrátiť o pomoc. Mesto by malo posilniť svoje pôsobenie aj 
v rámci poradenstva a vyhľadávania ľudí, ktorí nemajú blízkych a nepomáha im nikto v orientácii sa v sociálnom systéme.“ 

„Kvalitné sociálne poradenstvo umiestnené v komunite (nákupné centrum a podobne).“ 

Osveta o duševnom zdraví 

„Väčší prehľad o ľudoch s duševným ochorením, osveta o duševnom zdraví, systémové riešenia + v zákone sociálnych 
službách rozlišovať cieľové skupiny. Nemôže byť tento zákon všebecne pre všetky cieľové skupiny.“ 

Iné 

„V rámci tvorby komunitného plánu vnímame absolutny nedostatok prevencie odkázanosti a toho aby sa seniori dostávali 
do sociálnych služieb. Absentujú aktivity týkajúce sa neodkázaných seniorov, ako napr. možnosti cvičení, tréningy, ktoré 
by mesto podporovalo, či  už poskytovaním vhodných priestorov alebo dotovaním cvičitelov. Najvýznamnejšia takáto aktivita 
je FTVŠ, ktoré robí treningy pre seniorov. Miest je však žalostne málo. Chýba tiež depistáž, vyhladávanie seniorov nad 
určitou vekovou hranicou, ktorí ešte nie sú odkázaní. vedenie ich evidencie, informovanie ich o možnostiach, ktoré majú 
v prípade, že sa ich stav zhorší a budu potrebovať služby. Lebo stav sa zhorší zo dńa na den (napr. zlomeniny nohy, cievna 
príhoda a pod) a potom príbuzní horučkovito hladajú informácie a možnosti čo robiť.Chýba tiez „podporované“ bývanie pre 
seniorov, ktorí nie sú este odkázaní, ale nie sú už schopní samostatne bývať, potrebujú občasnú podporu. Kedysi to boli 
penziony pre seniorov, ktoré sa ale transformovali na sociálne zaradenia pre odkázaných, a dnes sa do nich prijímaju iba 
seniori so stupnom odkázanosti 4 a viac.  Seniori v takýchto penzionoch by si mohli v prípade potreby objednávať dočasnú 
domácu opatrovatelskú službu alebo domácu ošetrovatelskú či rehabiitačnú službu na čas, na ktorý to potrebujú.“ 

„Byť ambasádorom sieťovabnia služieb – od leta 2020 si môže aj aktívny senior nad 65 rokov žiadať o osobnú asistenciu, 
ambulantná sociálna služba doplnená a prepravnú službu a osobnú asistenciu poskytne seniorovi a rodine dokonalú oporu 
aj pri pomerne vysokom stupni odkázanosti /pri potrebe pomerne vysokej miery podpory/výhodou by bol posudkový systém 
podobný ako v ČR kde sa klientovi určí výška príspvku vzhľadom k jeho stupňu odkázanosti a klient si sám určí spolu so 
svojou rodinou aký typ služby si vyberie, pri našom spôsobe posudzovania často rodinu nasmeruje posudkový pracovník 
/často aj predčasne do pobytových služieb/.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
NADVÄZNÉ SLUŽBY 
 
Zástupcovia nadväzných služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 
cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebne zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). Túto otázku 
zodpovedali 9 zástupcovia nadväzných služieb, relevantní k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 
kategorizované do 3 kategórií, ktoré ilustruje nasledujúca tabuľka: 
 

Voľný čas a kultúrne vyžitie  
 
„Kultúrne vyžitie seniorov, ktorí nie sú evidovaní v kluboch seniorov. Hlavne žijúci osamotene v rod. Domovoch. Často sú 
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izolovaní od propagácie seniorských podujatí, majú problém s prepravou na sen. podujatie. V Bratislave napr. Lokality - 
Koliba, Horský park, Kramáre...“ 

„Poskytnutie aktivít na kvalitné trávenie voľného času seniorov – ľudia sa dožívajú čoraz vyššieho veku v dobrej mentálnej 
aj fyzickej kondícii a majú záujem tráviť kvalitne svoj voľný čas, preto bude dopyt po aktivitách tohto typu. Na druhej strane 
bude pribúdať seniorov, ktorí budú mať určitý kognitívny deficit a je dobré mať v ponuke aktivity na jeho zmiernenie, resp. 
nezhoršovanie.“ 

„Vytvoriť podmienky, aby sa mohli stretávať pri zmysluplných aktivitách, za ktoré by nemuseli veľa platiť.“ 

Právna pomoc a poradenstvo 

„Jednou z hlavných úloh Strediska na obdobie do roku 2030 bude zvýšiť viditeľnosť inštitúcie a spoločenské povedomie 
v oblasti diskriminácie a ľudských práv. Dôvodom pre tieto závery je zhoršujúca sa kvalita spoločenskej diskusie, 
stigmatizácia marginalizovaných skupín a vyprázdňovanie pojmov diskriminácia a ľudské práva v médiách a spoločenskej 
diskusii. Pre budovanie tolerantnejšej spoločnosti nielen na úrovni mesta je potrebné aj naďalej vzdelávať v oblasti ľudských 
práv a presadzovať dodržiavanie rovného zoabochádzania dostupnými prostriedkami právneho štátu.“ 

„Aj v dôsledku pandemickej situácie sa môže dostať značné množstvo ľudí do platobnej neschopnosti alebo rôznych 
právnych problémov napr. pracovnoprávnych sporov (neplatná výpoveď a pod.). Vzhľadom na tieto skutočnosti je 
nevyhnutné dostať Centrum právnej pomoci do väčšieho povedomia ľudí, aby dostali včas adekvátnu právnu pomoc 
a poradenstvo v daných veciach. Môžeme predpokladať negatívny dopad pandémie na spoločnosť ako takú aj v oblasti 
platobnej schopnosti. Množstvo ľudí má rôzne záväzky, ktoré potrebuje plniť a vzhľadom na možnú stratu práce resp. 
výpadok príjmu spôsobený inými faktormi môže ovplyvniť ďalšie fungovanie. Včasná konzultácia v Centre môže v mnohých 
prípadoch pomôcť. Taktiež pracovnoprávne spory môžu narásť keďže nie je ničím výnimočné, že zamestnávateľ ukončí 
pracovnoprávny vzťah so zamestnancom neplatne. Okrem toho je pravidelnou agendou Centra aj rodinnoprávna oblasť. 
Časté sú žiadosti o právnu pomoc vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom, rozvody, vyporiadanie BSM 
alebo zníženie či zvýšenie výživného. Máme za to, že dostatočnou informovanosťou spoločnosti o Centre je možné 
mnohým ľuďom zjednodušiť život a poskytnúť adekvátnu právnu pomoc mnohokrát v nie ľahkých sporoch.“ 

„Finančná gramotnosť a oddlžovanie klientov.“ 

„Sociálne a pracovné poradenstvo.“ 

„Osveta a školenia v problematike starobnej demencie a používania validácie v praxi.“ 

Iné 

„Zapožičiavanie pomôcok – poisťovne hradia iba jednu pomôcku a dodanieje veľmi zdĺhavé.“ 

„Domáca dokumentácia, ktorá umožní čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zastúpenie opatrovateľa v domácom prostredí 
inou osobou, či iným poskytovateľom, napríklad terénnou službou – populácia stárne, je dávaný veľký dôraz na opatrovanie 
v domácom prostredí a to je vykonávané z veľkej časti neprofesionálne / bez potrebných znalosti o diagnózach, či 
samotnom opatrovanom a jeho individuálnym potrebám.“ 

„Vzhľadom na uvedené vyššie (starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny) by bolo treba sa zamerať na neprofesionálnych 
domácich opatrovateľov (z členov rodiny, ktorí sa rozhodnú svoj osobný život potlačiť v prospech opatrovania člena rodiny), 
organizovať pre nich opatrovateľské kurzy, podporné psychologické služby, podporné služby pre dočasnú opateru chorých 
(aby aj opatrovateľ mohol nabrať silu).“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
 
Celkovo 9 zástupcov nadväzných služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu sa vyjadrilo k otázke toho, na čo 
konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených potrieb cieľových skupín 
klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli rozdelené do 5 kategórií, ktoré ilustruje nasledujúca tabuľka. 
 

Priestory a starostlivosť 

„Podpora v poskytnutí priestorov.“ 
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„Vytvorenie medzigeneračných komunitných centier.“ 

Financie 

„Finančná podpora (aj poskytovateľom iných, než sociálnych služieb).“ 

„Dostupné zdravotníctvo -  napr.je problém zohnať sestričku, ktorá príde  pichnúť injekciu bez toho aby to nestálo 10€- 
finančne dostupná kvalitná starostlivosť v domovoch seniorov pre tých, ktorí ju potrebujú.“ 

„Na podporu OZ s týmto zameraním a na vytvorení samostatného oddelenia v každej mestskej časti zameraného aspoň 
na zapožičiavanie zdravotných pomôcok.“ 

Personál a spolupráce 

„Dostupné centrá pre seniorov, ktoré poskytnú rôznorodý program a budú ich učiť napr pracovať s PC alebo so smart 
telefónmi.“ 

„Podpora ľudí, ktorí majú záujem pracovať so seniormi.“ 

„Na to, aby sa nerobili rozdiely, kto je s ktorej mestskej časti, ale aby sa priatelia z rôznych mestských častí mohli stretávať 
na spoločných aktivitách.“ 

„Na vytvorení databázy dobrovoľníkov, ktorí by boli schopní dočasne nahradiť neformálneho opatrovateľa.“ 

Informovanosť 

„Viac info pro seniorov v TV médiách (nielen regionálne TV).“ 

„Nejaké info tabule na miestach, kam seniori chodia pravidelne napr. potraviny.“ 

„Vydávať v BA časopis pre seniorov zo všetkými info - niečo ako Bratislavský senior a hádzať do schránok.“ 

„Zvýšení informovanosti seniorov o možnostiach trávenia voľného času.“ 

„Nadviazanie spolupráce Hlavného mesta Bratislavy s Centrom právnej pomoci v oblasti poskytovania právnej pomoci 
obyvateľom hlavného mesta. Prostredníctvom spolupráce a informovania verejnosti je možné sa dostať bližšie k ľuďom 
a poskytnúť im právnu pomoc a poradenstvo ako aj usmerniť ich vo veciach osobného bankrotu. Od roku 2017 zmenou 
legislatívy a zavedením inštitútu oddlženia fyzických osôb Centrum eviduje rôzne pofidérne firmy resp. osoby, ktoré sa 
„snažia“ pomôcť zadlženým ľuďom vo veciach oddlženia. Mnohokrát za tieto služby pýtajú nemalé poplatky. Centrum 
vybavuje a rieši všetky veci okolo oddlženia bezplatne. Takto prichádzajú i tak zadlžení ľudia o ďalšie peniaze rádovo 
v stovkách eur. Efektívnou propagáciou a vysvetlením ľuďom, že aké majú práva a možnosti by sa dalo predchádzať takejto 
nekalej činnosti. Netýka sa to však ľudí, ktorí sú zadlžení a hľadajú východisko z nepriaznivej životnej situácie. Centrum je 
tu pre každého, kto potrebuje právne poradenstvo. Poskytovanie právnej pomoci je síce limitované zákonom (materiálna 
núdza), ale na konzultáciu s právnikom môže prísť ktokoľvek. Mnoho ľudí ani netuší, že má takúto možnosť. Preto by bolo 
vhodné pokiaľ by došlo k nadviazaniu spolupráce s Hlavným mestom Bratislava a spoločne by sa spravila propagácia 
Centra, prednášky obyvateľom mesta, rôzne školenia, výmena informácií a skúseností medzi zamestnancami Centra 
a Hlavného mesta Bratislava a pod.“ 

Zamedziť diskriminácii 

„Podpora projektov, ktoré napomáhajú integrácii marginalizovaných skupín. Zvyšovanie povedomia o potrebe 
dobrovoľníctva v organizáciách.“ 

„Keďže Stredisko poskytuje služby obetiam diskriminácie, mesto by malo posilniť spoluprácu s organizáciami, ktoré pracujú 
s týmito cieľovými skupinami, a povzbudzovalo ich k využitiu dostupných právnych služieb v prípade, že im nebol umožnený 
prístup k službám štátu/mesta, poprípade im bola odopretá zdravotná starostlivosť alebo bolo v pracovnoprávnych 
vzťahoch s nimi zaobchádzané nerovnako vzhľadom na osoby v porovnateľnej situácii.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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VII. PRÍLOHY VZŤAHUJÚCE SA K CIEĽOVEJ SKUPINE DETI, MLÁDEŽ A RODINY 

V OHROZENÍ 

VII.1. INFORMÁCIE OD MESTSKÝCH ČASTÍ  
 
PROBLEMATICKÉ SOCIÁLNE JAVY VO VZŤAHU K CIEĽOVEJ SKUPINE DETI, MLÁDEŽ A RODINY V 
OHROZENÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH ČASTÍ 

 
11 Komentár MČ Čunovo k dotazníku: V našej mestskej časti nemáme žiadne sociálne zariadenie. Zo strany obyvateľov MČ mávame 
požiadavky (za rok tak cca 3 žiadosti) na umiestnenie do zariadenia pre seniorov, ale občania už majú vybrané zariadenie do ktorého chcú 
by umiestnení, alebo žiadajú domácu opatrovateľskú službu, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom neziskovej organizácie. V zmysle 
uvedeného sme nevedeli odpovedať na uvedené otázky. 
12 MČ Devín vzhľadom k nefunkčnému sociálnemu referátu nemohla poskytnúť relevantné odpovede. 
13 Komentár MČ Jarovce k dotazníku: K uvedeným otázkam sa nevieme vyjadriť, nakoľko mestská časť eviduje približne 5 požiadaviek ročne 
o opatrovateľskú službu v domácnosti, prípadne  umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Na území mestskej časti sa nenachádzajú 
zariadenia sociálnych služieb a opatrovateľskú službu zabezpečujeme prostredníctvom neziskovej organizácie. 

Mestská 
časť 

Prioritné cieľové skupiny Problematické sociálne javy súvisiace s cieľovou 
skupinou 

Čunovo11 • Seniori 

• Školopovinné deti. 

• MČ Bratislava-Čunovo je jednou z najmenších 

mestských častí, v ktorej žijú viacgeneračné 

rodiny, ktoré si navzájom vypomáhajú, čiže 

nemáme veľký nápor na sociálne služby.  

• V MČ v súčasnosti prebieha nová výstavba 

rodinných domov a tým sa zvyšuje počet 

mladých rodín v našej mestskej časti. Z toho 

dôvodu je prioritné pre mestskú časť riešiť 

výstavbu základnej školy.  

Devín12 x x 

Devínska 
Nová Ves 

• Rodiny s malými deťmi. 

• Seniori 

• Zlé vzťahy v rodinách a z toho vznikajúce 

množstvo ďalších sociálnych problémov. 

Dúbravka • Seniori 

• Ľudia bez domova  

• Rodiny s deťmi. 

Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené. 

Jarovce13 • Starší obyvatelia – seniori  

Cieľová skupina  rodiny s deťmi nie je prioritnou 
cieľovou skupinou. 

Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené. 

Karlova 
Ves 

• Seniori 

• Psychiatrickí pacienti 

• Rodiny s deťmi a mladí ľudia 

• Občania ohrození chudobou 

• Ľudia bez domova 

• Drogovo závislí  

• Občania so zdravotným znevýhodnením  

• Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – 

nárast počtu detí, ktoré majú vymeškané a 

neospravedlnené vyučovacie hodiny – potreba 

práce s rodinou, sociálnej asistencie a 

koordinácie s SPODaSK ÚPSVaR a školami 

(odborný tím: sociálny pedagóg, psychológ, 

špeciálny pedagóg a triedny učiteľ v ZŠ). 

• Nárast počtu ľudí a rodín ohrozených 

chudobou a stratou bývania – potreba 

finančných, vecných (potraviny) a poradenských 

intervencií vrátane terénnej sociálnej práce. 
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Lamač • Seniori. 

• Rodiny s deťmi. 

• Mládež. 

• Mládež – vyskytujú sa prípady nevhodného 

trávenia voľného času, možné rizikové správanie 

(v mestskej časti Bratislava-Lamač sa jedná o jav 

vyskytujúci sa sporadicky v letných mesiacoch). 

Nové Mesto • Seniori 

• Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

• Deti do 3 rokov 

• Dlhodobo nezamestnaní obyvatelia 

• Dôsledky spojené s pandémiou COVID 19 – 

problémy na ZŠ, dlhodobo nezamestnaní 

občania, rodiny v ohrození.   

Petržalka • Seniori 

• Ľudia so zdravotným postihnutím 

• Rodiny s nezaopatrenými deťmi v núdzi 

• Ľudia bez domova 

• Ľudia s obmedzenou spôsobilosťou na 

právne úkony a MČ je opatrovníkom 

Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené. 

Podunajské 
Biskupice 

• Osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek 

• Rodiny s deťmi 

• Osoby nachádzajúce sa v nepriaznivej 

sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 zákona č.  

448/2008 v zn. nesk. predp. 

• Zvýšené riziko sociálnej exklúzie – podpora 

nízkoprahových centier pre deti a rodinu, 

komunitné centrum. 

Rača • Seniori 

• Občania so zdravotným znevýhodnením 

• Rodiny s deťmi v krízovej sociálnej 

situácii 

• Ľudia bez domova   

• Občania ohrození stratou bývania, 

občania s veľmi nízkym príjmom 

• Cudzinci  

Problematika sociálnopatologických javov v mladých 
rodinách 

• pribúda množstvo neúplných rodín kde je 

matka samoživiteľka s príjmom na hranici 

minimálnej mzdy v situácii keď otec na deti 

neplatí, deti majú problém zaplatiť obedy, 

družinu, rodičovské združenie, pomôcky do 

školy, jednorazová finančná výpomoc 

problém týchto rodín nerieši, rôzni aktéri pre 

nich často nesystémovo hľadajú 

individuálnych sponzorov, 

• deti z týchto rodín v čase online vyučovania 

nemali nikoho kto by im s učením pomáhal, 

mnohé mali problém s pripojením, zhoršil sa 

im prospech, 

• pribúda šikanovanie týchto detí 

• nízkoprahová služba Mládež ulice počas 

pandémie nefungovala. 

Rusovce • Dôchodcovia   

• Deti – predškolské a školské. 

Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené. 

Ružinov • Seniori 

• Rodiny s deťmi 

• Bezdomovci 

Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené. 

Staré 
Mesto 

• Seniori 

Cieľová skupina  rodiny s deťmi nie je prioritnou 
cieľovou skupinou. 

 
 Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené 

Vajnory • Mládež. 

• Občania v dôchodkovom veku 

Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené 

Vrakuňa • Seniori Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené. 
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Tabuľka: AUGUR Consulting s.r.o 

 
IDENTIFIKÁCIE NEZAISTENÝCH POTRIEB U JEDNOTLIVÝCH CIEĽOVÝCH SKUPÍN – DETI, MLÁDEŽ A 
RODINY V OHROZENÍ: DETI DO 15 ROKOV 
 

Deti, mládež a rodiny v ohrození: Deti do 15 rokov 
Mestská 

časť 
Pohlaď MČ 

na 
dostatočno

sť siete 
sociálnych 
služieb pre 

danú 
cieľovú 
skupinu 

Prípadné dôvody 
nedostatočnosti 
siete sociálnych 
služieb pre danú 
cieľovú skupinu 

Potreby daných 
cieľových skupín, 
ktoré nie je možné        

v súčasnosti 
uspokojiť 

Námety na zlepšenie 
situácie 

 

Odporúčania 
pre hlavné 

mesto 
Bratislava pre 
riešenie danej 

situácie  

Karlova 
Ves 

sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

 Špecializované 
rodinné  
poradenstvo a 
terénnu sociálnu 
prácu s rodinou 

Vytvoriť podmienky pre 
rozvoj  
terénnej sociálnej práce  
a špecializovaného 
rodinného  
poradenstva na území 
MČ pre  
cieľovú skupinu; úzko  
spolupracovať so 
školami – 
odborné tímy: 
SPODaSK  
ÚPSVaR, ZŠ, obec – 
MČ,  
odborník (psychológ, 
špeciálny pedagóg, 
sociálny pedagóg),  
akreditovaný subjekt – 
terénna sociálna práca, 
príp. zástupca cirkvi 

Informovať o 
celomestskej  
podpornej sieti  
akreditovaných 
subjektov,  
CPPPaP a 
terénnej sociálnej  
práci pre 
maloletých a pre  
rodinu 

Podunaj
ské 

Biskupic
e 

 nedostatok 
finančných 
prostriedkov 

Služba na podporu 
zosúlaďovania 
rodinného 
a pracovného života 
Nízkoprahová SS 
pre deti a rodinu 

  

Rača sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

ÁNO kvalitné O.Z tká 
s doplnkovým 
sociálnym programom 
 
 
 
 
 
 

Amavet poskytuje 
tábory aj pre deti zo 
sociálne slabých 
rodín sponzorsky, 
AD cez program 
Fusion sa zameriava 
na integráciu detí 
z prostredia rodín so 
sociálno-
patologickými javmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieľová skupina  rodiny s deťmi nie je prioritnou 
cieľovou skupinou. 

Záhorská 
Bystrica 

• Seniori 

Cieľová skupina  rodiny s deťmi nie je prioritnou 
cieľovou skupinou. 

Pre cieľovú skupinu detí, mládeže a rodín v ohrození 
nie sú uvedené. 
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ÁNO na území MČ 
funguje kvalitná 
nízkoprahová 
organizácia Mládež 
ulice 
 
 
NIE chýbajú 
zaujímavé ihriská pre 
cieľovú skupinu 
starších detí 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
sú rozpracované 
projekty 

 
 
 
 
Prezentácia 
príkladov dobrej 
praxe 
Vytvorenie 
dotácií na tento 
typ projektov 

Rusovce sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

máme iba jednu školu 

a dve škôlky, nestačí 

to 

   

Ružinov  v závislosti o aké deti 

ide 

Ak sa jedná o deti so 
zdravotným 
postihnutím, je 
nedostatok 
zariadení, kde by sa 
dali umiestniť. 
Zdravé deti, ktoré sú 

zo sociálne slabých 

rodín, sú zastrešené 

OZ, ktoré rodiny 

sanujú 

  

Vrakuňa sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

mestská časť nemá 
žiadne zariadenie 
sociálnej služby 

   

Záhorsk
á 

Bystrica 

sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

 Odporúčame soc. 
zariadenia v hl. 

meste SR, prípadne 
v iných mestských 

častiach, čo 
spôsobuje 

komplikácie pri 
umiestňovaní 
z kapacitných 

dôvodov + 
spolupráca zo ZŠ 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting s.r.o 

IDENTIFIKÁCIA NEZAISTENÝCH POTRIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY DETI, MLÁDEŽ A RODINY V OHROZENÍ: 

MLÁDEŽ DO 26 ROKOV 

 

Deti, mládež a rodiny v ohrození: Mládež do 26 rokov 
Mestská 

časť 
Pohlaď MČ 

na 
dostatočno

sť siete 
sociálnych 
služieb pre 

danú 

Prípadné dôvody 
nedostatočnosti 
siete sociálnych 
služieb pre danú 
cieľovú skupinu 

Potreby daných 
cieľových skupín, 
ktoré nie je možné         

v súčasnosti 
uspokojiť 

Námety na zlepšenie 
situácie 

 

Odporúčania 
pre hlavné 

mesto 
Bratislava pre 
riešenie danej 

situácie  
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cieľovú 
skupinu 

Karlova 
Ves 

dostatočno
sť siete 
nevieme 
komplexne 
posúdiť 

 Ak sa jedná o 
mládež so  
zdravotným 
postihnutím, alebo 
ohrozením, príp. s 
rizikovým správaním 
a rizikovým 
rodinným  
prostredím, existuje 
potreba 
špecializovaného 
poradenstva a 
terénnej sociálnej 
práce 

Vytvoriť podmienky pre 
rozvoj terénnej 
sociálnej práce a 
špecializovaného 
poradenstva na území 
MČ pre cieľovú  
skupinu 

Informovať o 
celomestskej 
podpornej sieti 
akreditovaných 
subjektov a 
terénnej sociálnej 
práci pre 
mladých ľudí do 
26 rokov 

Rača sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

NIE chýbajú 
zaujímavé ihriská pre 
cieľovú skupinu 
mládeže 

 sú rozpracované 
projekty 

Prezentácia 
príkladov dobrej 
praxe 
Vytvorenie 
dotácií na tento 
typ projektov 

Vrakuňa sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

mestská časť nemá 
žiadne zariadenie 
sociálnej služby 

   

Záhorsk
á 

Bystrica 

sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

 Odporúčame soc. 
zariadenia v hl. 
meste SR, prípadne 
v iných mestských 
častiach, čo 
spôsobuje 
komplikácie pri 
umiestňovaní 
z kapacitných 
dôvodov 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting s.r.o 

 
IDENTIFIKÁCIA NEZAISTENÝCH POTRIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY DETI, MLÁDEŽ A RODINY V OHROZENÍ: 
RODINY V OHROZENÍ 
 

Deti, mládež a rodiny v ohrození: Rodiny v ohrození 
Mestská 

časť 
Pohlaď MČ 

na 
dostatočno

sť siete 
sociálnych 
služieb pre 

danú 
cieľovú 
skupinu 

Prípadné dôvody 
nedostatočnosti 
siete sociálnych 
služieb pre danú 
cieľovú skupinu 

Potreby daných 
cieľových skupín, 
ktoré nie je možné        

v súčasnosti 
uspokojiť 

Námety na zlepšenie 
situácie 

 

Odporúčania 
pre hlavné 

mesto 
Bratislava pre 
riešenie danej 

situácie  

Devínsk
a Nová 

Ves 

sieť 
sociálnych 
služieb nie 

Nedostupnosť 
nájomných bytov 

a z toho prameniace 
ďalšie problémy, ako 

 Dostupné nájomné 
bývanie. 

Dostupné 
nájomné bývanie. 
Cieľová skupina 
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je 
dostatočná 

sú drahé podnájmy, 
ktoré musia rodiny 
platiť. Pri nízkych 

príjmoch je 
nedostupné 

komerčné bývanie 
a získanie hypotéky. 

Z uvedeného sa 
rodiny ocitajú vo 

finančných 
problémoch a sú 

v ohrození. 

pracujúci 
obyvatelia. 

Karlova 
Ves 

 dostatočnosť siete 
nevieme komplexne 

posúdiť 

Osobná asistencia pri 
deťoch, 

špecializované 
poradenstvo v teréne, 

terénna sociálna 
práca, úprava a 

obnova rodinného 
prostredia, 
kontinuálna 

spolupráca – 
presieťovanie 

Včasná informovanosť 
a spolupráca so 

školami a SPODaSK a 
CDR, podmienky pre 
akreditované subjekty 

– špecializované 
poradenstvo a terénna 

sociálna práca 

Iniciovať 
spoločné 

stretnutie – 
platforma pre 

zainteresovaných
, zabezpečiť 

informovanosť, 
MČ, škôl a 
občanov 

Rača sieť 
sociálnych 

služieb  
nie je 

dostatočná 

ÁNO máme 
registráciu na TSSKI 
cez ktorú pokrývame 

aj poradenstvo 
a systematickú prácu 

s týmito rodinami 
priamo v teréne 

 
 

NIE koncept 
jednorazových 

finančných výpomocí 
nerieši problematiku 
dlhodobej finančnej 

krízy rodín 
 
 
 
 

NIE nemáme 
vyčlenený nájomný 
byt využiteľný na 

krátkodobé krízové 
ubytovanie takejto 

rodiny 
 
 
 
 

ÁNO veľmi dobrá 
spolupráca so 

školami, včasné 
nahlásenie podnetov 

  
 
 
 
 
 

Začíname spoluprácu 
s treťosektorovými 

organizáciami – 
systematické 
poradenstvo, 

oddlženie, pravidelné 
príspevky na potraviny 

pre rodiny s deťmi 
v kríze 

 
 
 

Hľadáme koncept, 
ktorým by sme sa 
mohli inšpirovať, 

hľadáme 
treťosektorový subjekt, 

ktorý by s rodinou 
systematicky 

poradensky pracoval, 
aby bola sa vedela 

z dočasného bývania 
posunúť ďalej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentácia 
príkladov dobrej 

praxe 
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Ružinov sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

možný nárast rodín 

v ohrození v dôsledku 

finančných problémov 

alebo zo straty 

zamestnania, 

neúplných rodín 

Sanácie rodín 
zastrešuje 3. sektor 

 

Považujeme za 

dostatočné 

Podporovať 3. 
sektor, odborne 

aj finančne 

Staré 
Mesto 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Nedostatok zariadení Bývanie, pravidelný 

príjem, ochrana pred 

napr. tyranom a pod. 

  

Záhorsk
á 

Bystrica 

sieť 
sociálnych 

služieb  
nie je 

dostatočná 

 Odporúčame soc. 
zariadenia v hl. meste 
SR, prípadne v iných 
mestských častiach, 

čo spôsobuje 
komplikácie pri 
umiestňovaní 
z kapacitných 

dôvodov 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting s.r.o 

 
IDENTIFIKÁCIE VÝZNAMNÝCH SOCIÁLNYCH A NADVÄZUJÚCICH SLUŽIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY DETI, 
MLÁDEŽ A RODINY V OHROZENÍ 
 

Deti, mládež a rodiny v ohrození 
Mestská časť Významné sociálne služby pre cieľovú 

skupinu 
Významné ostatné nadväzujúce služby pre 

cieľovú skupinu 

Devínska Nová 
Ves 

• Ichtys  

Dúbravka • Poradenstvo 

• Terénna sociálna služba 

• Psychologická pomoc 

Karlova Ves • Sociálne poradenstvo 

• Terénna sociálna práca 

• Spolupráca so ZŠ – odborný tím, 

SPODaSK ÚPSVaR a CDR 

• Spolupráca so zdravotníckymi 

zariadeniami a lekármi 

• Sieťovanie – spolupráca s 

akreditovanými subjektmi – 

zabezpečenie špecializovaného 

poradenstva 

• Finančná pomoc v čase náhlej núdze 

• Terénna sociálna práca – podpora 

Lamač • Krízové centrum 

• Mestské ubytovne 

 

Petržalka • Útulok pre matky s deťmi 

• Brána do života 

• Domov na pol ceste 

• Úsmev ako dar 

• MC Budatko 

Podunajské 
Biskupice 

• Terénna sociálna služba krízovej 

intervencie 
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• Komunitné centrum 

• Nízkoprahové denné centrum 

• Integračné centrum 

Rača • Mládež ulice – nízkoprahový klub 

• Ako doma – občianske združenie 

organizujúce program Fusion s 

akcentom na zapájanie detí a 

mládeže z rodín v ohrození 

• Amavet – Občianske združenie 

organizujúce voľnočasové aktivity pre 

deti a mládež  

• spolupráca s O.Z Návrat 

• spolupráca s Charitou 

Ružinov • Poradenstvo, sanácia rodiny, 

sociálne ubytovne, azylové domy 

• ÚPSVaR, 3. sektor, občianske 

združenia pre túto cieľovú skupinu 

Vajnory • Linka dôvery 

• Azylové domy pre ženy 

 

Vrakuňa • Krízové centrum  

Záhorská 
Bystrica 

• Spolupráca so základnou školou  

Tabuľka: AUGUR Consulting s.r.o 

 

VII.2. INFORMÁCIE OD SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
POBYTOVÉ SLUŽBY 
 
Zástupcovia bytových služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 

cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebné zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). K tejto 

otázke boli zaznamenane 3 odpovedí. Odpovede boli kategorizované do 3 kategórií, ktoré ilustruje nasledujúca 

tabuľka. 

 

Pracovný trh 

• „Na uplatnenie sa prijímateľov( najmä mladých dospelých) na trhu práce.“ 

Socializácia 

• „Počas pandémie koronavírusu sa zvyšuje potreba zabezpečenia sociálnych kontaktov, prevencie sociálnej 

izolácie a zhoršenia duševného zdravia.“ 

Budúcnosť 

• „V ambulantnom pobyte poskytujeme službu cieľovej skupine, v ktorej rodičia, či zákonný zástupcovia majú už 

vysoký vek. Je preto potrebné myslieť na budúcnosť, čo s prijímateľmi, keby náhodou ich rodičia zomreli, nakoľko 

pobytových zariadení  s CF je málo a nové DSS v zmysle zákona už nie je možné vytvárať.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
K otázke toho, na čo konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní 

oprávnených potrieb cieľových skupín klientov, s ktorými pracujú, K tejto otázke bolo zaznamenaných 6 

odpovedí. Odpovede boli kategorizované do 2 kategórii, ktoré ilustruje nasledujúca tabuľka. 
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Kapacita 

• „Zvýšenie kapacity cieľovej skupiny“ 

• „Pobytové služby“ 

• „Na zriaďovanie nízkoprahových zariadení.  Na zriaďovanie špecializovaných zariadení pre cieľovú skupinu ľudí 

s duševnými poruchami a ľahkými poruchami správania zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok.  A najmä 

na zriaďovanie podporovaných bývaní.“ 

Personál 

• „Na to, aby sa mohol realizovať kvalitný komunitný plán pre uspokojenie potrieb cieľových skupín je potrebné 

myslieť na spokojnosť zamestnancov a ich stabilizovanie v sociálnych službách. Zvyšujúce sa nároky prijímateľov 

SS a ich príbuzných sú často v rozpore nie len z plánmi, ale aj s morálkou. Komunitný plán by mal obsahovať 

konkrétne činnosti, aby sa predchádzalo domnienkam.“ 

• „Dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú schopní naplniť potreby cieľovej skupiny.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
 
AMBULANTNÉ A TERÉNNE SLUŽBY 
 
Zástupcovia ambulantných a terénnych služieb v meste Bratislava mali taktiež možnosť vyjadriť sa k otázke toho, 

na aké potreby ich cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebne zamerať v najbližších rokoch (do 

roku 2030). K tejto otázke bolo zaznamenaných 14 odpovedí. Odpovede boli kategorizované do 4 kategórii, ktoré 

ilustruje nasledujúca tabuľka. 

 

Sociálne poradenstvo a podpora rodín  

• „Poradenstvo a pomoc obetiam by malo byť multiodborové, teda všetky služby sociálne, psychologické , právne pod 

jednou strechou , aby sa zabránilo viktimizácii občanov , ktorá ovplyvňuje kvalitu života občanov. V prípadoch 

maloletých obetí- je vhodnejšie navštíviť ich doma  v bezpečnom prostredí t.j. mali by sme mať výjazdové tímy.“ 

• „Podpora komplexného vývinu dieťaťa – rodiny nás často oslovujú práve s touto potrebou  

• podpora rodiny – podpora jednotlivých jej členov v náročnej situácii, ktorú zažívajú kvôli starostlivosti o ťažko 

zdravotne znevýhodnené dieťa, podpora vzťahu rodič dieťa a vzťahov v rodine, nakoľko dieťa sa najlepšie rozvíja vo 

fungujúcej rodine.“ 

• „Sociálne poradenstvo psychologická podpora.“ 

• „Podpora rodiny prostredníctvom výkonu opatrení soc právnej ochrany detí a soc kurately.“ 

• „Včasná Intervencia detí so zdravotným postihnutím.“ 

Sieťovanie a informovanosť 

• „Potreba sieťovania odborníkov, ktorí pracujú pre rodinu – pre efektívnu podporu rodiny a dieťaťa.“ 

• „Informovanosť o službe - aby sa k nej rodiny dostali včas.“ 

• „Na zabezpečenie dostatočného pokrytia záujmu o sociálnu službu a dostatočné ohodnotenie zamestnancov, ktorí 

by mali záujem o prácu v tejto oblasti sociálnych služieb.“ 

• „Inkluzívne vzdelávanie a podpora vytvárania siete (dieťa, rodina, školský asistent, učiteľ, riaditeľ).“ 

Špecifické námety  

• „Možnosť väčšieho pohybu pre maličké detičky vo veku od 1-3 rokov, cvičebné a rehabilitačné pomôcky.“ 

• „Vysokorizikové deti narodené predčasne s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou (cca 500g – 1000g).“ 

• „Potreba integrálnej formácie osobnosti mladých ľudí, ktorá vytvára podmienky pre ich ľudský, intelektuálny a 

duchovný rast.“ 
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Problematika detí s autizmom 

• „Absencia zariadení pre detičky s autizmom, NKS, DS atď. a my ako jasle suplujeme tieto záležitosti za štát. Každý 

rok máme v zariadení 3 až 6 detí s PAS atď. Inklúzia u nás už roky a štát sa ticho pozerá na to, ako je to super, že 

sa nemusí starať o zdr. znevýhodnené detičky.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

K otázke toho, na čo konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní 
oprávnených potrieb cieľových skupín klientov, s ktorými pracujú, bolo zaznamenaných 5 odpovedí. 
Odpovede boli kategorizované do 3 kategórii, ktoré ilustruje nasledujúca tabuľka. 
 

Inklúzie, intervencia   

• „Podpora inklúzie rodín, inkluzívneho vzdelávania.“ 

• „Inkluzívne vzdelávanie a podpora vytvárania siete (dieťa, rodina, školský asistent, učiteľ, riaditeľ.“ 

• „Včasná Intervencia detí so zdravotným postihnutím.“ 

• „Podpora rodiny prostredníctvom výkonu opatrení soc právnej ochrany detí a soc kurately.“ 

Sieťovanie služieb  

• „Na sieťovanie, zladenie a komplementárne pôsobenie služieb ktoré rodina dieťaťa s rizikovým vývinom v ranom 

veku súčasne prijíma naprieč jednotlivými rezortmi.“ 

• „Vytvoriť centrálny register prihlášok do štátnych zariadení a rozdeľovať podľa miesta bydliska, prípadne miesta 

výkonu prace, ako si kto vyberie.“ 

• „Na to, aby sa mohol realizovať kvalitný komunitný plán pre uspokojenie potrieb cieľových skupín je potrebné 

myslieť na spokojnosť zamestnancov a ich stabilizovanie v sociálnych službách. Zvyšujúce sa nároky prijímateľov 

SS a ich príbuzných sú často v rozpore nie len z plánmi, ale aj s morálkou. Komunitný plán by mal obsahovať 

konkrétne činnosti, aby sa predchádzalo domnienkam.“ 

Podpora jaslí 

• „Jasle by sa mali stáť súčasťou vzdelávacích inštitúcií, nakoľko deti v našich zariadeniach získavajú nové zručnosti 

a schopnosti na základe výchovno-vzdelávacieho procesu, my ich pripravíme na vstup do štátnych MŠ na špičkovej 

úrovni, naše jasličkové deti čakajú polroka kým ich dobehnú vo všetkých oblastiach deti, ktoré prídu do MŠ z domu. 

Čiže popracovať na pomoci aspoň formou materiálno-technického zabezpečenia prevádzok jaslí. Nakoľko skvele 

pripravený jasličkár je veľkou výhrou v štátnej MŠ, lebo pani učiteľka dostane pripravené dieťa  a nemusí  sa 

venovať učeniu základných  poznatkov v rámci sebaobsluhy a vzdelávania. Nakoľko má tam ešte 20 ďalších detí, 

ktoré musí sama zvládnuť.“ 

• „Rodičia majú na výber dosť jaslí, avšak nie všetci si ich môžu dovoliť, pokiaľ by škôlky a jasle dostali príspevok na 

deti, nemuseli by toľko pýtať od rodičov.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
NADVÄZNÉ SLUŽBY 
 
Zástupcovia nadväzných služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 
cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebne zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). Túto otázku 
zodpovedali 10 zástupcovia nadväzných služieb, relevantní k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 
kategorizované do 7 kategórií, ktoré ilustruje nasledujúca tabuľka. 
 

Psychologická pomoc a prevencia 

• „Dostupná psychologická pomoc, komunitná starostlivosť, prevencie psycho-patologických javov u mládeže.“ 
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• „Financovanie organizácií, ktoré pracujú s rodinami, s prevenciou, aby mohli efektívne a operatívne pomáhať 

tým, ktorí to potrebujú.“ 

• „Potreba podpory detí z náhradných rodín v škole, pretože si nesú traumu z opustenia a môžu mať špeciálne 

potreby, ktoré potrebujú pochopenie, akčný plán a vedenie od tímu odborníkov aj rodičov.“ 

• „Ľudia s diagnostikovanými psychiatrickými diagnózami, ktorí sa ocitnú bez sociálnej podpory, resp. s maloletými 

deťmi- absencia dostupných služieb, CDR nie sú disponované, je ich málo.“ 

• „Potreba duševného zdravia – nárast detí a žiakov s rôznymi ťažkosťami (depresie, úzkosti, sociálne fóbie, 

sebapoškodzovanie, suicída..).“ 

• „Prevencia závislostí (predovšetkým nelátkových), kybešikanovanie, suicidálne správanie.“ 

• „Podpora reziliencie – odolnosti.“ 

• „Pracovať a byť v kontakte s deťmi od čo najskoršieho veku- rôzne preventívne programy pre materské školy, I. 

a II. roč. ZŠ- poskytovať včasnú podporu deťom a rodinám pri vzniku ťažkostí, nie následne oneskorene riešiť už 

rozvinuté ťažkosti.“ 

• „Terapeutické služby – absentuje dostupnosť terapeutických služieb, väčšinou sú pre klientov nedostupné z 

dôvodu vysokej ceny v súkromnom sektore. My poskytujeme služby bezplatne, a je čoraz väčší záujem o 

terapeutické služby, nie sme však schopní pokryť dostatočné množstvo klientov.“ 

• „Stimulačný program pre deti predškolského a školského veku – potreba skorého zachytenia problémov klienta, 

väčšinou sa ku nám dostáva už s výraznými ťažkosťami.“ 

Rozvoj schopností a voľný čas 

• „Potreba podpory detí z málo podnetného prostredia v školách a škôlkach, pretože to im pomôže v aktívnom 

používaní svojich silných stránok a v maximálnom rozvinutí svojich schopností potrebných pre „dosť dobrý život“ 

• „Potreba detí z nízkopríjmových rodín rozvíjať svoje záujmy a zmysluplne tráviť voľný čas zadarmo.“ 

• „Ďalšou skupinou je mládež, ktorých rodiny nemajú peniaze na platené krúžky, alebo mládež, ktorá nemá 

športové či umelecké nadanie, sa v Bratislave nemá kde schádzať. Neexistujú mládežnícke kluby, mládežnícke 

podujatia pre „nezaradenú mládež“, ktoré by neruinovali niektoré rodinné rozpočty. Táto „neoslovená mládež“ sa 

potom utieka k partiám, ktoré si „voľnú energiu“  vybíjajú na zastávkach, lavičkách, po kútoch, podchodoch a 

pod., predvádzajú svoje „umenie“ na múroch, podliehajú predajcom omamných látok ...“ 

• „Potreba zamerať sa na podporu školských podporných tímov, aby priamo na školách dokázali efektívne nastaviť 

potreby detí a žiakov v súlade s ich potrebami“ 

• „Zamerať sa na metodickú podporu podporným školským (inkluzívnych) tímom na školách - vzdelávania v 

potrebných zručnostiach pri práci s deťmi MŠ, ZŠ, SŠ.“ 

• „Podporovať služby s nízkoprahovým aspektom („deti s klúčikom na krku“, deti so sociálne znevýhodnené 

prostredia, deti vyčlenené s ŠKD, z krúžkov a záujmových aktivít- poskytnúť im priestor na sebarealizáciu, 

komunitný priestor spolupatričnosti, systém pravidiel atď.“ 

Bývanie 

• „Potreba stabilného a udržateľného bývania pre nízkopríjmové rodiny, pretože bývanie je jednou z hlavných 

destabilizačných prvkov pre ktorý rodiny nemôžu zostať spolu a hrozí odňatie detí z rodiny“ 

• „Chronickým problémom je bývanie klientov v akútnej kríze, v našom prípade obete domáceho násilia, možnosti 

KC v Bratislave, resp. BSK nepokrývajú potreby. KC majú zväčša obsadené kapacity, iné možnosti okrem 

komerčného prenájmu, ktorý často presahuje finančné možnosti klientky s deťmi, prakticky neexistuje.“ 

• „Rozširovanie možností dostupného bývania – v aktuálnom období je výrazný nedostatok možnosti dostupného 

bývania pre rodiny s deťmi s nižším finančným príjmom, čo vedie často k nechceným a pre dieťa škodlivému 

presunu zo zariadení.“ 
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Náhradné priestory 

• „Potreba dostupnosti náhradných rodín pre opustené deti pretože pestúnskych rodín ochotných vykryť 

starostlivosť biologických rodičov je žalostne málo a deti končia v detských domovoch bez potrebných blízkych 

vzťahov, často ďaleko od rodičov.“  

• „Potreba odľahčenia v starostlivosti o deti v náhradnej rodine alebo vo viacdetnej rodine, alebo v jednorodičovskej 

rodine, ako predchádzanie vyhoretia náhradných rodičov, ktorí sa starajú o deti s traumou, ako predchádzanie 

vynímania detí z viacdetných rodín, ktoré nemajú podporné rodinné siete, ako predchádzanie kolapsu 

jednorodiča na ktorého je to všetko veľa ...“ 

• „Bezpečné priestory pre mládež (bežnú mládež, aj pre mládež so špecifickými potrebami), priestory pre prácu s 

rodinami.“  

Finančná gramotnosť a poradenstvo 

• „Finančná gramotnosť a oddlžovanie klientov.“ 

• „Aj v dôsledku pandemickej situácie sa môže dostať značné množstvo ľudí do platobnej neschopnosti alebo 

rôznych právnych problémov napr. pracovnoprávnych sporov (neplatná výpoveď apod.). Vzhľadom na tieto 

skutočnosti je nevyhnutné dostať Centrum právnej pomoci do väčšieho povedomia ľudí, aby dostali včas 

adekvátnu právnu pomoc a poradenstvo v daných veciach. Môžeme predpokladať negatívny dopad pandémie 

na spoločnosť ako takú aj v oblasti platobnej schopnosti. Množstvo ľudí má rôzne záväzky, ktoré potrebuje plniť 

a vzhľadom na možnú stratu práce resp. výpadok príjmu spôsobený inými faktormi môže ovplyvniť ďalšie 

fungovanie. Včasná konzultácia v Centre môže v mnohých prípadoch pomôcť. Taktiež pracovnoprávne spory 

môžu narásť keďže nie je ničím výnimočné, že zamestnávateľ ukončí pracovnoprávny vzťah so zamestnancom 

neplatne. Okrem toho je pravidelnou agendou Centra aj rodinnoprávna oblasť. Časté sú žiadosti o právnu pomoc 

vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom, rozvody, vyporiadanie BSM alebo zníženie či zvýšenie 

výživného. Máme za to, že dostatočnou informovanosťou spoločnosti o Centre je možné mnohým ľuďom 

zjednodušiť život a poskytnúť adekvátnu právnu pomoc mnohokrát v nie ľahkých sporoch.“ 

• „Zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti – neustále zvyšovanie cien potravín, energií či bývania kladie vysoké 

nároky na zlepšenie efektivity riadenia finnčných príjmov u klientov.“ 

• „Sociálne a pracovné poradenstvo.“ 

Iná pomoc 

• „Potreba opory mladého dospelého pri ukončení náhradnej starostlivosti a štarte do vlastného života, pretože nie 

vždy sa mu podarí vzťahy v náhradnej rodine udržať do dospelosti a v tom prípade nemá kam ísť, je odkázaný 

sám na seba.“ 

• „Zvýšenie úrovne PC zručností, najmä u dospelej klientely – v dôsledku pandémie došlo k výraznému presunu 

do elektronickej sféry (podávanie žiadosti na úrady prebieha častokrát elektronickou formou, taktiež prehĺad o 

školských aktivitách a povinností školopovinných detí sú dostupné skrz elektronické portály).“  

Tabuľka: AUGUR Consulting 
 
Zástupcovia nadväzných služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 
cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebne zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). Túto otázku 
zodpovedali 10 zástupcovia nadväzných služieb, relevantní k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 
kategorizované do 3 kategórií, ktoré ilustruje nasledujúca tabuľka. 
 

Bývanie a pomoc vo finančnej tiesni 

• „Hlavné mesto by mohlo nájsť možnosti krízového bývania krátkodobého charakteru, rovnako riešiť aj možnosti 

dlhodobého bývania pre cieľovú skupinu. Financovanie MVO je často postavená na dostupnosti grantov, 

relevantnosť výzvy k cieľovej skupine apod. Pravidelné príspevky vo forme grantov by boli určite prínosom.“ 
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• „Na bezplatné poskytovanie priestorov, v ktorých materské/rodinné centrá pracujú a na zaplatenie jednej vedúcej 

pracovníčky takéhoto zariadenia.“ 

• „Na odľahčenie rozpočtu nízkopríjmových rodín napr. zľavou na cestovnom alebo v parkovacej politike.“ 

• „Podpora v poskytnutí priestorov (alebo vyjednávaní s Mestskými časťami).“ 

• „Finančná podpora (aj poskytovateľom iných, než sociálnych služieb)“ 

• „Zlepšovanie prepojenosti systému pomoci – t.z. hĺadať a sprístupniť možnosti dostupného bývania pre rodiny 

s deťmi po ukončení pobytu v zariadeniach, ktoré poskytujú dočasnú formu pomoci“ 

Organizácia a voľný čas 

• „Vytváraní/podpora priestoru pre deti a mladých ľudí na rozvíjanie svojho talentu a zmysluplné trávenie voľného 

času.“ 

• „Na vytvorenie príležitostí a pomoc so zabezpečením bezpečného a stabilného bývania pre nízkopríjmové rodiny 

s deťmi.“ 

• „Podpora/vytváranie služieb/aktivít, ktoré chodia za klientom – terénny charakter“ 

• „Podpora projektov, ktoré napomáhajú integrácii marginalizovaných skupín.“ 

• „Podporovať mimovládne organizácie, ktoré sa týmto potrebám venujú a pokrývajú ich.“. 

• „Podpora v poskytnutí priestorov (alebo vyjednávaní s Mestskými časťami).“ 

• „Podpora skupín, ktoré nie je možné našim systémom označiť ako zo sociálne znevýhodneného prostredia, a 

zároveň evidentne majú obrovské ťažkosti  a do tejto kategórie by patrili. (deti na Ubytovniach, nízko-príjmové 

skupiny, ktoré podľa školského zákona nepatria k sociálne znevýhodneným, ale vnímame, že V BA sú 

znevýhodnení.) – nabaľujú sa k nim mnohé ťažkosti so správaním, s učením, emocionálne ťažkosti.“ 

• „Zamerať sa hlavne na multidisciplinárnu spoluprácu – prepojenosť odborníkov v rámci rôznych rôznych rezortov 

(napr. školstvo, zdravotníctvo, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, orgánmi miestnej samosprávy a ďalšími 

organizáciami/inštitúciami – mimovládne organizácie a pod.)“ 

Informovanosť a poradenstvo 

• „Sprehľadnenie informácií v akých životných situáciách sa môžu rodiny na Magistrát obrátiť, s čím im môže 

pomôcť a to jazykom a spôsobom ľahko dohľadateľným, prehľadným, zrozumiteľným pre obyčajného človeka.“ 

• „Sieťovanie a koordináciu všetkých aktérov v oblasti poradenstva a pomoci rodinám.“ 

• „Mapovanie potrieb, dostupnosti a existenciu potrebných služieb.“ 

• „Vytvorení databázy dobrovoľníkov, ktorí by boli schopní dočasne nahradiť neformálneho opatrovateľa.“ 

• „Zvyšovanie povedomia o potrebe dobrovoľníctva v organizáciách.“ 

• „Nadviazanie spolupráce Hlavného mesta Bratislavy s Centrom právnej pomoci v oblasti poskytovania právnej 

pomoci obyvateľom hlavného mesta. Prostredníctvom spolupráce a informovania verejnosti je možné sa dostať 

bližšie k ľuďom a poskytnúť im právnu pomoc a poradenstvo ako aj usmerniť ich vo veciach osobného bankrotu. 

Od roku 2017 zmenou legislatívy a zavedením inštitútu oddlženia fyzických osôb evidujeme rôzne pofidérne firmy 

resp. osoby, ktoré sa „snažia“ pomôcť zadlženým ľuďom vo veciach oddlženia. Mnohokrát za tieto služby pýtajú 

nemalé poplatky. Vybavujeme a riešime všetky veci okolo oddlženia bezplatne. Takto prichádzajú i tak zadlžení 

ľudia o ďalšie peniaze rádovo v stovkách eur. Efektívnou propagáciou a vysvetlením ľuďom, že aké majú práva 

a možnosti by sa dalo predchádzať takejto nekalej činnosti. Netýka sa to však ľudí, ktorí sú zadĺžení a hľadajú 

východisko z nepriaznivej životnej situácie. Centrum je tu pre každého, kto potrebuje právne poradenstvo. 

Poskytovanie právnej pomoci je síce limitované zákonom (materiálna núdza), ale na konzultáciu s právnikom 

môže prísť ktokoľvek. Mnoho ľudí ani netuší, že má takúto možnosť. Preto by bolo vhodné pokiaľ by došlo 

k nadviazaniu spolupráce s Hlavným mestom Bratislava a spoločne by sa spravila propagácia Centra, prednášky 

obyvateľom mesta, rôzne školenia, výmena informácií a skúseností medzi zamestnancami Centra a Hlavného 

mesta Bratislava apod.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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VIII. PRÍLOHY VZŤAHUJÚCE SA K CIEĽOVEJ SKUPINE ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM 

ZNEVÝHODNENÍM 
 
Vývoj počtu jednotlivých skupín postihnutia v Bratislave od roku 2010 do roku 2020 dokumentuje nasledujúca 

tabuľka.  

Tabuľka 1: Vývoj zastúpenia jednotlivých skupín postihnutia v Bratislave od roku 2010 do roku 2020. 

Vývoj zastúpenia jednotlivých skupín postihnutia v Bratislave od roku 2010 do roku 2020 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

S. I 3 7 7 12 16 22 26 28 29 27 32 

S. II 83 109 136 168 199 214 237 271 309 365 405 

S. III 763 1019 1244 1504 1733 1922 2078 2201 2313 2432 2549 

S. IV 664 1036 1360 1713 2014 2274 2515 2703 2953 3202 3413 

S. V 988 1345 1672 2008 2238 2397 2519 2593 2751 2941 3067 

S. VI 297 388 472 540 578 604 629 647 666 697 704 

S. VII 299 388 477 551 590 621 651 691 769 834 865 

S. VIII 399 601 817 1073 1183 1257 1350 1405 1488 1584 1660 

S. IX 97 131 162 200 235 259 293 320 325 365 372 

S. X 478 689 875 1080 1261 1392 1514 1654 1851 2095 2241 

S. XI 71 96 121 150 168 189 202 215 234 257 271 

S. XII 1144 1714 2204 2762 3142 3436 3817 4110 4363 4745 5011 

S. XIII 169 217 261 314 347 365 374 402 415 454 469 

S. XIV 272 422 556 690 811 905 1014 1096 1192 1345 1434 

S. XV 20 25 25 31 40 47 54 57 61 62 65 

S. XVI 3 4 3 5 5 7 10 10 10 11 11 

Nez. 10681 9497 8501 7623 6938 6361 5824 5370 4960 4612 4343 

Zdroj: ŠÚSR                                                                                                                                    Tabuľka: AUGUR Consulting 
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VIII.1. INFORMÁCIE OD MESTSKÝCH ČASTÍ  
 
PROBLEMATICKÉ SOCIÁLNE JAVY VO VZŤAHU K CIEĽOVEJ SKUPINE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM 
ZNEVÝHODNENÍM V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH ČASTÍ 

Mestská 

časť 
Prioritné cieľové skupiny Problematické sociálne javy súvisiace s cieľovou skupinou 

Čunovo14 • Seniori 

• Školopovinné deti. 

• Cieľová skupina osoby 

so zdravotným znevýhodnen

ím nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

 Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Devín15 X X 

Devínska 

Nová Ves 

• Rodiny s malými deťmi. 

• Seniori 

• Cieľová skupina osoby 

so zdravotným znevýhodnen

ím nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Dúbravka • Seniori 

• Ľudia bez domova 

• Rodiny s deťmi. 

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Jarovce16 • Starší obyvatelia – seniori  

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

 Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Karlova 

Ves 

• Seniori 

• Psychiatrickí pacienti 

• Rodiny s deťmi a mladí ľudia 

• Občania ohrození chudobou 

• Ľudia bez domova 

• Drogovo závislí  

• Občania so zdravotným 

znevýhodnením 

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

 
14 Komentár MČ Čunovo k dotazníku: V našej mestskej časti nemáme žiadne sociálne zariadenie. Zo strany obyvateľov MČ mávame 
požiadavky (za rok tak cca 3 žiadosti) na umiestnenie do zariadenia pre seniorov, ale občania už majú vybrané zariadenie, do ktorého chcú 
byť umiestnení, alebo žiadajú domácu opatrovateľskú službu, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom neziskovej organizácie. V zmysle 
uvedeného sme nevedeli odpovedať na uvedené otázky. 
15 MČ Devín vzhľadom k nefunkčnému sociálnemu referátu nemohla poskytnúť relevantné odpovede. 
16 Komentár MČ Jarovce k dotazníku: K uvedeným otázkam sa nevieme vyjadriť, nakoľko mestská časť eviduje približne 5 požiadaviek ročne 
o opatrovateľskú službu v domácnosti, prípadne o umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Na území mestskej časti sa nenachádzajú 
zariadenia sociálnych služieb a opatrovateľskú službu zabezpečujeme prostredníctvom neziskovej organizácie. 
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Lamač • Seniori. 

• Rodiny s deťmi. 

• Mládež. 

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Nové 

Mesto 

• Seniori 

• Osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím 

• Deti do 3 rokov 

• Dlhodobo nezamestnaní 

obyvatelia  

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Petržalka • Seniori 

• Ľudia so zdravotným 

postihnutím 

• Rodiny s nezaopatrenými 

deťmi v núdzi 

• Ľudia bez domova 

• Ľudia s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne 

úkony a MČ je 

opatrovníkom 

• Problém s komunikáciou s rodinou človeka s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne úkony a MČ je opatrovníkom. 

• Nárast počtu ľudí s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 

a MČ je opatrovníkom. 

Podunajs

ké 

Biskupic

e 

• Osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodcovský vek 

• Rodiny s deťmi 

• Osoby nachádzajúce sa v 

nepriaznivej sociálnej 

situácii podľa § 2 ods. 2 

zákona č.  448/2008 v zn. 

nesk. predp. 

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Rača • Seniori 

• Občania so zdravotným 

znevýhodnením 

• Rodiny s deťmi v krízovej 

sociálnej situácii 

• Ľudia bez domova   

• Občania ohrození stratou 

bývania, občania s veľmi 

nízkym príjmom 

• Cudzinci 

Problematika občanov so zdravotným znevýhodnením 

o  pracujeme s pomerne veľkou skupinou občanov  s veľmi nízkymi 

dôchodkami, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby 

a sú ohrození stratou bývania /ide predovšetkým o ľudí,ktorí 

nemali odpracovaný dostatočný počet rokov, prípadne časť života 

pracovali u súkromníka a neskôr pri žiadosti o dôchodok zistili, že 

za nich neodvádzal dane, prípadne ide o ľudí, ktorí kvôli 

zdravotným problémom išli do predčasného dôchodku, alebo 

o ľudí, ktorí trpeli na vážne psychiatrické ochorenie a nikdy 

nepracovali, prípadne pracovali veľmi krátko a nikto im počas 

produktívneho veku nepomohol vybaviť invalidný dôchodok a na 

vybavenie staroblého dôchodku nemajú odpracované roky, nie je 

vytvorený mechanizmus na finančnú stabilizáciu takýchto rodín ak 

nemajú deti, ktoré by ich podporovali, často sú to žiadatelia 

jednorazových finančných výpomocí, táto dávka však nerieši 

problém, ich finančný deficit sa opakuje každý mesiac 

o  pribúdajú rodiny, ktoré riešia potrebu integrácie dieťaťa so 

zdravotným znevýhodnením do MŠ, neskôr školy, možnosti 
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integrácie sú veľmi ohraničené, počet školských asistentov je 

nízky, pribúda počet rodičov detí s autizmom, ktoré musia za 

službami pre deti cestovať na druhý koniec Bratislavy, prípadne im 

boli tieto služby neposkytnuté pre ťažšie formy autizmu 

o  pribúda počet mladých rodín kde matka nemôže pracovať kvôli 

vážnejšiemu zdravotnému znevýhodneniu dieťaťa a rodina zápasí 

s nízkym rozpočtom na pokrytie všetkých potrieb /zdravotné 

znevýhodnenie zvyšuje náklady rodiny/ 

o  pribúdajú rodiny, ktoré majú viac ako jedno dieťa s vážnejším 

zdravotným  znevýhodnením kde sú rodičia vyhoretý z 24 

hodinovej starostlivosti o tieto deti 

o  ako MČ nie sme schopní poskytovať odľahčovaciu službu pre 

rodiny s členom so zdravotným postihnutím, prípadne pre 

seniorov na ktorých príbuzný poberá príspevok na opatrovanie, 

v MČ nie je žiaden neverejný poskytovateľ, ktorý by vedel 

poskytovaľ tento typ služby 

o  V MČ funguje jedna ADOS, ktorej kapacita je na potreby mestskej 

časti nedostatočná, ADOS sídliace v iných MČ považujú Raču za 

vzdialenú oblasť a neposkytujú služby do tejto lokality – najväčší 

dopyt je po rehabilitácii seniorov a ich opätovnej vertikalizácii po 

hospitalizáciách 

o  nepoznáme žiadnu neziskovú organizáciu, ktorá by niekomu 

z občanov v našej mestskej časti poskytovala opatrovateľskú 

službu 

o  chýba požičovňa zdravotných pomôcok  

o  pribúdajú rodiny seniorov, ktoré pre zhoršenie svojho 

zdravotného stavu už nezvládajú starostlivosť o svoje 40 a viac 

ročné deti so stredným a ťažším mentálnym znevýhodnením, 

alebo ťažkým duševným ochorením, poberajú však celý život 

príspevok na opatrovanie tohto dieťaťa, starostlivosť už 

nezvládajú fyzicky, pomoc opatrovateľskej služby však prijať 

nechcú lebo by o príspevok na opatrovanie prišli, chýba denné 

cetrum pre ľudí s týmito typmi zdravotného znevýhodnenia /ktoré 

by odbremenilo rodičov od starostlivosti počas dňa, súčasne by 

umožnilo týmto ľuďom žiť vo svojom prirodzenom prostredí /večer, 

voľné dni/ a rodine by ponechalo príspevok na opatrovanie, ktorý 

je pre nich existenčne dôležitý /matky týchto rodín spravidla boli 

doma s týmto dieťaťom a majú preto veľmi nízke dôchodky/, týmto 

rodinám chýba komlexné sociálne poradenstvo 

Rusovce • Dôchodcovia   

• Deti – predškolské a školské. 

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Ružinov • Seniori 

• Rodiny s deťmi 

• Bezdomovci 

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 
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nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

Staré 

Mesto 

• Seniori 

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

 Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Vajnory • Mládež. 

• Občania v dôchodkovom 

veku 

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

 Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Vrakuňa • Seniori 

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

 Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Záhorská 

Bystrica 

• Seniori 

• Cieľová skupina osoby so 

zdravotným znevýhodnením 

nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

Pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným znevýhodnením nie sú 

uvedené. 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

IDENTIFIKÁCIA NEZAISTENÝCH POTRIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY OSOBY SO ZDRAVOTNÝM 
ZNEVÝHODNENÍM – OSOBY S TELESNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

Osoby so zdravotným znevýhodnením – Osoby s telesným znevýhodnením 

Mestská 

časť 

Pohlaď MČ 

na 

dostatočnosť 

siete 

sociálnych 

služieb pre 

danú cieľovú 

skupinu 

Prípadné dôvody 

nedostatočnosti 

siete sociálnych 

služieb pre danú 

cieľovú skupinu 

Potreby daných 

cieľových skupín, 

ktoré nie je možné        

v súčasnosti 

uspokojiť 

Námety na 

zlepšenie 

situácie 

 

Odporúčania pre 

hlavné mesto 

Bratislava pre 

riešenie danej 

situácie 

Dúbravka sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

- nízka ponuka 

niektorých služieb 

- nepravidelný dopyt 

preprava Zriadiť 

celomestskú 

prepravnú službu 

Zriadiť celomestskú 

prepravnú službu 
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Karlova 

Ves 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Dôvody všetkých 

uvádzaných  

chýbajúcich služieb 

(pre všetky cieľové 

skupiny) sú, že sú 

čo do  

počtu miest aj 

financií dlhodobo 

poddimenzované 

 Debarierizácia a 

dostupnosť 

jedální, 

špecializované  

poradenstvo, 

služby  

poskytované v 

domácnosti 

občana, dostupné 

ambulantné a 

pobytové (aj 

týždenné) služby 

v ZSS 

Zmapovať a 

sumarizovať 

špecifické potreby 

cieľovej skupiny, 

vytvoriť spoločnú 

platformu s BSK aj 

pre participujúce 

organizácie a MVO 

poskytujúce 

špecializované 

poradenstvo, 

terénne služby, 

prepravnú službu v 

rámci celej 

Bratislavy, príp. 

kraja. 

Podunajsk

é Biskupice 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

zabezpečenie 

odľahčovacej služby 

- 24-hodinová 

opatrovateľská 

služba 

- Umiestnenie v 

ZSS 

Zmena spôsobu 

financovania 

sociálnych 

služieb, vrátane 

odmeňovania 

zamestnancov 

v soc. službách 

 

Rača sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

NIE chýbajú 

svojpomocné 

skupiny pre osoby 

s telesným 

postihnutím, na 

území MČ fungujú 

dve sieťové 

organizácie pre ľudí 

so zdravotným 

znevýhodnením, 

ktoré majú členov 

výhradne seniorov 

 

 

 

 

NIE komplexné 

poradenstvo ako 

samospráva 

nevieme týmto 

občanom 

zabezpečiť 

 

 

 

 

Ľudia v strednom 

a mladom veku do 

týchto združení 

neprichádzajú – 

nepokrývajú ich 

potreby 

 

 

 

 

 

 

 

Osobná asistencia 

je málo využívaná, 

väčšina občanov so 

ZP maximálne 

zapája do pomoci 

vlastnú rodinu, ktorá 

je vyčerpaná, 

prakticky nulová 

informovanosť 

o možnosti 

využívania osobnej 

asistencie aj pre 

občanov nad 65 

rokov od júla 2020 

Vytvoriť platformu 

pre stretnutia 

neorganizovaných 

ľudí tejto cieľovej 

skupiny napr. 

v pripravovanom 

koncepte 

komunitného 

centra, hľadať 

facilitátorov na 

pomoc 

s vytvorením 

novej koncepcie 

fungovania 

existujúcich 

/dožívajúcich/ 

organizácií 

 

 

Učíme sa ako 

úradníci 

poskytovať 

komplexné 

poradenstvo aj 

o kompenzačných 

príspevkoch 

/najmä osobnej 

Prezentovať 

príklady dobrej 

praxe fungovania 

svojpomocných 

organizácii 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

62 
 

 

 

 

NIE bariérovosť 

mestskej časti, aj 

obidvoch budov MÚ 

 

NIE podpora 

inklúzie pre žiakov 

MŠ a ZŠ 

asistencii/, 

chýbajú nám 

informácie  

o asistentoch 

poskytujúcich 

služby na našom 

území 

Ružinov sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Nedostatočná sieť 

soc. služieb pre 

osoby s telesným 

postihnutím 

Zabezpečenie OS 

vo väčšom rozsahu 

je problematické 

a nie cenovo 

dostupné 

Vytvoriť 

dostupnosť OS 

 

Staré 

Mesto 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

bariérovosť budov  debarierizácia debarierizácia 

Vrakuňa sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

mestská časť nemá 

žiadne zariadenie 

sociálnej služby 

   

Záhorská 

Bystrica 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

 Nedostupné pre 

nízkopríjmové 

skupiny obyvateľov-

dôchodcov s nízkym 

dôchodkom 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

 

IDENTIFIKÁCIA NEZAISTENÝCH POTRIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY OSOBY SO ZDRAVOTNÝM 
ZNEVÝHODNENÍM: OSOBY SO ZMYSLOVÝM POSTIHNUTÍM – ZRAK 

Osoby so zdravotným znevýhodnením – ZRAK 

Mestská 

časť 

Pohlaď MČ na 

dostatočnosť 

siete 

sociálnych 

služieb pre 

danú cieľovú 

skupinu 

Prípadné dôvody 

nedostatočnosti 

siete sociálnych 

služieb pre danú 

cieľovú skupinu 

Potreby daných 

cieľových skupín, 

ktoré nie je možné        

v súčasnosti 

uspokojiť 

Námety na zlepšenie 

situácie 

 

Odporúčania pre 

hlavné mesto 

Bratislava pre 

riešenie danej 

situácie 

Rača sieť 

sociálnych 

služieb  

NIE podpora 

inklúzie pre žiakov 

MŠ a ZŠ 

 

 Hľadanie vhodných 

projektov 

 

Informovanie 

a propagácia 

príkladov dobrej 

praxe 
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nie je 

dostatočná 

ÁNO kvalitný 

treťosektorový 

partner na území 

MČ Ranná 

starostlivosť, rozvoj 

spolupráce 

Ružinov sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Nedostatočná sieť 

soc. služieb pre 

osoby s telesným 

postihnutím 

Zabezpečenie OS 

vo väčšom rozsahu 

je problematické 

a nie cenovo 

dostupné 

Vytvoriť dostupnosť 

OS 

 

Vrakuňa sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

mestská časť nemá 

žiadne zariadenie 

sociálnej služby 

   

Záhorská 

Bystrica 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

 Nedostupné pre 

nízkopríjmové 

skupiny obyvateľov-

dôchodcov 

s nízkym 

dôchodkom 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

IDENTIFIKÁCIA NEZAISTENÝCH POTRIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY OSOBY SO ZDRAVOTNÝM 
ZNEVÝHODNENÍM: OSOBY SO ZMYSLOVÝM POSTIHNUTÍM – SLUCH 

Osoby so zdravotným znevýhodnením – SLUCH 

Mestská 

časť 

Pohlaď MČ na 

dostatočnosť 

siete 

sociálnych 

služieb pre 

danú cieľovú 

skupinu 

Prípadné dôvody 

nedostatočnosti 

siete sociálnych 

služieb pre danú 

cieľovú skupinu 

Potreby daných 

cieľových skupín, 

ktoré nie je možné        

v súčasnosti 

uspokojiť 

Námety na zlepšenie 

situácie 

 

Odporúčania pre 

hlavné mesto 

Bratislava pre 

riešenie danej 

situácie 

Karlova 

Ves 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Na území MČ nie je 

takýto druh soc. 

služby 

   

Rača sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

NIE podpora 

inklúzie pre žiakov 

MŠ a ZŠ 

 Hľadanie vhodných 

projektov a 

partnerov 

 

Ružinov sieť 

sociálnych 

služieb  

Nedostatočná sieť 

soc. Služieb pre 

Zabezpečenie OS 

vo väčšom rozsahu 

je problematické 

Vytvoriť dostupnosť 

OS 
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nie je 

dostatočná 

osoby s telesným 

postihnutím 

a nie cenovo 

dostupné 

Vrakuňa sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

mestská časť nemá 

žiadne zariadenie 

sociálnej služby 

   

Záhorská 

Bystrica 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

 Nedostupné pre 

nízkopríjmové 

skupiny obyvateľov-

dôchodcov 

s nízkym 

dôchodkom 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

IDENTIFIKÁCIA NEZAISTENÝCH POTRIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY OSOBY SO ZDRAVOTNÝM 
ZNEVÝHODNENÍM: OSOBY S MENTÁLNYM A KOMBINOVANÝM POSTIHNUTÍM, AUTIZMUS 

Osoby so zdravotným znevýhodnením – Osoby s mentálnym a kombinovaným postihnutím, autizmus 

Mestská 

časť 

Pohlaď MČ na 

dostatočnosť 

siete 

sociálnych 

služieb pre 

danú cieľovú 

skupinu 

Prípadné dôvody 

nedostatočnosti 

siete sociálnych 

služieb pre danú 

cieľovú skupinu 

Potreby daných 

cieľových skupín, 

ktoré nie je možné        

v súčasnosti uspokojiť 

Námety na zlepšenie 

situácie 

 

Odporúčania 

pre hlavné 

mesto 

Bratislava 

pre riešenie 

danej 

situácie 

Karlova 

Ves 

na území MČ 

nie je takýto 

druh soc. 

Služby 

Máme skúsenosť 

iba 

s propagáciou 

včasnej diagnostiky 

na území MČ – 

projekt BSK a 

okrajovo s rodinami 

autistov, ktorí 

nebývajú v MČ 

   

Rača sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

NIE podpora 

inklúzie pre žiakov 

MŠ a ZŠ 

 

 

 

 

 

NIE chýba 

treťosektorový 

partner, ktorý by 

zastrešil chýbajúcu 

službu 

podporovaného 

 

 

 

 

 

 

 

mnoho rodičov 

s seniorskom veku 

nad 80 rokov riešia 

tému, čo bude po ich 

smrti s ich dospelými 

odkázanými deťmi, 

ktoré doteraz dokázali 

Hľadanie vhodných 

projektov 

Vytvorenie partnerstva 

v projektov 

s treťosektorovými 

partnermi fungujúcimi 

na území našej MČ 

 

 

Vytváranie databázy 

týchto rodín v mestskej 

časti 
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bývania a podporu 

samostatného 

života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNO kvalitný 

treťosektorový 

partner na území 

MĆ Bivio 

s napojením na 

ZPMPvSR, rozvoj 

spolupráce 

 

NIE chýba Denné 

centrum pre deti 

a mladých 

s mentálnym 

znevýhodnením 

 

NIE chýba 

podporná skupina 

pre rodičov detí 

s mentálnym 

znevýhodnením, 

špeciálne narastá 

dopyt po takejto 

službe pre rodiny 

s dieťaťom 

s autizmom 

 

NIE chýba 

odľahčovacia 

služba pre rodiny, 

ktoré poberajú 

príspevok na 

opatrovanie 

s ich podporou 

fungovať v domácich 

podmienkach, mnohí 

z nich nechcú, aby ich 

dieťa raz muselo do 

celoročného 

zariadenia, radi by 

v čase, keď im 

začínajú ubúdať sily, 

nastavili svojho člena 

rodiny na fungovanie 

v podporovanom 

bývaní, prípadne na 

život v ich byte 

so službou podpora 

samostatného 

bývania 

Ružinov sieť 

sociálnych 

služieb  

Chýbajú 

poskytovatelia, ktorí 

by poskytovali 

Chýba odborný 

personál 

Potreba vzdelávania 

personálu, ktorí dokáže 
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nie je 

dostatočná 

sociálne služby pre 

ľudí s mentálnym 

postihnutím 

pracovať s osobami so 

špeciálnymi potrebami 

Staré 

Mesto 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Chýbajúce 

podporované 

bývania 

a asistované 

bývania pre dospelú 

populáciu 

s mentálnym 

znevýhodnením 

Včasná diagnostika 

Podporované bývanie 

a asistované bývanie 

pre dospelú populáciu 

s mentálnym 

znevýhodnením, 

závislosť na 

starnúcich rodičoch 

Skvalitniť poradenstvo, 

vybudovať centrá 

včasnej intervencie 

 

Vrakuňa sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

mestská časť nemá 

žiadne zariadenie 

sociálnej služby 

   

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

IDENTIFIKÁCIA NEZAISTENÝCH POTRIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY OSOBY SO ZDRAVOTNÝM 

ZNEVÝHODNENÍM: OSOBY S DUŠEVNÝM OCHORENÍM 

Osoby so zdravotným znevýhodnením – Osoby s duševným ochorením 

Mestská časť Pohlaď MČ na 

dostatočnosť 

siete 

sociálnych 

služieb pre 

danú cieľovú 

skupinu 

Prípadné dôvody 

nedostatočnosti 

siete sociálnych 

služieb pre danú 

cieľovú skupinu 

Potreby daných 

cieľových skupín, 

ktoré nie je možné        

v súčasnosti uspokojiť 

Námety na 

zlepšenie situácie 

 

Odporúčania pre 

hlavné mesto 

Bratislava pre 

riešenie danej 

situácie 

Karlova Ves sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Neexistuje žiadne 

zariadenie na 

území MČ 

 

Máme skúsenosti 

s prípadmi, kedy 

dlhodobo ostáva 

klient v 

domácnosti sám 

alebo s členom 

rodiny iba so 

zabezpečením 

lekárskej 

starostlivosti, bez 

potrebného 

špecializovaného 

poradenstva a 

služieb 

Dostupné 

špecializované 

poradenstvo a služby 

poskytované v 

domácnosti občana, 

dostupné ambulantné 

a pobytové (aj 

týždenné) služby v 

ZSS, kontinuálnu 

starostlivosť 

- Zmapovať 

špecifické potreby 

cieľovej skupiny, 

vytvoriť spoločnú 

platformu aj pre 

participujúce 

organizácie a 

MVO poskytujúce 

sociálne, 

zdravotné, 

rehabilitačné, 

liečebné, 

psychologické a 

právne služby, t. j. 

dostupné 

špecializované 

poradenstvo a 

služby, služby 

poskytované v 

domácnosti 

- Sumarizovať 

špecifické potreby 

cieľovej skupiny, 

vytvoriť spoločnú 

platformu s BSK 

aj pre 

participujúce 

organizácie a 

MVO poskytujúce 

špecializované 

poradenstvo a 

služby (sociálne, 

zdravotné, 

rehabilitačné, 

liečebné, 

psychologické, 

psychiatrické a 

právne...) a 

terénne služby; 

dostupné služby 
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občana; dostupné 

služby v ZSS 

väčšie prepojenie 

na zdravotnícke 

zariadenia a 

špecialistov; 

zabezpečenie 

kontinuálnej 

starostlivosti, 

ambulantné a 

pobytové sociálne 

služby (napr. 

týždenné) 

 

- väčšie 

prepojenie na 

zdravotnícke 

zariadenia a 

špecialistov, 

dostupné 

ambulantné 

(rehabilitačné 

stredisko) a 

pobytové (ZPB) 

sociálne služby a 

podpora a pomoc 

rodičom (BSK, 

MPSVaR), 

terénna SS – 

podporované 

bývanie (projekt 

BSK); 

v ZSS 

 

- väčšie 

prepojenie na 

zdravotnícke 

zariadenia a 

špecialistov; 

zabezpečenie 

kontinuálnej 

starostlivosti a 

vzdelávania, 

ambulantné a 

pobytové sociálne 

služby (napr. 

týždenné) a 

podpora a pomoc 

rodičom (BSK, 

MPSVaR) 

 

Podunajské 

Biskupice 

sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

nedostatok miest 

v pobytových ZSS 

Umiestnenie v ZSS Zmena spôsobu 

financovania 

sociálnych 

služieb, vrátane 

odmeňovania 

zamestnancov 

v soc. službách 

 

Rača sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

NIE pre klientov 

s dekompenzovan

ým ochorením, 

ktorí 

nevychádzajú 

z domu, by bol 

prínosom koncept 

komunitnej 

psychiatrie 

 

 

Chronicky 

dekompenzovaní 

klienti s duševným 

ochorením potrebujú 

službu, ktorá príde za 

nimi /služba by mala 

zastrešiť zdravotno-

sociálne služby - 

návštevná služba 

lekára psychiatra 

v prirodzenom 

Hľadať projektové 

zdroje na pilotný 

projekt a nájsť 

vhodného 

treťosektorového 

partnera plus 

súkromného 

poskytovateľa 

zdravotnej 

starostlivosti 

Získanie príkladov 

dobrej praxe zo 

zahraničia 
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NIE chýba lokálna 

organizácia 

venujúca sa tejto 

téme - chýbajú 

podporné skupiny 

pre rodičov 

opatrovníkov 

 

NIE chýba 

odľahčovacia 

služba pre rodiny, 

ktoré poberajú 

príspevok na 

opatrovanie 

prostredí klienta 

a pravidelné stretnutia 

na základe kontraktu 

so sociálnym 

pracovníkom 

smerujúce k podpore 

samostatného 

bývania 

Ružinov sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Chýbajú 

poskytovatelia, 

ktorí by 

poskytovali 

sociálne služby 

pre ľudí 

s mentálnym 

postihnutím 

 

 

nárast duševných 

ochorení 

Chýba odborný 

personál 

Potreba 

vzdelávania 

personálu, ktorí 

dokáže pracovať 

s osobami so 

špeciálnymi 

potrebami 

 

 

Vytvárať denné 

stacionáre so 

zameraním na 

uvedené diagnózy 

Vytvoriť denný 

stacionár pre 

uvedené diagnózy 

v pôsobnosti BA 

Staré Mesto sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Chýbajúce 

podporované 

bývania 

a asistované 

bývania pre 

dospelú populáciu 

Podporované bývanie 

a asistované bývanie 

pre dospelú populáciu 

s mentálnym 

znevýhodnením, 

závislosť na 

starnúcich rodičoch 

Skvalitniť 

poradenstvo, 

ambulantné 

sociálne služby, 

práca s rodinou a 

odborníkmi 

 

Vrakuňa sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

mestská časť 

nemá žiadne 

zariadenie 

sociálnej služby 

   

Záhorská 

Bystrica 

sieť 

sociálnych 

služieb  

 Odporúčame soc. 

zariadenia v hl. meste 

SR, prípadne v iných 
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nie je 

dostatočná 

mestských častiach, 

čo spôsobuje 

komplikácie pri 

umiestňovaní 

z kapacitných 

dôvodov 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

IDENTIFIKÁCIE VÝZNAMNÝCH SOCIÁLNYCH A NADVÄZUJÚCICH SLUŽIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY OSOBY 

SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

Osoby so zdravotným znevýhodnením 

Mestská časť Významné sociálne služby pre cieľovú skupinu Významné ostatné nadväzujúce služby pre 

cieľovú skupinu 

Devínska 

Nová Ves 

Osoby s telesným znevýhodnením 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930  

 

Dúbravka Osoby s telesným znevýhodnením 

• Požičiavanie pomôcok   

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

Domov sociálnych služieb  

 

Karlova Ves Osoby s telesným znevýhodnením 

• Terénna opatrovateľská služba 

• Donáška obedov do domácností s 

príspevkom mestskej časti podľa výšky 

dôchodku 

• Posudková činnosť MIÚ alebo BSK 

Osoby so zmyslovým postihnutím – ZRAK 

• Sociálne poradenstvo 

• Finančná pomoc v čase náhlej núdze 

• Donáška liekov a potravín v čase 

pandémie 

• Komunikácia aj po telefóne v čase 

pandémie 

Osoby so zmyslovým postihnutím – SLUCH 

• Písomná – e-mailová komunikácia 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

• Sociálne poradenstvo 

• Donáška obedov do domácností 

Osoby s duševným ochorením 

• Sociálne poradenstvo 

• Terénna sociálna práca 

Donáška obedov do domácností 

Osoby s telesným znevýhodnením 

• Sociálne poradenstvo 

• Jednorazová finančná pomoc 

• Donáška liekov a potravín v čase 

pandémie, komunikácia aj po telefóne v 

čase pandémie 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

• Vybavovanie úradných a posudkových 

vecí 

• Zabezpečenie potrebnej sociálno-

zdravotnej starostlivosti 

• Terénna sociálna práca – podpora a 

pomoc rodine 

• Spolupráca so špecialistami a so 

zdravotníckymi zariadeniami a lekármi 

• Finančná pomoc 

Osoby s duševným ochorením 

• Vybavovanie úradných a posudkových 

vecí 

• Zabezpečenie potrebnej sociálno-

zdravotnej starostlivosti 

• Terénna sociálna práca - podpora a 

pomoc rodine 

• Spolupráca so zdravotníckymi 

zariadeniami a lekármi 

Finančná pomoc 
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Lamač Osoby s telesným znevýhodnením 

• Osobná asistencia 

• Domáca opatrovateľská služba 

• Rehabilitačné stredisko 

• Domov sociálnych služieb 

Osoby so zmyslovým postihnutím – ZRAK 

• Osobná asistencia 

• Domáca opatrovateľská služba 

• Domov sociálnych služieb 

Osoby so zmyslovým postihnutím – SLUCH 

• Osobná asistencia 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

• Osobná asistencia 

• Domov sociálnych služieb 

Osoby s duševným ochorením 

• Osobná asistencia 

• Domáca opatrovateľská služba 

Špecializované zariadenie (v rámci BSK) 

Osoby s telesným znevýhodnením 

• Spoločné stravovanie 

Osoby so zmyslovým postihnutím – ZRAK 

• Spoločné stravovanie 

Osoby so zmyslovým postihnutím – SLUCH 

• Spoločné stravovanie 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

• Spoločné stravovanie 

Osoby s duševným ochorením 

• Spoločné stravovanie 

 

 

Nové Mesto Osoby s telesným znevýhodnením 

• Denné centrá 

• Opatrovateľská služba 

• Poskytovanie príspevku na stravovanie 

• Dištančné sociálne poradenstvo 

zabezpečené prostredníctvom 

telekomunikačných technológií 

Seniorská infolinka 

Osoby s telesným znevýhodnením 

• Asistencia 

Kompenzačné príspevky z ÚPSVaR 

Petržalka Osoby s telesným znevýhodnením 

• Podporované bývanie 

• MOST 

• DSS Kampino 

Dom Rafael 

 

Podunajské 

Biskupice 

Osoby s telesným znevýhodnením 

• Opatrovateľská služba 

• Domov sociálnych služieb 

• Odľahčovacia služba 

Osoby s duševným ochorením 

Domov sociálnych služieb 

 

Rača Osoby s telesným znevýhodnením 

• Opatrovateľská služba 

• Denný stacionár 

• Denné centrá  

• Dve sieťové organizácie pre ľudí so 

zdravotným zenvýhodnením 

Osoby so zmyslovým postihnutím – ZRAK 

• Raná starostlivosť – nezisková 

organizácia fungujúca ako centrum 

včasnej intervencie 

 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

71 
 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

Bivio – ambulantná sociálna služba pre ľudí 

s mentálnym znevýhodnením, chránená 

dielňa, chránené pracovisko, poradenské 

centrum, svojpomocné skupiny 

Rusovce Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

Kresťanská liga 

 

Ružinov Osoby s telesným znevýhodnením 

Osoby so zmyslovým postihnutím – ZRAK 

Osoby so zmyslovým postihnutím – SLUCH 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

Osoby s duševným ochorením 

• OS 

• Prepravná služba 

 

Osoby s telesným znevýhodnením 

Osoby so zmyslovým postihnutím – ZRAK 

Osoby so zmyslovým postihnutím – SLUCH 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

Osoby s duševným ochorením 

• Zdravotnícke zariadenia 

• ÚPSVaR, BSK 

Denné stacionáre 

Staré Mesto Osoby s telesným znevýhodnením 

• OMD v SR 

• Agentúra osobnej asistencie 

Osoby so zmyslovým postihnutím – ZRAK 

• Únia nevidiacich a slabozrakých SR 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

• Autistické centrum Andreas, n.o. 

• ZPMP vSR 

• SDS 

Osoby s duševným ochorením 

ZPMP v SR 

 

Vrakuňa Osoby s telesným znevýhodnením 

• Opatrovateľská služba 

• Stravovanie dôchodcov (aj invalidný a 

predčasní dôchodcovia) 

• ZOS – nie je v našej MČ 

DS – nie je v našej MČ 

 

Záhorská 

Bystrica 

Osoby s telesným znevýhodnením 

Osoby so zmyslovým postihnutím – ZRAK 

Osoby so zmyslovým postihnutím – SLUCH 

• Sociálny taxík 

• Opatrovateľská služba 

• Denný stacionár 

• Stravovanie dôchodcov 

Osoby s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím, autizmus 

Osoby s duševným ochorením 

Potrebné soc. zariadnia v iných mestských 

častiach, iných mestách 

 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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VIII.2. INFORMÁCIE OD SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

POBYTOVÉ SLUŽBY 
 
Zástupcovia pobytových služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k  otázke toho, na aké potreby ich 

cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebné zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). Túto otázku 

zodpovedalo 40 zástupcov sociálnych služieb relevantných k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 

kategorizované do 10 kategórií. 

 

Školenie odborného personálu certifikovanými seminármi + Posilnenie poskytovania ošetrovateľskej a 

rehabilitačnej starostlivosti 

• „Zvýšený dopyt a záujem o fyzioterapeutické služby, ktoré umožňujú udržiavať dlhodobejšiu fyzickú samostatnosť 

klienta. Špecializácia na klientov s Alzheimerom – dôraz na znalosť problematiky a vytváranie vhodných 

podmienok pre klientov s diagnózou Alzheimer, dôraz na vzdelávanie pracovníkov a zavádzanie nových 

postupov.“ 

• „Plánujeme začať spoluprácu s ADOS, ktorá bude zabezpečovať zdravotné výkony.“ 

• „Posilnenie poskytovania ošetrovateľskej (sestry) a rehabilitačnej (fyzioterapeutky) starostlivosti a tiež 

zabezpečenie intenzívnejšej lekárskej starostlivosti z dôvodu, že zdravotný stav prijímaných klientov do 

zariadenia je doslova z roka na rok horší v zmysle dlhodobých a chronických zdravotných problémov, pričom 

pobytové zariadenia sociálnych služieb často suplujú oddelenia dlhodobo chorých a hospice.“ 

• „Z dôvodu nárastu rôznych foriem demencií bude potrebné sa zamerať na také aktivity, ktoré umožnia aspoň 

stabilizovať stav klientov a zabezpečovanie intenzívnej nepretržitej starostlivosti aj s podporou technických 

prostriedkov.“ 

• „Prienik sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. Zároveň si však udržať nemedicínsky model prístupu 

a udržiavať žiadúcu kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.“ 

Na uplatnenie sa prijímateľov na trhu práce. 

• „Nájdenie si práce v rámci ich možností a zdravotného stavu. Ich invalidný dôchodok má problém pokryť výdaje 

našich klientov.“ 

• „Rozšírenie možností brigádnickej činnosti v rámci komunity BA – zníženie finančnej závislosti na podpore 

rodičov.“ 

Aktivity 

• „Zabezpečenie voľnočasových aktivít, krúžkov, tréningy pamäte, poskytovanie terapií, poskytovanie sociálneho 

poradenstva, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, rehabilitačnej starostlivosti, asistenčné služby apod.“ 

• „Na rozvíjanie záujmových aktivít, ktoré sú vo veľkej miere limitované tým, že sme nízkokapacitné zariadenie 

a cieľová skupina klientov zväčša nemá záujem zúčastňovať sa spoločných aktivít, resp. každý má záujem 

o niečo iné, z toho dôvodu sa zameriavame predovšetkým na individuálne záujmové aktivity podľa želania 

a preferencie jednotlivých klientov.“ 

Opatrenia spojená s covid-19 

• „V nasledujúcich rokoch sa musíme zamerať na vhodný plán zabezpečenia ochrany klientov ako aj zamestnancov 

proti ochoreniu Covid-19, zabezpečenia dostatku OPP.“ 

• „Počas pandémie koronavírusu sa zvyšuje potreba zabezpečenia sociálnych kontaktov, prevencie sociálnej 

izolácie a zhoršenia duševného zdravia.“ 

Zameriani se na ľudí s mentálnym postihnutím 
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Riešenie rodinných situácií našich prijímateľov z hľadiska veku rodičov 

• „Riešenie zdravotného stavu prijímateľov v dôsledku starnutia a pridružených zdravotných problémov. Práca 

s paliatívnymi klientami. Práca s klientami, ktorým odchádzajú rodičia a zostávajú sami.“ 

• „V ambulantnom pobyte poskytujeme službu cieľovej skupine, v ktorej rodičia, či zákonný zástupcovia majú už 

vysoký vek. Je preto potrebné myslieť na budúcnosť, čo s prijímateľmi, keby náhodou ich rodičia zomreli, nakoľko 

pobytových zariadení s CF je málo a nové DSS v zmysle zákona už nie je možné vytvárať.“ 

Skvalitnenie služieb.  

• „Napĺňať duchovné potreby klienta. Individuálny prístup.“ 

• „Poskytovanie základných životných potrieb prijímateľov a na komunitné potreby (prepojenie prijímateľov 

a dobrovoľníkov, zabezpečovanie rôznych nových aktivít).“ 

Bývanie 

• „Deinštitucionalizácia/Trend komunitného bývania zo zahraničia, ktorý sa približuje bývaniu a poskytovaniu 

sociálnej služby v prirodzenom prostredí seniora.“ 

• „Samostatné bývanie“ 

Terénna opatrovateľská služba 

Personál 

• „Akútny nedostatok zdravotných sestier a opatrovateľov.“ 

• „Získanie mladších pracovníkov.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

Celkovo 30 zástupcov bytových sociálnych služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu sa vyjadrilo k otázke 

toho, na čo konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených 

potrieb cieľových skupín klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli kategorizované do 6 kategórii. 

Bezbariérovosť a pohyb 

• „Dostupnosť zdravotnej starostlivosti, bezbariérovosť budov a verejného priestoru, elementárna schopnosť 

používať komunikačné a informačné technológie, spolupráca pri nadväznosti služieb, ktoré poskytujú mestské 

časti a tých, ktoré poskytuje hl. mesto (resp. aj VÚC).“ 

• „Možnosť poskytnutia sociálneho taxíku, príp. dostupnosť tejto služby pre všetky zariadenia v pôsobnosti hl. 

mesta, príp. možnosť zabezpečenia iného druhu prepravnej služby.“ 

• „Prístupnosť verejnej dopravy“ 

Skvalitnenie služieb a zvýšenie personálu 

• „Sieťovať zariadenia verejne-neverejné a integrovať k vzájomnej spolupráci výmenou skúseností a znalostí. 

Podporiť vytvorenie efektívnej siete zdravotníckych služieb, čím sa odbremenia zariadenia záťažou zabezpečovať 

ošetrovateľskú starostlivosť. Aktívny prístup k vzdelávaniu verejnosti – legislatíva, seniorské diagnózy (alzheimer, 

demencia) + možnosti a pomoc. Integrovaný systém komplexnej pomoci pri zabezpečení sociálnych 

a zdravotníckych služieb.“ 

• „Je potrebné sa zamerať na poskytovanie opatrovateľskej služby, vytvorenie denných centier, a poskytovanie 

pobytových služieb, nadviazať komunikáciu s BSK na vybudovanie špecializovaných zariadení.“ 

• „Zvyšovanie mzdových prostriedkov pre zamestnancov, zatraktívnenie práce v sociálnych službách 

prostredníctvom iných benefitov pre zamestnancov, s cieľom zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb 

a zastabilizovania existujúcich personálnych kapacít.“ 
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• „Na to, aby sa mohol realizovať kvalitný komunitný plá pre uspokojenie potrieb cieľových skupín je potrebné 

myslieť na spokojnosť zamestnancov a ich stabilizovanie v sociálnych službách. Zvyšujúce sa nároky prijímateľov 

SS a ich príbuzných sú často v rozpore nie len z plánmi, ale aj s morálkou. Komunitný plán by mal obsahovať 

konkrétne činnosti, aby sa predchádzalo domnienkam.“ 

• „Viac kultúrnych podujatí priamo v zariadení.“ 

Financie 

• „Zjednodušenie byrokratických postupov pre klientov pri vybavovaní – ŤZP, jednorazové príspevky, invalidné 

dôchodky, vybavovanie preukazov (MHD a iné). Iné pracovné príležitosti prispôsobené ich možnostiam.“ 

• „Nakoľko máme klientov do dôchodkového veku a ŤZP a po zaplatení soc. služby im zostáva 54,71 Eur. Nemajú 

šancu si zaplatiť ošetrenie u zubného lekára. Tak by sme uvítali kedy mesto zabezpečilo lekárov pre týchto 

sociálne slabých občanov – klientov na ošetrenie chrupu a tým by sa zlepšila kvalita ich života. My ako občianske 

združenie nemáme na ošetrenie financie. A tiež by sme uvítali pomoc pri zabezpečení ošatenia a obuvi.“ 

• „Na zníženie finančného zaťaženia klientov a ich príbuzných pri využívaní sociálnych služieb u neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb, či už prostredníctvom mestských častí alebo samotného Hl. m. BA.“ 

Ponuka práce 

• „Najmä formou brigádnickej činnosti – jednoduché práce (upratovanie, čistenie verejných priestorov, umývanie 

riadu v inštitúciách), príp. možnosti dobrovoľníckej činnosti, príp. aj pri poskytovaní sociálnej služby občanom 

odkázaným na pomoc iných v domácnosti.“ 

• „Poskytovanie možností nekvalifikovanej práce pre zdravotne postihnuté osoby.“ 

Deinštitucionalizácia 

• Posilniť domácu opatrovateľskú službu a tým udržať občanov čo najdlhšie v ich domácnosti–vypracovať lepšie 

sieťovanie zainteresovaných inštitúcii (napr. pri bezodkladných prijatiach občanov do zariadení). 

• Budovanie bytov nízkeho štandardu, ktoré by boli finančne prístupné aj prijímateľom napr. invalidných dôchodkov 

a zároveň by uspokojili aj ich túžbu po samostatnom bývaní. 

• Riešením kapacity pre ťažko mentálne postihnuté osoby, najmä osôb s autizmom. 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

AMBULANTNÉ A TERÉNNE SLUŽBY 

Zástupcovia ambulantných a terénnych služieb v meste Bratislava mali taktiež možnosť vyjadriť sa k otázke toho, 

na aké potreby ich cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebne zamerať v najbližších rokoch (do 

roku 2030). Túto otázku zodpovedalo 51 zástupcov sociálnych služieb relevantnej cieľovej skupiny. Ich odpovede 

boli kategorizované do 9 kategórii. 

Podpora rodiny, rodičov v seniorskom veku, krízová intervencia 

• „Riešenie rodinných situácií našich prijímateľov z hľadiska veku rodičov – prechádzajú do seniorského veku.“ 

• „Potreby inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením v MŠ a ZŠ Podpora rodičovstva.“ 

• „V ambulantnom pobyte poskytujeme službu cieľovej skupine, v ktorej rodičia, či zákonný zástupcovia majú už vysoký 

vek. Je preto potrebné myslieť na budúcnosť, čo s prijímateľmi, keby náhodou ich rodičia zomreli, nakoľko pobytových 

zariadení s CF je málo a nové DSS v zmysle zákona už nie je možné vytvárať. 

• „Podpora komplexného vývinu dieťaťa – rodiny nás často oslovujú práve s touto potrebou podpora rodiny – podpora 

jednotlivých jej členov v náročnej situácii, ktorú zažívajú kvôli starostlivosti o ťažko zdravotne znevýhodnené dieťa, 

podpora vzťahu rodič dieťa a vzťahov v rodine, nakoľko dieťa sa najlepšie rozvíja vo fungujúcej rodine, sociálne 
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poradenstvo psychologická podpora, poradenstvo, potreba sieťovania odborníkov, ktorí pracujú pre rodinu – pre 

efektívnu podporu rodiny a dieťaťa, informovanosť o službe -y sa k nej rodiny dostali včas.“ 

• „Podpora krízovej intervencie“ 

• „Včasná Intervencia detí so zdravotným postihnutím“ 

Záujmová, aktivizační činnosť, ergoterapie 

• „Záujmová činnosť a sociálne poradenstvo z dôvodu dlhodobo trvajúcich obmedzení v sociálnych kontaktoch 

klientov.“ 

• „Potreba socializácie po prekonaní pandemickej situácie“ 

• „Komunitné centrá (nielen MRK, ale miesto, kde príde klient a urobí sa prvotná diagnostika a poskytne sa pomoc 

prípadne distribúcia do inej zosieťovanej inštitúcie).“ 

Sociálne poradenstvo a vzdelávanie 

• „Inkluzívne vzdelávanie a podpora vytvárania siete (dieťa, rodina, školský asistent, učiteľ, riaditeľ).“ 

• „Podpora duševného zdravia (24/7 linka dôvery, poradenské centrá).“ 

• „Z pohľadu našej cieľovej skupiny vnímame ako problém riešenie samostatného bývania a možnosti nájomných 

bytov. Rozšírenie možností podporovaného bývania a podporovaného zamestnávania pre klientov so zrakovým 

postihnutím, tzn. Potreby našej cieľovej skupiny súvisiace s bývaním, zamestnávaním a integrovaným vzdelávaním.“ 

• „Zameranie sa na poskytovanie čo najrýchlejšieho poradenstva a motivácie po úraze a chorobe zdravotne 

znevýhodneným klientom formou terénnou aj prezenčnou v poradenskom centre. Toto motivovanie a poradenstvo 

chceme zabezpečiť osobami, ktoré sú sami zdravotne znevýhodnené a sú súčasne zaradene v pracovnom procese 

alebo  v športovej reprezentácií a sami názorným príkladom poskytujú poradenstvo a motiváciu, pre rýchly návrat 

klientov do pracovného procesu a bežného života pred úrazom.“ 

Deinštitucionalizácia 

• „Deinštitucionalizácia – vytvorenie podmienok v prirodzenom sociálnom prostredí.“ 

• „Rozvoj ďalších sociálnych služieb na komunitnej úrovni v podpore procesu de-inštitucionalizácie (rozvoj denných 

centier, ambulantných a terénnych podporných služieb v domácnosti)“ 

Uspokojovanie základných životných potrieb (Zlepšenie zdravia a hygieny)  

• „Základné životné potreby – strava, hygiena, ošatenie – tieto potreby bude potrebné uspokojovať vždy, lebo stále sa 

nájde niekto, kto si ich nedokáže sám zabezpečiť.“ 

Podpora zamestnávania 

• „Naši klienti by uvítali viac možností zamestnať sa v chránenej dielni, alebo sociálnom podniku na skrátené úväzky, 

alebo na dohodu aj s možnosťou využiť pracovného asistenta na pracovisku. dostupné sociálne poradenstvo pri 

vybavovaní množstva administratívnych úkonov spojených s vybavovaním rôznych príspevkov, preukazov, potvrdení 

apod. na VÚC, v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a podobne.“ 

• „Sociálne podniky a podporované zamestnávanie znevýhodnených.“ 

Podpora sebestačnosti 

• „Podporovať nácviky samostatnosti, rozvoj pracovných zručností, zlepšovanie sebaobslužných činností.“ 

• „Začleňovanie prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti s posilnením ľudsko-právneho rozmeru a orientácie 

prijímateľa sociálnych služieb. Aktivizovať osobu k sebestačnosti. Zabraňovať sociálnemu vylúčeniu. Podporovať 

začleňovanie v čo najväčšej miere do spoločnosti.“ 

Bývanie 

• „Dôležité je i zabezpečenie bývania pre osoby s mentálnym postihnutím, ktoré dokážu bývať samostatne, 

s minimálnou mierou asistencie (sociálne byty apod.). Túto službu by sme navrhli rozvinúť. Momentálne registrujeme 

zabezpečenie bývania len cez sociálne služby (podporované bývanie, domovy sociálnych služieb pobytové).“ 

Špecifické námety  
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• „Potreby mladšej generácie sú iné–mladí sú náročnejší, radi sa vzdelávajú a chcú mať rovnocenné informácie ako 

počujúci, a preto očakávajú kvalitné a dostupné TS. Keďže klient môže mať zazmluvneného len jedného 

poskytovateľa, čo v prípade BA znamená jedného konkrétneho tlmočníka, stáva sa, že v prípade dovolenky či choroby 

tlmočníka, klient nemá nárok využiť iného tlmočníka, keďže by zaňho iný tlmočník nedostal zaplatené. V mnohých 

prípadoch sa to darí vyriešiť prehodením termínu apod., prípadne online tlmočením počas neprítomnosti tlmočníka v 

BA, ale v niektorých prípadoch sa môže stať, že zostanú na to sami.“ 

• „Očakávame zásadnú reformu v oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 

a v súčasnom období sa rieši aj koncepcia sociálnej a zdravotnej dlhodobej starostlivosti a všetky tieto zmeny, 

predpokladáme, budú znamenať zvýšenú záťaž na poskytovateľov sociálnej služby v oblasti poradenstva. Je možné, 

že sa zmenia podmienky za akých je možné mať osobnú asistenciu ako formu pomoci, alebo podmienky za akých je 

možné takúto činnosť vykonávať. To bude mať výrazný dopad na klientov, bude potrebné informovať o zmenách, 

hľadať iné riešenia formy pomoci a pod. Je potrebné neustále vzdelávať personál a pripraviť sa na toto obdobie.“ 

• „Na alarmujúci vzrast počtu osôb s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Treba sa zamerať na včasnú 

diagnostiku a predovšetkým na špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a terapie, zamerané na 

rozvoj komunikačných a sociálnych zručností v čo najmladšom veku, ktorými sa dajú prejavy poruchy značne 

zmierniť. Druhou závažnou oblasťou je absencia sociálnych služieb pre mladých dospelých s poruchou autistického 

spektra po ukončení školskej dochádzky. Väčšina potrebuje určitú mieru podpory pri každodenných činnostiach. 

Vzhľadom na nedostatok vhodných zariadení častokrát zostávajú doma s jedným s rodičov ako opatrovníkom, bez 

možnosti navštevovať denný stacionár, príp. domov sociálnych služieb. Nájsť si uplatnenie na trhu práce v chránenej 

dielni je takmer nemožné.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

Celkovo 49 zástupcov sociálnych služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu sa vyjadrilo k otázke toho, na čo 

konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených potrieb cieľových 

skupín klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli kategorizované do 5 kategórii. 

Sieťovanie a komunitné plánovanie sociálnych služieb, dostatočné kapacity, informovanosť obyvateľov 

• „Väčší prehľad o ľuďoch s duševným ochorením, osveta o duševnom zdraví, systémové riešenia + v zákone 

sociálnych službách rozlišovať cieľové skupiny. Nemôže byť tento zákon všeobecne pre všetky cieľové skupiny.! 

• „Na sieťovanie, zladenie a komplementárne pôsobenie služieb, ktoré rodina dieťaťa s rizikovým vývinom v ranom 

veku súčasne prijíma naprieč jednotlivými rezortmi.“ 

• „Na to, aby sa mohol realizovať kvalitný komunitný plán pre uspokojenie potrieb cieľových skupín je potrebné 

myslieť na spokojnosť zamestnancov a ich stabilizovanie v sociálnych službách. Zvyšujúce sa nároky prijímateľov 

SS a ich príbuzných sú často v rozpore nie len z plánmi, ale aj s morálkou. Komunitný plán by mal obsahovať 

konkrétne činnosti, aby sa predchádzalo domnienkam.“ 

• „Dostatočné kapacity pre poskytovanie sociálnej služby pre osoby s autistickým spektrom.“ 

• „Väčšia informovanosť o možnostiach využitia sociálnych služieb na území hlavného mesta, rozšírenie, sieťovanie 

a dostupnosť jednotlivých sociálnych a zdravotníckych služieb v jednotlivých MČ, pomoc pri riešení kvalifikovaného 

personálu (školenia, motivačné finančné ohodnotenie).“ 

• „Dostatok kapacít pri poskytovaní sociálnej služby v pobytových zariadeniach a aj poskytovanie opatrovateľskej 

služby v domácnosti pre klientov, ktorí sú v zozname čakateľov na umiestnenie v pobytových zariadeniach.“ 

• „Na sprostredkovaní informácií dotknutej komunite klientov, resp. ich zástupcom, pri skončení školskej dochádzky, 

o možnostiach ďalšieho umiestnenia – teraz si my sami hľadáme klientov a klienti si sami pátrajú po vhodnom 

zariadení.“ 

• „Zabraňovať sociálnemu vylúčeniu prijímateľov, pri úmrtí rodičov právna pomoc... podrobne skúmať podmienky 

v ktorých žijú a riešiť problémy rodinných príslušníkov s ktorými sa stretávajú, často sú to už starší ľudia a nemajú 

právne povedomie.“ 
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• „Dôležité je zabezpečiť fungovanie sociálnych služieb pre tie osoby, ktoré majú minimálnu potrebu pomoci a preto 

nevyužívajú žiadne formy kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a ani žiadne 

sociálne služby. Sú ale osamelé, potrebujú dohľad alebo aspoň mať istotu, že majú kam zavolať a majú koho 

požiadať o pomoc. Mesto by mohlo posilniť svoje pôsobenie aj v rámci poradenstva, ako aj vyhľadávania ľudí, ktorí 

nemajú blízkych a nepomáha im nikto orientovať sa v sociálnom systéme. Odporúčame posilniť spoluprácu 

s poskytovateľmi pobytových sociálnych služieb, aby sa dali riešiť akútne potreby urýchleným spôsobom.“ 

• „Zameranie pozornosti aj na sociálne služby ambulantného typu a iné vekové skupiny ako sú seniori. 

Zjednodušenie byrokratických postupov pre klientov pri vybavovaní – ŤZP, jednorazové príspevky, invalidné 

dôchodky, vybavovanie preukazov (MHD a iné).Iné pracovné príležitosti prispôsobené ich možnostiam.“ 

Bezbariérovosť exteriérov, dopravy 

• „Vytváranie bezbariérového prostredia mimo zariadení, debarierizácia kultúrnych zariadení a športovísk, údržba 

bezbariérových chodníkov a parkovacích miest.“ 

Záujmové aktivity, komunitné centrá 

• „Spoločensko-kultúrne aktivity, kde sa môžu na pravidelnej báze zapájať aj naša cieľová skupina klientov.“ 

• „Komunitné centrá (nielen MRK, ale miesto, kde príde klient a urobí sa prvotná diagnostika a poskytne sa pomoc 

prípadne distribúcia do inej zosieťovanej inštitúcie).“ 

Problematika zamestnancov 

• „Podpora spoločenského a odborného statusu pracovníkov v sociálnych službách.“ 

Deinštitucionalizácia  

• „Je potrebné zamerať sa na vytváranie nových ambulantných zariadení aj nízkokapacitných pobytových zariadení 

rodinného typu, a to aj pre prijímateľov s najzávažnejšími prejavmi autizmu s problémovým chovaním.“ 

• „Rozvoj ďalších sociálnych služieb na komunitnej úrovni v podpore procesu de-inštitucionalizácie (rozvoj denných 

centier, ambulantných a terénnych podporných služieb v domácnosti).“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

NADVÄZNÉ SLUŽBY  

 

Zástupcovia nadväzných služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 

cieľovej skupiny sa  bude podľa ich názoru potrebne zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030).Túto otázku 

zodpovedali 7 zástupcovia nadväzných služieb, relevantní k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 

kategorizované do 4 kategórií. 

Právna pomoc 

• Jednou z hlavných úloh Strediska na obdobie do roku 2030 bude zvýšiť viditeľnosť inštitúcie a spoločenské 

povedomie v oblasti diskriminácie a ľudských práv. Dôvodom pre tieto závery je zhoršujúca sa kvalita 

spoločenskej diskusie, stigmatizácia marginalizovaných skupín a vyprázdňovanie pojmov diskriminácia a ľudské 

práva v médiách a spoločenskej diskusii. Pre budovanie tolerantnejšej spoločnosti nielen na úrovni mesta je 

potrebné aj naďalej vzdelávať v oblasti ľudských práv a presadzovať dodržiavanie rovného zaobchádzania 

dostupnými prostriedkami právneho štátu. 

• Aj v dôsledku pandemickej situácie sa môže dostať značné množstvo ľudí do platobnej neschopnosti alebo 

rôznych právnych problémov napr. pracovnoprávnych sporov (neplatná výpoveď a pod.). Vzhľadom na tieto 

skutočnosti je nevyhnutné dostať Centrum právnej pomoci do väčšieho povedomia ľudí, aby dostali včas 

adekvátnu právnu pomoc a poradenstvo v daných veciach. Môžeme predpokladať negatívny dopad pandémie 
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na spoločnosť ako takú aj v oblasti platobnej schopnosti. Množstvo ľudí má rôzne záväzky, ktoré potrebuje plniť 

a vzhľadom na možnú stratu práce resp. výpadok príjmu spôsobený inými faktormi môže ovplyvniť ďalšie 

fungovanie. Včasná konzultácia v Centre môže v mnohých prípadoch pomôcť. Taktiež pracovnoprávne spory 

môžu narásť keďže nie je ničím výnimočné, že zamestnávateľ ukončí pracovnoprávny vzťah so zamestnancom 

neplatne. Okrem toho je pravidelnou agendou Centra aj rodinnoprávna oblasť. Časté sú žiadosti o právnu pomoc 

vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom, rozvody, vysporiadanie BSM alebo zníženie či zvýšenie 

výživného. Máme za to, že dostatočnou informovanosťou spoločnosti o Centre je možné mnohým ľuďom 

zjednodušiť život a poskytnúť adekvátnu právnu pomoc mnohokrát v nie ľahkých sporoch. 

Psychologická pomoc 

• Vzhľadom na uvedené vyššie (starostlivosť o ťažko chorého člena rodiny) by bolo treba sa zamerať na 

neprofesionálnych domácich opatrovateľov (z členov rodiny, ktorí sa rozhodnú svoj osobný život potlačiť v 

prospech opatrovania člena rodiny), organizovať pre nich opatrovateľské kurzy, podporné psychologické služby, 

podporné služby pre dočasnú opateru chorých (aby aj opatrovateľ mohol nabrať silu). 

• Bezpečné priestory pre mládež (bežnú mládež, aj pre mládež so špecifickými potrebami), priestory pre prácu s 

rodinami. Dostupná psychologická pomoc, komunitná starostlivosť, prevencie psychopatologických javov u 

mládeže.  

Osveta a začlenenie 

• „Osveta a školenia v problematike starobnej demencie a používania validácie v praxi.“ 

• „Aktivity a činnosti (služby), ktoré umožňujú sebarealizáciu ľudí bez domova či ľudí s ŤZP (umelecké aktivity, 

vzdelávanie, voľnočasové aktivity...)“ 

• „Zmena pohľadu verejnosti (stereotypy, predsudky...)“ 

• „Dávať znevýhodneným ľuďom hlas a zapájať ich, načúvať im a zohľadňovať ich názory.“ 

• „Zapájanie znevýhodnených ľudí do aktivít realizovaných mestom či jeho organizáciami (vzdelávacie, kultúrne, 

scitlivovacie...)“ 

Iná pomoc 

• „Finančná gramotnosť a oddlžovanie klientov.“ 

• „Sociálne a pracovné poradenstvo, Sprevádzanie klienta, Dostupné bývanie.“ 

• „Zapožičiavanie pomôcok – poisťovne hradia iba jednu pomôcku a dodanie je veľmi zdĺhavé.“ 

• „Domáca dokumentácia. Ktorá umožní čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zastúpenie opatrovateľa v domácom 

prostredí inou osobou, či iným poskytovateľom, napríklad terénnou službou.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

Celkovo 7 zástupcov nadväzných služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu  sa vyjadrilo k otázke toho, na čo 

konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených potrieb cieľových 

skupín klientov, s ktorými pracujú. 

 Ich odpovede boli rozdelené do 5 kategórií 

Financie 

• „Finančná podpora (aj poskytovateľom iných, než sociálnych služieb).“ 

• „Dostupné zdravotníctvo -  napr.je problém zohnať sestričku, ktorá príde  pichnúť injekciu bez toho aby to nestálo 

10€- finančne dostupná kvalitná starostlivosť v domovoch seniorov pre tých, ktorí ju potrebujú 

• „Na podporu OZ s týmto zameraním a na vytvorení samostatného oddelenia v každej mestskej časti zameraného 

aspoň na zapožičiavanie zdravotných pomôcok.“ 
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Personál  

• „Na vytvorení databázy dobrovoľníkov, ktorí by boli schopní dočasne nahradiť neformálneho opatrovateľa.“ 

Zamedziť diskriminácii 

• „Podpora projektov, ktoré napomáhajú integrácii marginalizovaných skupín. Zvyšovanie povedomia o potrebe 

dobrovoľníctva v organizáciách.“ 

• „Keďže Stredisko poskytuje služby obetiam diskriminácie, mesto by malo posilniť spoluprácu s organizáciami, 

ktoré pracujú s týmito cieľovými skupinami, a povzbudzovalo ich k využitiu dostupných právnych služieb 

v prípade, že im nebol umožnený prístup k službám štátu/mesta, poprípade im bola odopretá zdravotná 

starostlivosť alebo bolo v pracovnoprávnych vzťahoch s nimi zaobchádzané nerovnako vzhľadom na osoby 

v porovnateľnej situácii.“ 

Informovanosť 

• „Nadviazanie spolupráce Hlavného mesta Bratislavy s Centrom právnej pomoci v oblasti poskytovania právnej 

pomoci obyvateľom hlavného mesta. Prostredníctvom spolupráce a informovania verejnosti je možné sa dostať 

bližšie k ľuďom a poskytnúť im právnu pomoc a poradenstvo ako aj usmerniť ich vo veciach osobného bankrotu. 

Od roku 2017 zmenou legislatívy a zavedením inštitútu oddlženia fyzických osôb Centrum eviduje rôzne pofidérne 

firmy resp. osoby, ktoré sa „snažia“ pomôcť zadlženým ľuďom vo veciach oddlženia. Mnohokrát za tieto služby 

pýtajú nemalé poplatky. Centrum vybavuje a rieši všetky veci okolo oddlženia bezplatne. Takto prichádzajú i tak 

zadlžení ľudia o ďalšie peniaze rádovo v stovkách eur. Efektívnou propagáciou a vysvetlením ľuďom, že aké majú 

práva a možnosti by sa dalo predchádzať takejto nekalej činnosti. Netýka sa to však ľudí, ktorí sú zadĺžení 

a hľadajú východisko z nepriaznivej životnej situácie. Centrum je tu pre každého, kto potrebuje právne 

poradenstvo. Poskytovanie právnej pomoci je síce limitované zákonom (materiálna núdza), ale na konzultáciu 

s právnikom môže prísť ktokoľvek. Mnoho ľudí ani netuší, že má takúto možnosť. Preto by bolo vhodné pokiaľ by 

došlo k nadviazaniu spolupráce s Hlavným mestom Bratislava a spoločne by sa spravila propagácia Centra, 

prednášky obyvateľom mesta, rôzne školenia, výmena informácií a skúseností medzi zamestnancami Centra 

a Hlavného mesta Bratislava a pod.“ 

Priestory  

• „Podpora v poskytnutí priestorov.“ 

• „Vytvorenie medzigeneračných komunitných centier.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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IX. PRÍLOHY VZŤAHUJÚCE SA K CIEĽOVEJ SKUPINE ĽUDIA BEZ DOMOVA 

IX.1. INFORMÁCIE OD MESTSKÝCH ČASTÍ  
 
PROBLEMATICKÉ SOCIÁLNE JAVY VO VZŤAHU K CIEĽOVEJ SKUPINE SENIOROV V RÁMCI 
JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH ČASTÍ 

Mestská časť Prioritné cieľové skupiny 
Problematické sociálne javy súvisiace s cieľovou 

skupinou 

Čunovo17 • Seniori 

• Školopovinné deti. 

• Cieľová skupina ľudia bez 
domova nie je prioritnou cieľovou 
skupinou. 

    Pre cieľovú skupinu ľudí bez domova nie sú uvedené. 

Devín18 x x 

Devínska Nová 
Ves 

• Rodiny s malými deťmi. 

• Seniori 

• Cieľová skupina ľudia bez 

domova nie je prioritnou cieľovou 

skupinou. 

            Pre cieľovú skupinu ľudí bez domova nie sú uvedené. 

Dúbravka • Seniori 

• Ľudia bez domova  

• Rodiny s deťmi. 

• Bezdomovectvo – nízko-prahové pobytové služby. 

Jarovce19 • Starší obyvatelia – seniori  

• Cieľová skupina ľudia bez 

domova nie je prioritnou cieľovou 

skupinou 

            Pre cieľovú skupinu ľudí bez domova nie sú uvedené. 

Karlova Ves • Seniori 

• Psychiatrickí pacienti 

• Rodiny s deťmi a mladí ľudia 

• Občania ohrození chudobou 

• Ľudia bez domova 

• Drogovo závislí  

• Občania so zdravotným 

znevýhodnením  

• Nárast počtu ľudí a rodín ohrozených chudobou a 
stratou bývania – potreba finančných, vecných 
(potraviny) a poradenských intervencií vrátane terénnej 
sociálnej práce. 

• Riešenie problematiky bývania, stravovania, hygieny a 
reintegrácie ľudí bez domova. 

Lamač • Seniori. 

• Rodiny s deťmi. 

• Mládež. 

• Cieľová skupina ľudia bez 

domova nie je prioritnou cieľovou 

skupinou 

• Neprispôsobiví konzumenti alkoholu na verejných 
priestranstvách (v mestskej časti Bratislava-Lamač sa 
nejedná o osoby bez domova) – vzbudzujú pohoršenie u 
verejnosti. 

 
17 Komentár MČ Čunovo k dotazníku: V našej mestskej časti nemáme žiadne sociálne zariadenie. Zo strany obyvateľov MČ mávame 
požiadavky (za rok tak cca 3 žiadosti) na umiestnenie do zariadenia pre seniorov, ale občania už majú vybrané zariadenie, do ktorého chcú 
byť umiestnení, alebo žiadajú domácu opatrovateľskú službu, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom neziskovej organizácie. V zmysle 
uvedeného sme nevedeli odpovedať na uvedené otázky. 
18 MČ Devín vzhľadom k nefunkčnému sociálnemu referátu nemohla poskytnúť relevantné odpovede. 
19 Komentár MČ Jarovce k dotazníku: K uvedeným otázkam sa nevieme vyjadriť, nakoľko mestská časť eviduje približne 5 požiadaviek ročne 
o opatrovateľskú službu v domácnosti, prípadne o umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Na území mestskej časti sa nenachádzajú 
zariadenia sociálnych služieb a opatrovateľskú službu zabezpečujeme prostredníctvom neziskovej organizácie. 
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Nové Mesto • Seniori 

• Osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím 

• Deti do 3 rokov 

• Dlhodobo nezamestnaní 

obyvatelia 

• Bezdomovectvo – najmä vo vyhradených lokalitách 
(Šancová, Račianske mýto). 

 

Petržalka • Seniori 

• Ľudia so zdravotným postihnutím 

• Rodiny s nezaopatrenými deťmi 

v núdzi 

• Ľudia bez domova 

• Ľudia s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne úkony a 

MČ je opatrovníkom 

• Nespokojnosť obyvateľov Petržalky týkajúce sa existencie, 
pobytu, pohybu a správania ľudí bez domova. 

• Problém s motivovaním ľudí bez domova k zmene 
spôsobu života. 

Podunajské 
Biskupice 

• Osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodcovský vek 

• Rodiny s deťmi 

• Osoby nachádzajúce sa v 

nepriaznivej sociálnej situácii 

podľa § 2 ods. 2 zákona č.  

448/2008 v zn. nesk. predp. 

• Cieľová skupina ľudia bez 

domova nie je prioritnou cieľovou 

skupinou  

 Pre cieľovú skupinu ľudí bez domova nie sú uvedené. 

Rača • Seniori 

• Občania so zdravotným 

znevýhodnením 

• Rodiny s deťmi v krízovej 

sociálnej situácii 

• Ľudia bez domova   

• Občania ohrození stratou 

bývania, občania s veľmi nízkym 

príjmom 

• Cudzinci  

•  V MČ je niekoľko chatových oblastí, okrajové 
oblasti  viacerých z nich sa stávajú miestom kde v chatách 
nevhodných na celoročné bývanie nelegálne žijú ľudia bez 
domova, väčšina z týchto chát je bez pripojenia na 
vodovod a kanalizáciu, elektriku, v niektorých žijú aj rodiny 
s deťmi (informácie z občasných podnetov okolitých 
záhradkárov), 

• okolie zastávky MHD Pekná cesta sa stáva miestom kde 
trávia čas ľudia bez domova a sociálne neprispôsobiví 
občania, mnohí z nich žijú v chatovej  oblasti Žabí majer, 
sú však medzi nimi aj ľudia závislí od alkoholu z okolitých 
bytoviek, táto lokalita je vymedzená cez VZN HM ako 
oblasť kde platí zákaz konzumácie alkoholických nápojov 
na verejnosti, títo ľudia však vedia, že kým nedôjde 
k vážnemu incidentu polícia túto lokalitu nerieši, masívne 
pribúdajú maily so sťažnosťami od občanov na 
znečisťovanie oblasti, na požívanie alkoholu na verejnosti, 
na obavy o deti, ktoré tadiaľ prechádzajú na voľnočasové 
aktivity 

• okolo predajcov Nota-bene pri obchodoch s potravinami 
sa vytvorili komunity ľudí bez domova, tieto skupinky žobrú 
peniaze priamo pred obchodnými reťazcami, prevažne 
starší občania týmto ľuďom pravidelne dávajú peniaze – 
absentuje edukácia občanov /cítili by sa vinné keby im 
neprispeli/. 
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Rusovce • Dôchodcovia   

• Deti – predškolské a školské. 

• Cieľová skupina ľudia bez 

domova nie je prioritnou cieľovou 

skupinou 

• Na šťastie momentálne máme občas jedného až dvoch 
bezdomovcov, ale je to obrovský problém docieliť, aby sa 
nezdržiavali celé dni napr. pred obchodom, kde 
vykonávajú všetko. Veľmi by možno pomohlo, keby 
existoval systém jednotný napr. pre celú Bratislavu ako 
riešiť túto otázku v Bratislave od začiatku po konečné 
umiestnenie dotyčného. 

Ružinov • Seniori 

• Rodiny s deťmi 

• Bezdomovci 

• Zariadenia pre bezdomovcov, 

• Nedostatočné kapacity, hlavne pre chorých, ktorí 
napríklad po hospitalizácii v nemocnici, nemajú kam ísť 
lebo im nikto nevie zabezpečiť starostlivosť 

Staré Mesto • Seniori 

• Cieľová skupina ľudia bez 

domova nie je prioritnou cieľovou 

skupinou 

• Bezdomovectvo: viac a viac viditeľnejšie problémy s 
týmto javom (napriek činnosti OZ, mimovládnych 
organizácií a pod.) 

• Hrozba bezdomovectva: napr. exekúcie, hrozba 
núteného vysťahovania z nájomných bytov, neplatiči, 
neprispôsobiví občania. 

Vajnory • Mládež. 

• Občania v dôchodkovom veku 

• Cieľová skupina ľudia bez 

domova nie je prioritnou cieľovou 

skupinou 

Pre cieľovú skupinu ľudí bez domova nie sú uvedené. 

Vrakuňa • Seniori 

• Cieľová skupina ľudia bez 
domova nie je prioritnou cieľovou 
skupinou 

 Pre cieľovú skupinu ľudí bez domova nie sú uvedené. 

Záhorská 
Bystrica 

• Seniori 

• Cieľová skupina ľudia bez 
domova nie je prioritnou cieľovou 
skupinou 

Pre cieľovú skupinu ľudí bez domova nie sú uvedené. 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
 
IDENTIFIKÁCIE NEZAISTENÝCH POTRIEB U JEDNOTLIVÝCH CIEĽOVÝCH SKUPÍN U CIEĽOVEJ SKUPINY 
ĽUDIA BEZ DOMOVA 

Ľudia bez domova 

Mestská 
časť 

Pohlaď 
MČ na 

dostatočn
osť siete 
sociálnyc
h služieb 
pre danú 
cieľovú 
skupinu 

Prípadné dôvody 
nedostatočnosti 
siete sociálnych 
služieb pre danú 
cieľovú skupinu 

Potreby daných 
cieľových skupín, 
ktoré nie je možné        

v súčasnosti 
uspokojiť 

Námety na zlepšenie 
situácie 

 

Odporúčania 
pre hlavné 

mesto 
Bratislava pre 
riešenie danej 

situácie 

Dúbravka sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

- nedostatok 
pobytových služieb 
- finančná 
nedostupnosť pre 
klienta 

Ubytovanie pre ľudí 
bez domova 

Nízkoprahové ZPS na 
dobu neurčitú 

Nízkoprahové 
ZPS na dobu 
neurčitú 

Karlova 
Ves 

sieť 
sociálnych 

Dôvody všetkých 
uvádzaných 

Hygiena, kontaktné – 
poradenské 

Spolupráca s 
pomáhajúcimi 

Vytvorenie siete 
hygienických a 
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služieb  
nie je 
dostatočná 

chýbajúcich služieb 
(pre všetky cieľové 
skupiny) sú, že sú čo 
do počtu miest aj 
financií dlhodobo 
poddimenzované 

centrum, jedáleň, 
sociálne bývanie 
(presun do 
nocľahárni alebo do 
ubytovní), 
sprostredkovanie 
práce 

organizáciami : Depaul 
Slovensko, Vagus, 
Domov pre každého, 
Proti prúdu, Stopa a pod 

kontaktných 
miest pre ľudí bez 
domova, 
zabezpečenie 
opatrovateľskej a 
ošetrovateľskej 
služby; dostupné 
ubytovanie 

Rača sieť 
sociálnych 
služieb  
je 
dostatočná 

ÁNO máme 
registráciu na TSSKI, 
cez ktorú pokrývame 
aj poradenstvo 
a systematickú prácu 
s týmito klientmi 

 Spolupráca 
s treťosektorovými 
partnermi, plánujeme 
podanie žiadosti 
o dotáciu na získanie 
auta na vytvorenie 
mobilného tímu TSS KI 

Spolupráca 
s terénnym 
sociálnym tímom, 
hľadanie 
spoločného poľa 
práce 
a vzájomného 
prevzatia klientov 

Rusovce sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

občas sa vyskytnú a je 
problém ako to riešiť, 
cez streetworkerov  
ale výsledok nie je 
dostačujúci. Toto je 
veľký problém, keďže 
ide o svojprávnych 
ľudí a polícia nie je 
ochotná resp. nemá 
právomoci pomáhať 
pri riešení – opitosť, 
vykonávanie potreby, 
prespávanie napr. 
pred obchodom, 
žobranie..... 

   

Ružinov sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

nárast ľudí bez 
domova 

Potreba ZOS pre 
bezdomovcov po 
prepustení 
z nemocnice 

Vytvárať zariadenia pre 
túto skupinu 

 

Staré 
Mesto 

sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

Nedostatočná 
kapacita 

   

Záhorská 
Bystrica 

sieť 
sociálnych 
služieb  
nie je 
dostatočná 

 Odporúčame soc. 
zariadenia v iných 
mestských častiach, 
prípadne iných 
mestách  čo 
spôsobuje 
komplikácie pri 
umiestňovaní 
z kapacitných 
dôvodov 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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IDENTIFIKÁCIE VÝZNAMNÝCH SOCIÁLNYCH A NADVÄZUJÚCICH SLUŽIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY ĽUDIA 
BEZ DOMOVA 
 

Ľudia bez domova 

Mestská časť Významné sociálne služby pre cieľovú 

skupinu 

Významné ostatné nadväzujúce služby pre 

cieľovú skupinu 

Devínska Nová 

Ves 

• Depaul  

Dúbravka • Terénna sociálna služba  

Karlova Ves • Terénna sociálna služba - spolupráca 

s Depaul Slovensko n. o. - poskytovateľ 

terénnej sociálnej služby krízovej 

intervencie a špecializovaného sociálneho 

poradenstva 

• Spolupráca s Depaul Slovensko: Projekt 

terénnej sociálnej práce, Projekt pracovnej 

terapie vo VPS 

• Gastro lístky pre zamestnancov podniku 

VPS 

• Jednorazové finančné výpomoci v čase 

náhlej a hmotnej núdze 

• Spolupráca s ÚPSVaR Bratislava IV 

• Aktivity Rádu Minoritov – polievky, 

duchovná podpora 

Lamač • Útulky, nocľahárne, denné centrá  

Petržalka • Vagus 

• DePaul 

• Stopa 

• Misionárky lásky, Betlehem 

 

Rača • Registrovaná terénna sociálna služba 

krízovej intervencie 

• Spolupráca s Depaul – terén,  útulok sv. 

Lujzy, nocľaháreň 

• Spolupráca s Vagus – terén, Domec 

• Spolupráca s terénnym tímom HM 

• spolupráca s Arcidiecéznou charitou 

a lokálnou charitou – podporné programy 

pre konkrétne rodiny 

Ružinov • Poradenstvo, nocľahárne, útulky, sociálne 

ubytovne 

• Polícia, nemocnica, 3. sektor, magistrát 

Staré Mesto • Vagus 

• Stopa 

 

Vajnory • Ubytovne 

• Umiestnenie v zariadení pre seniorov 

 

Vrakuňa • Mea Culpa  

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

IX.2. INFORMÁCIE OD SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

POBYTOVÉ SLUŽBY  

Zástupcovia pobytových služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k  otázke toho, na aké potreby ich 

cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebné zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). Túto 
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otázku zodpovedalo 12 zástupcov sociálnych služieb relevantných k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 

kategorizované do 4 kategórii. 

Prevencia spojená s covid-19 

• „Počas pandémie koronavírusu sa zvyšuje potreba zabezpečenia sociálnych kontaktov, prevencie sociálnej izolácie 

a zhoršenia duševného zdravia.“ 

• „Určite to bude zhoršený zdravotný stav ľudí bez domova po prekonaní  COVID 19 a bežné ochorenia našich klientov.“ 

• „Počas obdobia pandémie vznikla potreba abstinujúcich drogovo závislých zdieľať svoje obavy a strachy 

z nepoznanej situácie. Za  ostatný  rok vyhľadávajú pomoc aj klienti, ktorí abstinujú viac ako 5 rokov a hlásia sa do 

skupiny abstinujúcich drogovo závislých. Na základe dlhoročných skúseností práce s abstinujúcimi drogovo závislými 

klientmi sme vypracovali stratégiu so zameraním na podporu individuálnych potrieb, na  zachovanie, obnovu a rozvoj 

schopností viesť samostatný „čistý život“. V nasledujúcich rokoch sa budeme zameriavať na odbornú pomoc pri 

doliečovaní a na základe skúseností  prevencia a včasná intervencia odborníka zabráni relapsu a recidíve.“ 

• „Čoraz viac nám pribúdajú v nocľahárni klienti, ktorí sú drogovo závislí. Buď majú abstinenčné príznaky alebo sú 

aktívni užívatelia a práca s takýmto typom klienta je náročnejšia. Častokrát sa u nich pridružujú k závislosti aj 

psychické problémy. Predpokladáme preto, že sa budeme musieť zamerať na uspokojovanie potrieb tohto typu 

klientov.“ 

Zvyšovanie hygienických návykov a ubytovanie 

Na uplatnenie sa prijímateľov na trhu práce. 

Aktivity 

• „Zabezpečenie voľnočasových aktivít, krúžkov, tréningy pamäte, poskytovanie terapií, poskytovanie sociálneho 

poradenstva, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, rehabilitačnej starostlivosti, asistenčné služby apod.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
Celkovo 11 zástupcov bytových sociálnych služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu sa vyjadrilo k otázke 

toho, na čo konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených 

potrieb cieľových skupín klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli kategorizované do 3 kategórii. 

Bývanie a kapacita 

• „Sociálne bývanie, útulky a veľmi by pomohlo ak by každá mestská časť mala svoju menšiu nocľaháreň. Viedlo by to 

k lepšej práci s klientom a dostupnosti služby .Počas zimy mesto už roky nebuduje žiadne ďalšie kapacity na 

uspokojenie zvýšenej potreby prenocovania pre ľudí bez domova. Napr. formou stanového mestečka.“ 

• „Vybudovanie Stredísk osobnej hygieny v rôznych mestských častiach, podpora bývania pre nízkopríjmové skupiny 

a ľudí bez domova.“ 

• „Poskytovanie bývania vo vyššom štandarde ako je nocľaháreň pre klientov, ktorí sa rozhodnú posunúť ďalej.“ 

• „Pre prípady kedy: Podľa § 8 ods. 6 Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.-  (6) "Obec a vyšší územný celok 

v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak 

je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb..."a) špeciálne sa venovať ľudom umiestneným podľa tohto paragrafu a 

venovať mimoriadnu pozornosť pri ich adaptácii v zariadení .b) zverejňovať údaje, koľkokrát mesto postupovalo podľa 

tohto paragrafu, počet žiadostí a počet vybavených žiadostí. c) dať usmernenie pre MVO a nemocnice, aké sú pre 

tento prípad vyčlenené kapacity (počet miest). Bezodkladne umiestňovať starých a chorých ľudí do zariadení 

sociálnych služieb v pôsobnosti mesta podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom 

znení. Prehľadne informovať o počte miest určených na, resp. použiteľných pre bezodkladné umiestnenie v zariadení 

sociálnych služieb podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení zostávajúcich 

priebežne voľných v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava. Vyčleniť 

miesta (mimo služieb krízovej intervencie) na pokrytie zvýšenej potreby bezodkladného umiestnenia podľa § 8 ods. 

6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, pre zimné obdobia  osobitne v súvislosti so 
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žiadateľmi – ľuďmi bez domova, ktorí sú obyvateľmi mesta Bratislava. Chceme upozorniť na fakt, že s BSK sa nám 

darí spolupracovať a sú súčinní pri umiestňovaní ľudí bez domova do zariadení v ich pôsobnosti (25 až 40 ľudí 

umiestnených ročne), spolupráca s mestom v tomto dlhodobo nefungovala, posledný rok vnímame len mierne 

zlepšenie.  Služby krízovej intervencie by nemali  dlhodobo suplovať zariadenia soc. služieb, ktoré slúžia pre starých 

a chorých, ale  riešiť len dočasne krízu jednotlivca. Momentálne  sa možnosť prednostného umiestňovania v praxi 

uplatňuje minimálne a za minulého vedenia mesta sme pri žiadostiach o bezodkladné umiestnenie dostávali 

zamietavú odpoveď s odôvodnením, že mesto prispieva na  ZOSku patriacu pod našu organizáciu. Pre úplnosť 

uvediem, že ZOS sv. Lujzy de Marillac má kapacitu 6 lôžok. Popri spomenutej ZOSke prevádzkujeme aj Útulok sv. 

Lujzy de Marillac s kapacitou 24 lôžok. V týchto 2 zariadeniach poskytujeme ročne naše služby pre približne 75 

starých a chorých ľudí bez domova a z kapacitných dôvodov ostáva nevybavených ďalších približne 200 žiadateľov. 

Drvivá väčšina z nich nie je schopná samostatného fungovania na ulici a neprichádza sa k nám len doliečiť, ale má 

chronicky zlý zdravotný stav. Ku krízovému plánu na zimu - rokovania mesta s Ministerstvom vnútra ohľadom 

prípadného budovania stanového mestečka navrhujeme začínať ešte pred zimnou sezónou. Na stretnutí ku 

krízovému plánu, ktoré prebehlo v decembri 2019, sme sa dozvedeli, že rokovania ešte len prebehnú. Komunikácia 

mesta s nemocnicami -  vytvoriť funkčný model komunikácie,  ako spôsob prevencie prepustenia ľudí bez domova 

po hospitalizácii priamo na ulicu. Pribúda ľudí bez domova, ktorý nevyhnutne potrebujú aj hospicovú starostlivosť, 

chýba akékoľvek systémové opatrenia mesta, napr. úhrada takejto starostlivosti či už terénnou, alebo pobytovou 

formou. Zdostupnenie možnosti nájomného bývania a súvisiacej podpory pre ľudí na ulici dlhodobo sa zdržiavajúcich 

na území mestskej časti, resp. ľudí bývajúcich v neistom alebo nevyhovujúcom bývaní na území mesta (napr. 

prostredníctvom projektu housing first), Aktívnejšie vykonávanie preventívnych aktivít zameraných najmä na 

seniorov, nízkopríjmové rodiny a jednotlivcov a ľudí so zdravotným znevýhodnením s cieľom predísť strate či 

vylúčeniu z bývania.“ 

Prevencia 

• „Aktívnejšie vykonávanie preventívnych aktivít s ľuďmi v omeškaní s pravidelnými úhradami nájomného či nákladov na 

bývanie s cieľom predísť strate či vylúčeniu z bývania. Podľa sčítania ľudí bez domova v meste Bratislava z roku 2016–

50 % z nich udáva, že má zdravotné problémy, ktoré sú chronické.  Teda je možné, že stovky ľudí bez domova potrebujú 

špecifickú pomoc, avšak koncepcia pomoci ľuďom bez domova v Bratislave, taktiež KPSS a ani grantové schémy mesta 

nereflektujú túto zvýšenú potrebu. Výraznejšia advokácia sociálnych a ekonomických práv a potrieb obyvateľov zo 

strany mesta.“ 

• „V grantovom programe „Bratislava pre všetkých–Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík 

v oblasti drog“ navrhujeme rozšíriť grantovú výzvu o zariadenia, ktoré pracujú s abstinujúcimi závislými pobytovou 

formou v rámci prevencie.“ 

• „Závislosti či už alkohol alebo drogy a taktiež na ich zhoršený zdravotný stav.  Je potrebné sa tomu čo raz viac a viac 

venovať.“ 

Personál 

• „Zlepšenie personálnych podmienok a finančného ohodnotenia v sociálnych službách.“ 

• „Dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú schopní naplniť potreby cieľovej skupiny. Zvýšiť počet kapacít 

denných pobytových zariadení, ktoré by aspoň čiastočne pokryli, resp. odbremenili dopyt po ZSS a zároveň by uľahčili 

situáciu občanov hl. mesta.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
 
AMBULANTNÉ A TERÉNNE SLUŽBY  
 

Zástupcovia ambulantných a terénnych služieb v meste Bratislava mali taktiež možnosť vyjadriť sa k otázke toho, 

na aké potreby ich cieľovej skupiny sa bude podľa ich názoru potrebne zamerať v najbližších rokoch (do 

roku 2030). Túto otázku zodpovedalo 12 zástupcov sociálnych služieb relevantnej cieľovej skupiny. Ich odpovede 

boli kategorizované do 3 kategórii. 
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Sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce 

• „Oddlžovanie klientov a ekonomická gramotnosť.“ 

• „Sociálne poradenstvo – základné, špecializované – aby sme klientom boli nápomocní k ich ceste z ulice potrebujú našu 

pomoc od vybavenia dokladov, po vybavenie dôchodku, alebo potrebného zariadenia.“ 

• „Poradenstvo a pomoc obetiam by malo byť multiodborové, teda všetky služby sociálne, psychologické, právne pod 

jednou strechou, aby sa zabránilo viktimizácii občanov, ktorá ovplyvňuje kvalitu života občanov v  prípadoch maloletých 

obetí- je vhodnejšie navštíviť ich doma  v bezpečnom prostredí, t.j. mali by sme mať výjazdové tímy.“ 

Bývanie 

• „Bývanie, prestupné – prevencia anómie pri ľuďoch ukončujúcich bezdomovectvo. Bývanie permanentné – pre ľudí, 

ktorí prešli procesmi a sú plne funkčnými samostatnými.“ 

Sieťovanie, dostupnosť služieb 

• „Na väčšiu dostupnosť služby a zníženie finančného zaťaženia klientov spolufinancovaním služby z rozpočtu či už štátu, 

mestských častí alebo Hl. m. Bratislavy.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

Celkovo 14 zástupcov sociálnych služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu sa vyjadrilo k otázke toho, na čo 

konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených potrieb cieľových 

skupín klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli kategorizované do 4 kategórii. 

Financovanie služieb a ďalšia podpora služieb 

• „Vyššie financovanie mzdy odborných pracovníkov v projektových výzvach mesta.“ 

• „Financovanie vzdelávania pracovníkov v soc. službách.“ 

• „Komplexná, odborná a konkrétna komunikácia o téme bezdomovectva. Spolupráca so soc. službami v meste a snaha 

o vytváranie príležitostí ako ich podporiť.“ 

• „Poskytovanie informácií o dostupných službách, financovanie terénnej služby a Stredísk osobnej hygieny.“ 

• „Finančne pomôcť s problémami organizácie–na nájomnom, prípadne ponúknutie iného priestoru, kde by sa vykonávali 

naše služby.“ 

Bývanie 

• „Zabezpečiť možnosť ubytovania aj pre ĽBD, ktorí injekčne užívajú drogy či pracujú v sex biznise, zriadenie útulku či 

ubytovne pre týchto klientov či poskytnutie bytov v rámci projektu HF.“ 

• „Bývanie mimo nocľahární a ulicu. Rovnomerné, férové prerozdeľovanie bytových kapacít pre MVO.“ 

• „Dostupné nájomné bývanie.“ 

• „Prosociálna bytová politika a koncepcia ukončovania bezdomovectva, ktorá by zohľadňovala rôznu mieru podpory, 

ktorú ľudia bez domova na ceste z ulice potrebujú. Tým pádom aj podporovala rôzne úrovne služieb a ich prepojenie. 

Sprístupnenie nájomného bývania.“ 

• „Aktívnejšie vykonávanie preventívnych aktivít zameraných najmä na seniorov, nízkopríjmové rodiny a jednotlivcov 

a ľudí so zdravotným znevýhodnením s cieľom predísť strate či vylúčeniu z bývania,“ 

• „Aktívnejšie vykonávanie preventívnych aktivít s ľuďmi v omeškaní s pravidelnými úhradami nájomného či nákladov na 

bývanie s cieľom predísť strate či vylúčeniu z bývania,“ 

Denné centrá, strediska osobnej hygieny a ďalšie služby 

• „Otvorenie stredísk osobnej hygieny v každej mestskej časti.“ 

• „Otvorenie nízkoprahových denných centier v každej mestskej časti a viac  nocľahárni a útulkov pre ľudí bez domova.“ 

• „Vybudovanie Stredísk osobnej hygieny v rôznych mestských častiach.“ 

Špecifické námety 

• „Potravinová pomoc“ 
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• „Zdostupnenie možnosti pre ľudí na ulici triediť a likvidovať odpad, ktorý vyprodukujú (napr. pristavením 

veľkokapacitného kontajnera v exponovaných lokalitách v pravidelných intervaloch, umožnením využitia služieb 

zberného dvora).“ 

 

NADVÄZNÉ SLUŽBY  
 
Zástupcovia nadväzných služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 

cieľovej skupiny sa  bude podľa ich názoru potrebne zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). Túto 

otázku zodpovedali 4 zástupcovia nadväzných služieb, relevantní k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 

kategorizované do 5 kategórií. 

Bývanie 

• „Radikálne zvýšiť možnosti ubytovania ľudí bez domova, upscalovať projekty Housing first, ubytovanie pre ženy a rodiny 
bez domova.“ 

• „Adekvátne bývanie, dostupné a prístupné, vrátane bezbariérového (s dôrazom na nájomné bývanie).“ 

• „Dostupnosť a prístupnosť možností osobnej hygieny.“ 

 Zdravotná starostlivosť 

• „Dostupná a prístupná zdravotná starostlivosť – všeobecná, zubná, špecializovaná...“ 

• „Pomoc v zriadení stabilnej – kamennej ambulancie, so zdravotníckymi pracovníkmi – nízkoprahové zdrav. služby, kde 
by ale existovali aj nezdravotnícke služby (sociálne, psychologické, materiálna pomoc, sprcha).“ 

• „Pre-sieťovať nízko-prahové služby s bežným systémom (najmä zdravotníckym).“ 

Fiančné a právné poradenstvo 

• „Aj v dôsledku pandemickej situácie sa môže dostať značné množstvo ľudí do platobnej neschopnosti alebo rôznych 
právnych problémov napr. pracovnoprávnych sporov (neplatná výpoveď apod.). Vzhľadom na tieto skutočnosti je 
nevyhnutné dostať Centrum právnej pomoci do väčšieho povedomia ľudí, aby dostali včas adekvátnu právnu pomoc 
a poradenstvo v daných veciach. Môžeme predpokladať negatívny dopad pandémie na spoločnosť ako takú aj v oblasti 
platobnej schopnosti. Množstvo ľudí má rôzne záväzky, ktoré potrebuje plniť a vzhľadom na možnú stratu práce resp. 
výpadok príjmu spôsobený inými faktormi môže ovplyvniť ďalšie fungovanie. Včasná konzultácia v Centre môže 
v mnohých prípadoch pomôcť. Taktiež pracovnoprávne spory môžu narásť keďže nie je ničím výnimočné, že 
zamestnávateľ ukončí pracovnoprávny vzťah so zamestnancom neplatne. Okrem toho je pravidelnou agendou Centra 
aj rodinnoprávna oblasť. Časté sú žiadosti o právnu pomoc vo veciach úpravy práv a povinností k maloletým deťom, 
rozvody, vysporiadanie BSM alebo zníženie či zvýšenie výživného. Máme za to, že dostatočnou informovanosťou 
spoločnosti o Centre je možné mnohým ľuďom zjednodušiť život a poskytnúť adekvátnu právnu pomoc mnohokrát v nie 
ľahkých sporoch.“ 

• „Finančná gramotnosť a oddlžovanie klientov.“ 

Integrácia 

• „Aktivity a činnosti (služby), ktoré umožňujú sebarealizáciu ľudí bez domova či ľudí s ŤZP (umelecké aktivity, 
vzdelávanie, voľnočasové aktivity...)“ 

• „Zmena pohľadu verejnosti (stereotypy, predsudky...)“ 

• „Zapájanie znevýhodnených ľudí do + aktivít realizovaných mestom či jeho organizáciami (vzdelávacie, kultúrne, 
scitlivovacie...)“ 

Iné 

• „Vytvoriť služby pre osoby zažívajúce násilie (domáce, intímneho partnera)“ 

• „Bezbariérovosť verejných priestorov“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 
Celkovo 6 zástupcov nadväzných služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu  sa vyjadrilo k otázke toho, na čo 

konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených potrieb cieľových 

skupín klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli rozdelené do 2 kategórií. 
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Podpora projektov a organizácií 

• „Podpora v poskytnutí priestorov (alebo vyjednávaní s Mestskými časťami).“ 

• „Zapájanie sa do kľúčových alokačných a organizačných aktivít.“ 

• „Finančná podpora (aj poskytovateľom iných, než sociálnych služieb).“ 

• „Podpora projektov, ktoré napomáhajú integrácii marginalizovaných skupín. Zvyšovanie povedomia o potrebe 

dobrovoľníctva v organizáciách.“ 

• „Podpora služieb, aktivít a činností, ktoré nie sú klasickou sociálnou službou, ale sú zamerané na podporu či prácu so 

sociálne znevýhodnenými ľuďmi (rôzne komunitné, kultúrne, vzdelávacie či športové aktivity...), búranie bariér medzi 

znevýhodnenými skupinami a verejnosťou (majoritou).“ 

• „Podpora organizácií pracujúcich so znevýhodnenými ľuďmi - zapájanie znevýhodnených ľudí do aktivít realizovaných 

mestom či jeho organizáciami (vzdelávacie, kultúrne, scitlivovacie...)“ 

Poradenstvo 

• „Nadviazanie spolupráce Hlavného mesta Bratislavy s Centrom právnej pomoci v oblasti poskytovania právnej pomoci 

obyvateľom hlavného mesta. Prostredníctvom spolupráce a informovania verejnosti je možné sa dostať bližšie k ľuďom 

a poskytnúť im právnu pomoc a poradenstvo ako aj usmerniť ich vo veciach osobného bankrotu. Od roku 2017 zmenou 

legislatívy a zavedením inštitútu oddlženia fyzických osôb Centrum eviduje rôzne pofidérne firmy resp. osoby, ktoré sa 

„snažia“ pomôcť zadlženým ľuďom vo veciach oddlženia. Mnohokrát za tieto služby pýtajú nemalé poplatky. Centrum 

vybavuje a rieši všetky veci okolo oddlženia bezplatne. Takto prichádzajú i tak zadlžení ľudia o ďalšie peniaze rádovo 

v stovkách eur. Efektívnou propagáciou a vysvetlením ľuďom, že aké majú práva a možnosti by sa dalo predchádzať 

takejto nekalej činnosti. Netýka sa to však ľudí, ktorí sú zadlžení a hľadajú východisko z nepriaznivej životnej situácie. 

Centrum je tu pre každého, kto potrebuje právne poradenstvo. Poskytovanie právnej pomoci je síce limitované zákonom 

(materiálna núdza), ale na konzultáciu s právnikom môže prísť ktokoľvek. Mnoho ľudí ani netuší, že má takúto možnosť. 

Preto by bolo vhodné pokiaľ by došlo k nadviazaniu spolupráce s Hlavným mestom Bratislava a spoločne by sa spravila 

propagácia Centra, prednášky obyvateľom mesta, rôzne školenia, výmena informácií a skúseností medzi 

zamestnancami Centra a Hlavného mesta Bratislava apod.“ 

• „Nastaviť pracovníkov Magistrátu, ktorí sú v kontakte s klientom, že mu chcú pomôcť, hovoria zrozumiteľnou rečou, 

pomôžu vyplniť tlačivo, spolu zatelefonujú na číslo odporúčanej organizácie, majú prehľad v dostupnej sieti 

pomáhajúcich organizácií (rôznych komerčných, verejných aj štátnych či súkromných) „hľadajú ako sa to dá“, zabezpečiť 

odborný rast všakovakými dostupnými formami (vzdelávanie, supervízia, kazuistiky, vzdelávacie prepájania tímov 

apod.)“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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X. PRÍLOHY VZŤAHUJÚCE SA K CIEĽOVEJ SKUPINE ĽUDIA UŽÍVAJÚCI 

DROGY 

X.1. POPIS METODOLÓGIE 
 
Pri analýze bola využitá kombinácia viacerých metodologických postupov a spôsobov zberu dát. Táto kombinácia 

zohľadňovala predovšetkým požiadavky na komplexnosť zozbieraných dát, ktoré sú podkladom pre zhrnutie 

výsledkov analýz. Týmto sa tiež zohľadnili špecifiká jednotlivých cieľových skupín, ktoré boli do zisťovania 

zaradené. 

Východiskom pre naplnenie cieľov analýzy bol tzv. integrovaný metodologický prístup, podklady boli 

vyhodnocované prostredníctvom kombinácie viacerých metodologických prístupov a techník pre zaistenie 

relevantných dát, t. j. desk research kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie.  

 

Metodologické schéma 

 

Rešerše a analýza dostupných sekundárních dat – desk research

Empirická šetření

Kvantitativní výzkumná strategie – dotazníkové šetření
Technika sběru dat: sběr s využitím záznamového formuláře  s položkami.
Cílová skupina:
- zástupcovia skupiny osôb, ktorí užívajú drogy (vrátane alkoholu) problémovým spôsobom
(tzv. problém drugh use podľa definície EMCDDA)
- zástupcovia skupiny mladistvých, ktorí užívajú drogy (vrátane alkoholu) zahŕňa aj tých,
ktorí neužívajú drogy pravidelne či pravidelne s problémami

Kvalitativní výzkumná strategie 

Technika sběru dat: pološtrukturovaný hĺbkový rozhovor
Cílová skupina:.
- zástupcovia skupiny osôb, ktorí užívajú drogy (vrátane alkoholu) problémovým spôsobom 
(tzv. problém drugh use podľa definície EMCDDA)
- zástupcovia skupiny mladistvých, ktorí užívajú drogy (vrátane alkoholu) zahŕňa aj tých, 
ktorí neužívajú drogy pravidelne či pravidelne s problémami

Technika sběru dat: skupinová diskuze
Cílová skupina: zástupci odbornej verejnosti 

Analýza a syntéza všech poznatků 

Vypracování závěrečného dokumentu, jehož součástí je analytická část i rámcové zhrnutie a
odporúčanie
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X.2. POUŽITÉ METÓDY ZBERU DÁT  
 
Pološtruktúrovaný hĺbkový rozhovor  

 

Ako metóda zberu dát bola využitá kvalitatívna výskumná stratégia–pološtruktúrovaný hĺbkový rozhovor 

s individuálnymi respondentmi za pomoci vyškolených anketárov. Pološtruktúrovaný rozhovor predstavuje jeden 

z hlavných typov hĺbkových rozhovorov. Podľa Reichela (2009) sa tento druh rozhovoru vyznačuje tým, že 

výskumník má pripravený súbor tém/otázok, bez toho, že by bolo vopred striktne stanovené ich poradie. Dokonca 

aj formulácia otázok môže byť čiastočne modifikovaná, dôležité je, aby boli prebraté všetky. 

Pološtrukturovaný variant interview v zásade kombinuje výhody a minimalizuje nevýhody krajných foriem 

rozhovoru, t. j. voľného, neštruktúrovaného a štruktúrovaného rozhovoru. Istá voľnosť sa javí ako vhodná k 

vytvoreniu prirodzenejšieho kontaktu anketára s respondentom. Na druhej strane istá, hoci neveľká miera 

formalizácie uľahčuje utriedenie údajov a ich vzájomné porovnávanie a pod.20 

 

Spôsob výberu respondentov a veľkosť výberového súboru  

Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Časový rámec realizácie rozhovorov bol 

bežný pracovný týždeň vrátane víkendu.  

Na zbere dát sa podieľajú interní zamestnanci a spolupracovníci AUGUR Consulting, ktorí realizovali rozhovory 

s individuálnymi respondentmi – užívateľmi sociálnych služieb. Išlo napríklad o respondentov, ktorí navštevujú 

nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež. Medzi týmito respondentmi boli identifikovaní mladí ľudia, ktorí majú 

skúsenosť s užívaním drog.  

Ďalšia podstatná časť rozhovoru bola realizovaná zamestnancami poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí pracujú 

s užívateľmi drog. Pôvodným záujmom bolo osloviť poskytovateľov sociálnych služieb k tomu, aby nám pomohli 

s náborom vhodných respondentov splňujúcich variabilnú štruktúru užívateľov drog, napr. z hľadiska genderu, či 

veku a pod. Zo strany týchto spolupracujúcich subjektov sociálnych služieb boli odporúčané, aby konkrétne 

rozhovory s respondentmi uskutočnili priamo pracovníci týchto zariadení, ktorí majú s konkrétnymi klientmi 

nadviazanú dlhodobú spoluprácu a títo klienti majú voči týmto osobám dôveru. Táto forma praktickej realizácie 

rozhovorov sa javí ako vhodnejšia z hľadiska vyťaženosti informácií od jednotlivých respondentov a súčasne je 

korektnejšie aj voči konkrétnym klientom – užívateľom drog. Sme presvedčení, že sme týmto prístupom neznížili 

výťažnosť, validitu, ani reliabilitu zistených poznatkov. Pracovníci konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb, 

ktorí participovali na zbere dát, boli za tieto aktivity finančne gratifikovaní zo strany našej spoločnosti. Spoločne 

s podkladmi pre opýtaných boli sprostredkované informácie o tom, akým spôsobom by mal byť tento rozhovor 

vedený.  

Výberový súbor pre individuálne rozhovory bol stanovený v rozsahu celkom 10 rozhovorov s respondentmi. Všetci 

respondenti museli spĺňať tieto parametre: 

Zástupcovia cieľovej skupiny osôb, ktorí užívajú drogy (vrátane alkoholu) problémovým spôsobom (tzv. problém 

drugh use podľa definície EMCDDA) 

Zástupcovia cieľovej skupiny mladistvých, ktorí užívajú drogy (vrátane alkoholu) zahŕňa aj tých, ktorí neužívajú 

drogy  

 
20REICHEL, J. 2009. Kapitoly metodológie sociálnych výskumov. Vyd. 1, Praha: Grada. 
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Podkladom pre vedenie hĺbkových rozhovorov bol zisťovací nástroj (záznamový hárok rozhovoru), ktorý bol 

detailne konzultovaný so zadávateľom. 

Na organizácii a supervízii zberu dát sa podieľali interní zamestnanci spoločnosti AUGUR Consulting. Sme 

presvedčení, že zozbierané dáta sú kvalitnou oporou pre interpretáciu analytických výsledkov. 

 

Skupinová diskusia 

 

Pre postihnutie danej problematiky bola využitá kvalitatívna technika zberu dát. Bola realizovaná jedna skupinová 

diskusia – focus group. Jedná sa o veľmi účinnú kvalitatívnu metódu, ktorá umožňuje pri znalosti cieľovej skupiny 

hlboký poľad do skúmanej problematiky. Využitie tzv. kolektívneho momentu (stimulu) je účinné a prakticky overené. 

Účastník sa pri kolektívnej akcii necháva skupinou strhnúť a vyjadruje sa pod vplyvom skupiny otvoreným 

spôsobom. 

Skupinová diskusia so zástupcami odbornej verejnosti bola realizovaná v Bratislave dňa 12. 10. 2021. Miestom 

konania skupinovej diskusie s odbornou verejnosťou boli priestory PDCS, o. z. 

Skupinovej diskusie s odbornou verejnosťou sa zúčastnilo celkom 9 respondentov, z toho 4 muži a 5 žien. V 

skladbe respondentov boli zastúpení zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb rôzneho typu i neziskových 

organizácií, zdravotníckeho zariadenia a odborníčka zo štátnej správy Diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti 

moderovala odborná garantka za dodávateľa. 

Zo všetkých skupinových diskusií bol uskutočnený záznam na DVD nosiči pre potreby analýzy a interpretácie 

odpovedí. Pri všetkých skupinových diskusiách bol prítomný zástupca AUGUR Consulting. 

Podkladom pre priebeh diskusie bol scenár s jednotlivými indikátormi a otázkami, ktoré boli v priebehu diskusie 

prehlbované. Respondenti v rámci oboch skupín vykazovali po celú dobu konania diskusií vysokú mieru 

komunikatívnosti. Celkovo je možné skupiny hodnotiť ako kvalitné z hľadiska schopnosti vyjadrovať sa vecne a 

konkrétne k diskutovaným otázkam. V rámci diskusií zaznel rad zaujímavých názorov a námetov, o ktorých sa 

domnievame, že môžu byť pre zadávateľa inšpiratívne. 

 
Štandardizovaný dotazník 
 

Pre zachytenie danej problematiky bol využitý štandardizovaný dotazník (kvantitatívny prístup). Zber dát prebehol 

metódou osobného opytovania (face-to-face) za pomoci papierových dotazníkov PAPI a opytovacích kariet (Paper 

And Pen Interviewing). 

Na zbere dát sa podieľali interní zamestnanci a spolupracovníci AUGUR Consulting, ktorí realizovali dotazníkové 

dopytovanie s individuálnymi respondentmi – užívateľmi sociálnych služieb. Išlo napríklad o respondentov, ktorí 

navštevujú nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež. Medzi týmito respondentmi boli identifikovaní tiež mladí 

ľudia, ktorí majú skúsenosť s užívaním drog. 

Ďalšia podstatná časť zberu dát bola realizovaná zamestnancami poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí pracujú 

s užívateľmi drog. Pôvodným záujmom bolo osloviť poskytovateľov sociálnych služieb k tomu, aby nám pomohli 

s náborom vhodných respondentov spĺňajúcich variabilnú štruktúru užívateľov drog, napr. z hľadiska genderu, či 

veku a pod. Zo strany týchto spolupracujúcich subjektov sociálnych služieb bolo odporúčané, aby podobne ako 

rozhovory, aj dotazníkové dopytovanie s respondentmi uskutočnili priamo pracovníci týchto zariadení, ktorí majú 

s konkrétnymi klientmi nadviazanú dlhodobú spoluprácu a títo klienti majú voči nim dôveru. Táto forma praktickej 

realizácie rozhovorov sa javí ako vhodnejšia z hľadiska výťažnosti informácií od jednotlivých respondentov 
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a súčasne je korektnejšia aj voči samotným klientom – užívateľom drog. Sme presvedčení, že sme týmto prístupom 

neznížili výťažnosť, validitu ani reliabilitu zistených poznatkov. Pracovníci konkrétnych poskytovateľov sociálnych 

služieb, ktorí participovali na zbere dát, boli za tieto aktivity finančne gratifikovaní zo strany našej spoločnosti. 

Spoločne s podkladmi pre dopytovanie, boli sprostredkované informácie o tom, akým spôsobom by mal byť 

rozhovor vedený.   

Výber respondentov prebehol systematickým výberom (random route). Výberový súbor bol stanovený v rozsahu 

až 20 respondentov. Všetci respondenti mali spĺňať tieto parametre: 

• Klienti, ktorí využívajú sociálne služby, klienti, ktorí sú zastrešení len ambulantne, i osoby, ktoré abstinujú, ale 
majú komplexný náhľad na oblasť. 

• V rámci dotazníku se očekává tiež zapojenie mladých ľudí užívajúcich drogy. 

• K spolupráci budou prizváni poskytovatelia sociálnych a zdravotných služieb. 

Dotazníkové šetrenie bolo realizované v spolupráci s celkom 28 respondentmi. Jednalo sa celkom o: 

• 17 zástupcov skupiny osôb, ktorí užívajú drogy (vrátane alkoholu) problémovým spôsobom (tzv. problém drugh 

use podľa definície EMCDDA) 

• 11 zástupcov skupiny mladistvých, ktorí užívajú drogy (vrátane alkoholu) zahŕňa aj tých, ktorí neužívajú drogy 

pravidelne či pravidelne s problémami 

Časový rámec opytovania bol bežný pracovný týždeň vrátane víkendu. Opytovanie prebiehalo ako v teréne, tak 

v zariadení sociálnych služieb (nocľahárne, útulky). 

 

Organizácia zberu dát a spôsob vyhodnotenia dát 

Zber dát (opytovanie) prebiehal prostredníctvom terénnych pracovníkov (opytovateľov). 

Spoločnosť AUGUR Consulting s.r.o. v priebehu všetkých etáp prieskumu minimalizovala možnosti skreslenia 

výsledkov a maximalizovala na základe radu postupov reliabilitu a validitu dát. Sme presvedčení, že získané dáta 

sú kvalitnou oporou pre interpretáciu analytických výsledkov. 

Vzhľadom k použitiu kvantitatívnej metódy boli odpovede respondentov ukladané do primárnej dátovej matice vo 

formáte *.xlsx a vyhodnocované s využitím software pre hromadnú analýzu štatistických dát SPSS. Výsledky sú 

prezentované v nasledujúcej kapitole formou okomentovaných prehľadových grafov a tabuliek. 

 

X.3. INFORMÁCIE OD MESTSKÝCH ČASTÍ  
 
PRIORITNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY A PROBLEMATICKÉ SOCIÁLNE JAVY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH 
MESTSKÝCH ČASTÍ 

Mestská 

časť 

Prioritné cieľové skupiny Problematické sociálne javy súvisiace s cieľovou 

skupinou 

Čunovo • Seniori 

• Školopovinné deti  

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 
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21MČ Devín vzhľadom k nefunkčnému sociálnemu referátu nemohla poskytnúť relevantné odpovede. 

Devín21 x x 

Devínska 

Nová Ves 

• Rodiny s malými deťmi 

• Seniori  

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcích drogy nie sú uvedené. 

Dúbravka • Seniori 

• Ľudia bez domova  

• Rodiny s deťmi 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Jarovce • Starší obyvatelia – seniori 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Karlova 

Ves 

• Seniori 

• Psychiatrickí pacienti 

• Rodiny s deťmi a mladí ľudia 

• Občania ohrození chudobou 

• Ľudia bez domova 

• Drogovo závislí  

Občania so zdravotným 

znevýhodnením 

• Drogy – od zástupcov miestnej samosprávy sme 
zaznamenali zvýšený záujem o túto problematiku, 
nemáme dôkladne zmapovanú potrebu pomoci. 

Lamač • Seniori 

• Rodiny s deťmi 

• Mládež 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Nové Mesto • Seniori,   

• Osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím,  

• Deti do 3 rokov,  

• Dlhodobo nezamestnaní obyvatelia 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou.     

• Drogy a výtržníctvo – lokalita Bojnická nájomné byty v 
správe MČ. 

Petržalka • Seniori 

• Ľudia so zdravotným postihnutím 

• Rodiny s nezaopatrenými deťmi 

v núdzi 

• Ľudia bez domova 

• Ľudia s obmedzenou spôsobilosťou na 

právne úkony a MČ je opatrovníkom 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Podunajské 

Biskupice 

• Osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský 

vek 

• Rodiny s deťmi 

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 
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Tabulka: AUGUR Consulting 

 
IDENTIFIKÁCIA NEZAISTENÝCH POTRIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY ĽUDIA UŽÍVAJÚCI DROGY 
 

Ľudia užívajúci drogy 

Mestská 

časť 

Pohlaď MČ 

na 

dostatočnos

ť siete 

sociálnych 

Prípadné dôvody 

nedostatočnosti siete 

sociálnych služieb pro 

danou cieľovú skupinu 

Potreby daných 

cieľových 

skupín, ktoré nie 

je v sociálnej 

možné 

Námety na zlepšení 

situácie 

 

Odporúčania 

pre hlavné 

mesto 

Bratislava pre 

• Osoby nachádzajúce sa v nepriaznivej 

sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 

zákona č.  448/2008 v zn. nesk. predp. 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou.     

Rača • Seniori 

• Občania so zdravotným 

znevýhodnením 

• Rodiny s deťmi v krízovej sociálnej 

situácii 

• Ľudia bez domova   

• Občania ohrození stratou bývania, 

občania s veľmi nízkym príjmom 

• Cudzinci 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Rusovce • Dôchodcovia   

• Deti – predškolské a školské 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Ružinov • Seniori 

• Rodiny s deťmi  

• Bezdomovci 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Staré Mesto • Seniori 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Vajnory • Mládež 

• Občania v dôchodkovom veku 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 

Vrakuňa • Seniori  

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Drogy v bytovom dome Pentagon a jeho okolí, a pomerne 

zvýšený nárast spoločensky neprispôsobivých občanov v 

susedných Podunajských Biskupiciach – Tesco Hron a 

Bieloruská ulica. 

Záhorská 

Bystrica 

• Seniori 

Cieľová skupina ľudia užívajúci drogy nie sú 

prioritnou cieľovou skupinou.     

Pre cieľovú skupinu ľudí užívajúcich drogy nie sú uvedené. 
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služieb pro 

danou 

cieľovú 

skupinu 

v súčasnosti 

možné uspokojiť 

riešenie dané 

situácie 

Karlova 

Ves 

Sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Problematiku užívania 

drog, alkoholu a iných 

návykových látok 

nemáme zmapovanú v 

MČ; či je sieť dostatočná 

je otázka pre organizácie 

a zriaďovateľov služieb, 

ktoré pracujú s cieľovou 

skupinou pri všetkých 

dopytovaných skupinách 

 

Na území MČ nepôsobí 

žiadna organizácia 

špecializujúca sa pre danú 

cieľovú skupinu 

 Zmapovať situáciu – 

drogovú scénu v MČ 

v spolupráci s MVO, 

políciou a 

Magistrátom HLMSR 

Bratislavy, vytvoriť 

spoločnú platformu aj 

pre participujúce 

organizácie a MVO 

poskytujúce sociálne, 

zdravotné, 

rehabilitačné, 

liečebné, 

psychologické a 

právne služby, t. j. 

dostupné 

špecializované 

poradenstvo a služby 

pre klientov a ich 

rodiny, služby 

poskytované v teréne 

aj v domácnosti; + 

väčšie prepojenie na 

zdravotnícke 

zariadenia a 

špecialistov – CPLDZ 

; zabezpečenie 

kontinuálnej 

sociálno-zdravotnej 

starostlivosti, 

podpora a pomoc 

rodine; 

- Sumarizovať 
špecifické 
potreby cieľovej 
skupiny, vytvoriť 
spoločnú 
platformu aj pre 
participujúce 
organizácie a 
MVO poskytujúce 
špecializované 
poradenstvo a 
služby (sociálne, 
zdravotné, 
rehabilitačné, 
liečebné, 
psychologické, 
psychiatrické a 
právne...) a 
terénne služby; 
 
- Zlepšiť 
informovanosť 
MČ a občanov;  
 
+ väčšie 
prepojenie na 
zdravotnícke 
zariadenia a 
špecialistov; 
zabezpečenie 
kontinuálnej 
starostlivosti a 
ambulantné a 
pobytové 
sociálno-
zdravotné služby, 
podpora a pomoc 
rodičom; 
 

- Spolupráca s 

BSK, MPSVaR, 

MZ SR 

Podunaj

ské 

Biskupic

e 

Sieť 

sociálnych 

služieb  

nie je 

dostatočná 

Nedostatočná ponuka 

terénnej soc. práce 

Nízkoprahové 

denné centrum 

Terénna soc. sl. 

krízovej 

intervencie 

  

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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IDENTIFIKÁCIE VÝZNAMNÝCH SOCIÁLNYCH A NADVÄZUJÚCICH SLUŽIEB U CIEĽOVEJ SKUPINY ĽUDIA 
UŽÍVAJÚCI DROGY 
 

Ľudia užívajúci drogy 

Mestská časť Významné sociálne služby pre cieľovú 

skupinu 

Významné ostatné nadväzujúci služby pre 

cieľovú skupinu 

Karlova Ves • Sociálne poradenstvo 

Terénna sociálna práca 

• Spolupráca s CPLDZ Hraničná 

• Terénna sociálna práca, Sociálne 

poradenstvo, asistencia, odprevádzanie 

• Spolupráca s SPODaSK ÚPSVaR a 

rodinou (mladiství) 

Lamač Centrum pre liečbu drogových 

závislostí 

 

Petržalka Ulita • Sanatórium AT 

• Odyseus 

Podunajské 

Biskupice 

Terénna sociálna služba krízovej 

intervecie 

 

Ružinov Poradenstvo • Poradenské centrá 

• Centrá na liečbu drogových závislostí 

ambulantnou formou, liečebne 

drogových závislostí pobytovou formou 

• Nemocnica 

Polícia 

Staré Mesto Odyseus  

Vrakuňa • Nizkoprahové centrum 

Nocľaháreň 

 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

X.4. ŠTRUKTÚRA VZORKU RESPONDENTOV – ROZHOVORY, DOTAZNÍKY 
 
Mladiství: dotazníky – základná demografia 

Pohlaví Vek 

Muž 22 

Žena 21 

Žena 21 

Muž 24 

Muž 17 

Muž 15 

Muž 17 

Muž 18 

Žena 15 

Žena - 

Žena 15 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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Mladiství: rozhovory – základná demografia 

Pohlavie Vek 

Dievča 16 

Chlapec 16 

Chlapec 16 

Dievča 16 

Chlapec 17 

Chlapec 19 

Dievča 17 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

Problem drug users: dotazníky – základná demografia 

Pohlavie Vek 

muž 43 

muž 30 

žena 33 

muž 36 

muž 54 

žena 24 

muž 31 

žena 59 

žena 42 

žena 31 

muž 36 

žena 41 

muž 35 

žena 49 

Žena 42 

muž 19 

muž 37 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

  

Problem drug users: rozhovory – základná demografia 

Pohlavie Vek 

Žena 46 

Muž 47 

Muž 44 

Muž 29 

Muž 39 

Muž 40 

Muž 51 

Žena 42 

Žena 48 

Žena 44 

Muž 38 

Muž 47 

Muž 43 
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Muž 41 

Žena 39 

Žena 20 

Muž 23 

Žena 22 

Muž 19 

žena 37 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

X.5. INFORMÁCIE OD SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 

POBYTOVÉ SLUŽBY  

 

Zástupcovia pobytových služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 

cieľovej skupiny bude podľa ich názoru treba zamerať sa v nasledujúcich rokoch (do roku 2030).Túto otázku 

zodpovedalo 7 zástupcov sociálnych služieb relevantných k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 

kategorizované do 4 kategórií. 

Hygienické štandardy a ubytovanie 

• „Zvyšovanie hygienických návykov klientov, pomoc pri orientácii v dostupnosti poskytovaných služieb, poskytovanie 

ubytovania a prípadný posun klienta na vyšší štandard.“ 

Drogovo závislí bez domova 

• „Naďalej sa budeme zameriavať v tomto zariadení na poskytovanie sociálnych služieb pre starých a chorých ľudí bez 

domova.“ 

Prevencia spojená s covid-19 

• „Počas obdobia pandémie vyvstala potreba abstinujúcich drogovo závislých zdieľať svoje obavy a strachy 

z nepoznanej situácie. Za ostatný rok vyhľadávajú pomoc aj klienti, ktorí abstinujú viac ako 5 rokov a hlásia sa do 

skupiny abstinujúcich drogovo závislých. Na základe dlhoročných skúseností z práce s abstinujúcimi drogovo 

závislými klientmi sme vypracovali stratégiu so zameraním na podporu individuálnych potrieb, na zachovanie, obnovu 

a rozvoj schopností viesť samostatný „čistý život“. V nasledujúcich rokoch sa budeme zameriavať na odbornú pomoc 

pri doliečovaní a na základe skúseností  prevencia a včasná intervencia odborníka zabráni relapsu a recidíve.“ 

Ubytovne pre drogovo závislých 

• „Čoraz viac nám pribúdajú v nocľahárni klienti, ktorí sú drogovo závislí. Buď majú abstinenčné príznaky alebo sú aktívni 

užívatelia a práca s takýmto typom klienta je náročnejšia. Častokrát sa u nich pridružujú k závislosti aj psychické 

problémy. Predpokladáme preto, že sa budeme musieť zamerať na uspokojovanie potrieb tohto typu klientov.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

Celkom 7 zástupcov pobytových sociálnych služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu sa vyjadrilo aj k otázke 
toho, na čo konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených 
potrieb cieľových skupín klientov, s ktorými pracujú. 

Bývanie 

• „Vybudovanie Stredísk osobnej hygieny v rôznych mestských častiach, podpora bývania pre nízkopríjmové skupiny 

a ľudí bez domova.“ 

• „Poskytovanie bývania vo vyššom štandarde ako je nocľaháreň pre klientov, ktorí sa rozhodnú posunúť ďalej.“ 

• „Sociálne bývanie, útulky a veľmi by pomohlo ak by každá mestská časť mala svoju menšiu nocľaháreň. Viedlo by to 

k lepšej práci s klientom a dostupnosti služby.. Počas zimy mesto už roky nebuduje žiadne ďalšie kapacity na 

uspokojenie zvýšenej potreby prenocovania pre ľudí bez domova. Napr. formou stanového mestečka.“ 
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Iné 

• „Závislosti, či už alkohol alebo drogy a taktiež na ich zhoršený zdravotný stav.  Je potrebné sa tomu čo raz viac a viac 

venovať.“ 

• „1. pre prípady kedy: Podľa § 8 ods. 6 Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.-  (6) „Obec a vyšší územný celok 

v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je 

jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb...“a) špeciálne sa venovať ľudom umiestneným podľa tohto paragrafu a venovať 

mimoriadnu pozornosť pri ich adaptácii v zariadení. B) zverejňovať údaje, koľkokrát mesto postupovalo podľa tohto 

paragrafu, počet žiadostí a počet vybavených žiadostí. C) dať usmernenie pre MVO a nemocnice, aké sú pre tento 

prípad vyčlenené kapacity (počet miest). Bezodkladne umiestňovať starých a chorých ľudí do zariadení sociálnych 

služieb v pôsobnosti mesta podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Prehľadne 

informovať o počte miest určených na, resp. použiteľných pre bezodkladné umiestnenie v zariadení sociálnych služieb 

podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, ktoré zostávajú priebežne voľné 

v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava. Vyčleniť miesta (mimo služieb 

krízovej intervencie) na pokrytie zvýšenej potreby bezodkladného umiestnenia podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v platnom znení, pre zimné obdobia  osobitne v súvislosti so žiadateľmi – ľuďmi bez domova, 

ktorí sú obyvateľmi mesta Bratislava.“ 

• „Ku krízovému plánu na zimu – rokovania mesta s Ministerstvom vnútra ohľadom prípadného budovania stanového 

mestečka navrhujeme začínať ešte pred zimnou sezónou. Na stretnutí ku krízovému plánu, ktoré prebehlo v decembri 

2019, sme sa dozvedeli, že rokovania ešte len prebehnú.“ 

• „Komunikácia mesta s nemocnicami – vytvoriť funkčný model komunikácie, ako spôsob prevencie prepustenia ľudí bez 

domova po hospitalizácii priamo na ulicu. Zdostupnenie možnosti nájomného bývania a súvisiacej podpory pre ľudí na 

ulici dlhodobo sa zdržiavajúcich na území mestskej časti, resp. ľudí bývajúcich v neistom alebo nevyhovujúcom bývaní 

na území mesta (napr. prostredníctvom projektu housing first).  Aktívnejšie vykonávanie preventívnych aktivít 

zameraných najmä na seniorov, nízkopríjmové rodiny a jednotlivcov a ľudí so zdravotným znevýhodnením s cieľom 

predísť strate či vylúčeniu z bývania.  Aktívnejšie vykonávanie preventívnych aktivít s ľuďmi v omeškaní s pravidelnými 

úhradami nájomného či nákladov na bývanie s cieľom predísť strate či vylúčeniu z bývania. Výraznejšia advokácia 

sociálnych a ekonomických práv a potrieb obyvateľov zo strany mesta.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

TERÉNNE A AMBULANTNÉ SLUŽBY  

Zástupcovia ambulantných a terénnych služieb v meste Bratislava mali tiež možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na 

aké potreby ich cieľovej skupiny bude podľa ich názoru treba zamerať sa v nasledujúcich rokoch (do roku 

2030). Túto otázku zodpovedalo 8 zástupcov sociálnych služieb relevantne k danej cieľovej skupine. Ich odpovede 

boli kategorizované do 3 kategórií. 

Sociálne bývanie a podpora zamestnanosti 

• „Zabezpečiť možnosť ubytovania aj pre ĽBD, ktorí injekčne užívajú drogy či pracujú v sexbiznise, zriadenie útulku či 

ubytovne pre týchto klientov či poskytnutie bytov v rámci projektu HF.“ 

• „Bývanie, osveta a podpora hygieny, oddlžovanie klientov a ekonomická gramotnosť.“ 

• „Bývanie, prestupné – prevencia anómie pri ľuďoch ukončujúcich bezdomovectvo. Bývanie permanentné – pre ľudí, 

ktorí prešli procesmi a sú plne funkčnými samostatnými.“ 

• „Sociálne podniky a podporované zamestnávanie znevýhodnených.“ 

Sociálne poradenstvo 

• „Poradenstvo a pomoc obetiam by malo byť multiodborové, teda všetky služby sociálne, psychologické , právne pod 
jednou strechou , aby sa zabránilo viktimizácii občanov , ktorá ovplyvňuje kvalitu života občanov. V prípadoch maloletých 
obetí- je vhodnejšie navštíviť ich doma  v bezpečnom prostredí,  t.j. mali by sme mať výjazdové tímy.“ 
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• „Sociálne poradenstvo – základné, špecializované – aby sme klientom boli nápomocní k ich ceste z ulice, potrebujú 

našu pomoc od vybavenia dokladov, po vybavenie dôchodku, alebo potrebného zariadenia.“ 

Iné 

• „Základné životné potreby–strava, hygiena, ošatenie – tieto potreby bude potrebné uspokojovať vždy, lebo stále sa 

nájde niekto, kto si ich nedokáže sám zabezpečiť.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

Celkom 10 zástupcov sociálnych služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu sa vyjadrilo k otázke toho, na čo 
konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených potrieb cieľových 
skupín klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli kategorizované do 3 kategórií. 

Bývanie 

• „Otvorenie nízkoprahových denných centier v každej mestskej časti a viac  nocľahárni a útulkov pre ľudí bez domova. 

Tvorba nájomného bývania.“ 

• „Bývanie mimo nocľahární a ulice. Rovnomerné, férové prerozdeľovanie bytových kapacít pre MVO.“ 

• „Aktívnejšie vykonávanie preventívnych aktivít s ľuďmi v omeškaní s pravidelnými úhradami nájomného či nákladov 

na bývanie s cieľom predísť strate či vylúčeniu z bývania,“ 

Strediská osobnej hygieny 

• „Otvorenie stredísk osobnej hygieny v každej mestskej časti.“ 

• „Vybudovanie Stredísk osobnej hygieny v rôznych mestských častiach.“ 

Triedenie a likvidácia odpadu 

• „Zdostupnenie možnosti pre ľudí na ulici triediť a likvidovať odpad, ktorý vyprodukujú (napr. pristavením 

veľkokapacitného kontajnera v exponovaných lokalitách v pravidelných intervaloch, umožnením využitia služieb 

zberného dvora).“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 

 

NADVÄZNÉ SLUŽBY  

Zástupcovia nadväzných služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 

cieľovej skupiny bude podľa ich názoru treba zamerať sa v nasledujúcich rokoch (do roku 2030). Túto 

otázku zodpovedali 4 zástupcovia nadväzných služieb relevantných k danej cieľovej skupine. 

Návrat do života 

• „Ubytovanie po ukončení a jeho udržanie.“ 

• „Udržanie si práce, resp. nenáročná orientácia na trhu práce.“ 

• „Zorientovanie sa vo svojich právach a slobodách.“ 

• „Možnosti osobnostného rozvoja.“ 

• „Následná starostlivosť a doliečovací proces – zdravotná starostlivosť, podporné skupiny, individuálne poradenstvo, 

sociálne a pracovné poradenstvo, sprevádzanie klienta.“ 

• „Finančná gramotnosť a oddlžovanie klientov.“ 

Podpora 

• „Preniesť odkaz závislým, ktorí ešte stále trpia, že je možné žiť život bez drog a že je možné stratiť túžbu brať drogy.“ 
Tabuľka: AUGUR Consulting 

Celkom 6 zástupcov nadväzných služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu sa vyjadrilo k otázke toho, na čo 

konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených potrieb cieľových 

skupín klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli kategorizované do 3 kategórií. 
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Finančná podpora 

• „Denne naše služby využije v priemere 250 pacientov, máme vysoké personálne aj materiálne náklady, nie všetky je 

možné pokryť príjmami zo zdravotného poistenia.“ 

• „Podpora v poskytnutí priestorov.“ 

Spolupráca 

• „Podpora projektov, ktoré napomáhajú integrácii marginalizovaných skupín.“ 

• „Nastaviť pracovníkov Magistrátu, ktorí sú v kontakte s klientom, že mu chcú pomôcť, hovoria zrozumiteľnou rečou, 

pomôžu vyplniť tlačivo, spolu zatelefonujú na číslo odporúčanej organizácie, majú prehľad v dostupnej sieti 

pomáhajúcich organizácií.“ 

• „Prepojenie jednotlivých sektorov v zmysle pomoci.“ 

• „Zapájanie sa do kľúčových advokačných a organizačných aktivit.“ 

• „Zamerať sa hlavne na multidisciplinárnu spoluprácu – prepojenosť odborníkov v rámci rôznych rezortov.“ 

Informovanosť a prevencia 

• „Zvyšovanie povedomia o potrebe dobrovoľníctva v organizáciách.“ 

• „Pravidelné mapovanie drogovej scény resp. overovanie aktuálnych potrieb/zmien.“ 

• „Dostupnosť informácií v rámci systému liečby a starostlivosti.“ 

Tabuľka: AUGUR Consulting 
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XI. PRÍLOHY VZŤAHUJÚCE SA K CIEĽOVEJ SKUPINE CUDZINCI A ETNICKÉ 

MENŠINY  
 

XI.1. INFORMÁCIE OD MESTSKÝCH ČASTÍ 
 
PROBLEMATICKÉ SOCIÁLNE JAVY VO VZŤAHU K CIEĽOVEJ SKUPINE CUDZINCOV A ETNICKÝCH 
MENŠIN V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH ČASTÍ 

CUDZINCI A ETNICKÉ MENŠINY 

Mestská časť Významné sociálne služby pre cieľovú 
skupinu 

Významné ostatné nadväzujúci služby pre 
cieľovú skupinu 

Devínska Nová Ves 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Dúbravka 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Jarovce 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Karlova Ves 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Lamač 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Nové Mesto 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Petržalka 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Podunajské Biskupice 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Rača • Cudzinci 

• v spolupráci s komunitným centrom 
vytváranie priestoru pre fungovanie 
svojpomocných skupín 
 

• v spolupráci s nízkoprahovým klubom pre 
deti a mládež podpora pri zvládaní 
školských povinností 

Ružinov 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Staré Mesto 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Vajnory 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Vrakuňa 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Záhorská Bystrica 
Cieľová skupina cudzinci a etnické menšiny 

nie sú prioritnou cieľovou skupinou. 
Pre cieľovú skupinu cudzincov a etnických 

menšín nie sú uvedené. 

Tabulka: AUGUR Consulting 
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XI.2. INFORMÁCIE OD SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
 
NADVÄZNÉ SLUŽBY 

Zástupcovia nadväzných služieb v meste Bratislava mali možnosť vyjadriť sa k otázke toho, na aké potreby ich 

cieľovej skupiny sa  bude podľa ich názoru potrebne zamerať v nasledujúcich rokoch (do roku 2030).Túto 

otázku zodpovedali 6 zástupcov nadväzných služieb, relevantní k danej cieľovej skupine. Ich odpovede boli 

kategorizované do 5 kategórií. 

Finančná a právná pomoc 

• „Aj v dôsledku pandemickej situácie sa môže dostať značné množstvo ľudí do platobnej neschopnosti alebo rôznych 

právnych problémov napr. pracovnoprávnych sporov (neplatná výpoveď a pod.). Vzhľadom na tieto skutočnosti je 

nevyhnutné dostať Centrum právnej pomoci do väčšieho povedomia ľudí, aby dostali včas adekvátnu právnu pomoc 

a poradenstvo v daných veciach.“ 

• „Množstvo ľudí má rôzne záväzky, ktoré potrebuje plniť a vzhľadom na možnú stratu práce resp. výpadok príjmu 

spôsobený inými faktormi môže ovplyvniť ďalšie fungovanie. Včasná konzultácia v Centre môže v mnohých prípadoch 

pomôcť. Taktiež pracovnoprávne spory môžu narásť keďže nie je ničím výnimočné, že zamestnávateľ ukončí 

pracovnoprávny vzťah so zamestnancom neplatne.“ 

• „Okrem toho je pravidelnou agendou Centra aj rodinnoprávna oblasť. Časté sú žiadosti o právnu pomoc vo veciach 

úpravy práv a povinností k maloletým deťom, rozvody, vyporiadanie BSM alebo zníženie či zvýšenie výživného. Máme 

za to, že dostatočnou informovanosťou spoločnosti o Centre je možné mnohým ľuďom zjednodušiť život a poskytnúť 

adekvátnu právnu pomoc mnohokrát v nie ľahkých sporoch.“ 

• „Finančná gramotnosť a oddlžovanie klientov,“ 

• „Sociálne a pracovné poradenstvo.“ 

• „Okrem toho je potrebné zamerať sa na zlepšovanie prístupu ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou na pracovný trh 

– vzhľadom na sťaženú situáciu a znížené možnosti týchto ľudí je potrebné podporovať vznik sociálnych podnikov alebo 

nadväzovať fungujúce spolupráce s väčšími aj menšími zamestnávateľmi.“ 

Informovanosť 

• „Zvýšenie informovanosti–administratívna náročnosť postupov súvisiacich s integračným procesom na Slovensku, (jako 

napr. pobyt, zdravotné poistenie, zlúčenie rodiny, bývanie, sociálne služby, bývanie apod.)“ 

• „V rámci cieľovej skupiny cudzincov žijúcich na území SR považujeme za dôležité sprístupniť verejnú správu ľuďom, 

ktorí neovládajú slovenský jazyk, poskytovať informácie aj v iných než slovenských jazykoch, zapájať cudzincov do aktivít 

mestských štvrtí a mesta – napríklad formou vytvorenia mestského kontaktného bodu pre cudzincov.“ 

Dostupné bývanie 

• „V rámci cieľovej skupiny ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou je potrebné sa systematicky zamerať na chýbajúce 

možnosti nájomného a sociálneho bývania pre ľudí, ktorí po udelení medzinárodnej ochrany opúšťajú pobytové tábory a 

narážajú na zásadné problémy s nájdením dostupného bývania. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet cuzincov žijúcich v 

hlavnom meste taktiež vnímame ako veľmi dôležité dezignovať v rámci zodpovedných orgánov (magistrát, miestne 

úrady) zodpovednú kanceláriu alebo referenta pre cudzincov a otázky, ktoré sa tejto témy týkajú.“ 
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Kulturné začlenění 

• „Duchovné a komunitné priestory – moslimská komunita sa dlhodobo stretáva v nevyhovujúcich priestoroch, ktoré 

nezodpovedajú kapacitným a reprezentačným potrebám pre jej náboženské obrady a komunitné aktivity. Nedostatočné 

parametre existujúcich priestorov ešte umocnila pandémia COVID-19, počas ktorej je potrebné mnohé obrady vykonávať 

aj niekoľkokrát za sebou, aby bolo možné dodržať vyhovieť obmedzeniam na počet ľudí na m2. Tento problém presahuje 

aj do verejného priestoru, napríklad tým, že sa čoraz viac veriacich modlí počas piatkových modlitieb na ulici, lebo sa 

dnu nezmestí. Islamská nadácia na Slovensku dlhodobo – no zatiaľ neúspešne – hľadá priestor, ktorý by moslimskej 

komunite vyhovoval kapacitne, logisticky (dostupnosť MHD) bol dostatočne reprezentatívny a bol prístupný pre turistov 

(aby sa nemuseli modliť na ulici).“ 

• „Cintorín – moslimská komunita v Bratislave nevlastní priestor, kde by mohla pochovávať svojich členov podľa 

duchovných predpisov islámu. V súčasnosti je nutné toto zabezpečovať neoficiálnymi dohodami s vedením existujúcich 

cintorínov, pričom nič negarantuje, že pozostalým daný cintorín vyhovie a umožní im vykonať obrady v súlade s ich 

náboženským presvedčením. To vedie k prieťahom, hľadaniu iných cintorínov a vyjednávaniu. Vyriešenie pochovávania 

členov moslimskej komunity je aj vzhľadom na rastúci počet seniorov v jej radoch čoraz akútnejším problémom.“ 

• „Uznanie verejnosťou a oficiálnymi predstaviteľmi – moslimská komunita v Bratislave sa vyznačuje vysokou mierou 

vzdelanosti a integrácie, no bez adekvátnej odozvy zo strany vedenia mesta i verejnosti sa cíti byť odsúvaná na druhú 

koľaj. Chýbajú čo i len symbolické prejavy akceptácie a uznania, ako napríklad oficiálne gratulácie k sviatkom, pozývanie 

na spoločné stretnutia či naopak účasť vedenia mesta na stretnutiach či sivatočných momentoch moslimskej komunity. 

Moslimská komunita to vníma o to citlivejšie, keď registruje, že iné náboženské menšiny mesto registruje viac.“ 

Osveta a snížení diskriminace 

• „Za nesmierne dôležité tiež považujeme zavedenie poskytovania integračných, špeciálne jazykových, služieb pre deti 

cudzincov.“ 

• „Jednou z hlavných úloh na obdobie do roku 2030 bude zvýšiť viditeľnosť inštitúcie a spoločenské povedomie v oblasti 

diskriminácie a ľudských práv. Dôvodom pre tieto závery je zhoršujúca sa kvalita spoločenskej diskusie, stigmatizácia 

marginalizovaných skupín a vyprázdňovanie pojmov diskriminácia a ľudské práva v médiách a spoločenskej diskusii. 

Pre budovanie tolerantnejšej spoločnosti nielen na úrovni mesta je potrebné aj naďalej vzdelávať v oblasti ľudských práv 

a presadzovať dodržiavanie rovného zoabochádzania dostupnými prostriedkami právneho štátu.“ 

Tabulka: AUGUR Consulting 
 
Celkovo 9 zástupcov nadväzných služieb relevantných pre danú cieľovú skupinu  sa vyjadrilo k otázke toho, na čo 

konkrétne by sa malo Hlavné mesto Bratislava zameriavať pri uspokojovaní oprávnených potrieb cieľových 

skupín klientov, s ktorými pracujú. Ich odpovede boli rozdelené do 7 kategórií. 

Informovanosť 

• „Dostupnosť informácií a informačných materiálov v cudzích jazykoch (angličtina, srbčina, ruština).“ 

• „Vytvorenie zodpovednej kancelárie alebo referenta pre cudzincov na úrovni města.“ 

• „Zaobchádzané nerovnako vzhľadom na osoby v porovnateľnej situácii.“ 

• „Zlepšiť prístupu k informáciám – vytvorenie viacjazyčnej mutácie (ENG, RU) webovej stránky https://bratislava.sk/  

najmä častí s informáciami pre obyvateľov mesta (Chcem vedieť, Chcem vybaviť, Chcem sa zabaviť, Chcem spoznať). 

Zvyšovať informovanosť cudzincov v oblastiach pobytu, ich práv a povinností v Bratislave prostredníctvom aktuálnych 

a dostupných informácii v rôznych jazykoch (napr. prostredníctvom prepojenia na webové stránky a referovanie na 

služby pomáhajúcich organizácii ) Webová stránka by ďalej mala obsahovať prelink na dôležité štátne inštitúcie, na 

hlavnú informačnú platformu pre cudzincov, ako aj na MIC IOM a aktívne neziskové organizácie. Na stránke by 

samosprávy mohli zverejňovať aj aktuálne dôležité informácie v anglickom jazyku, a tak zabezpečiť informovanosť čo 

najväčšieho počtu obyvateľstva.Zriadiť kontaktný bod pre cudzincov v meste, ktorý by mal na starosti pravidelnú 

komunikáciu s cudzincami, zainteresovanými orgánmi, prípravu informačných stretnutí, mapovanie potrieb cudzincov 

v meste, prípravu uvítacích balíčkov, v ktorých by boli zahrnuté všetky potrebné kontakty a praktické informácie pre 
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novo prichádzajúcich cudzincov/zahraničných pracovníkov vrátane informácií o jazykových kurzoch a spôsoboch 

využitia jazykového voucheru. Kontaktný bod by mal mať na starosti zabezpečovanie aktuálnosti informácií v cudzích 

jazykoch na webe mesta. 

• „Nastaviť pravidelný zber dát, údajov a vykonávať analýzy zamerané na cudzincov, migráciu, mobilitu, meranie 

dopadov a efektivity služieb so zameraním na zraniteľnosti cudzincov,Podpora lokálnej spolupráce a zdieľania 

informácií je možná aj prostredníctvom „Informačnéhofóra“ – lokálnej platformy, prostredníctvom dát a feedbacku od 

cieľovej skupiny - cudzincov žijúcich v meste a získaných v rámci  zber údajov aj prostredníctvom terénnej práce 

zabezpečovať tvorbu opatrení, aktivít a politík.“ 

• „Vytvorenie zoznamu/platformy etických prenajímateľov z celej SR, ochotných prenajímať svoje nehnuteľnosti za 

istých, vopred dohodnutých a zverejnených podmienok rôznym marginalizovaným skupinám.“ 

• „Nastaviť pracovníkov Magistrátu, ktorí sú v kontaktu s klientom, že mu chcú pomôcť, hovoria zrozumiteľnou rečou, 

pomôžu vyplniť tlačivo, spolu zatelefonujú na číslo odporúčanej organizácie, majú prehľad v dostupnej sieti 

pomáhajúcich organizácií (rôznych komerčných, verejných aj štátnych či súkromných) „hľadajú ako sa to dá.“ 

• „Sprehľadnenie informácií v akých životných situáciách sa môžu rodiny na Magistrát obrátiť, s čím im môže pomôcť 

a to jazykom a spôsobom ľahko dohľadateľným, prehľadným, zrozumiteľným pre obyčajného člověka.“ 

• „Prostredníctvom spolupráce a informovania verejnosti je možné sa dostať bližšie k ľuďom a poskytnúť im právnu 

pomoc a poradenstvo ako aj usmerniť ich vo veciach osobného bankrotu.“ 

Integrace 

• „Poskytovanie integračných služieb na úrovni mesta – jazyková, ekonomická aj sociálna integrácia cudzincov a ľudí 

s udelenou medzinárodnou ochranou zastrešená mestskými podnikmi.“ 

• „Nakoniec je priestor dôležitý aj preto, aby bratislavská verejnosť mala kam prísť, keď bude mať záujem spoznať 

svojich moslimských susedov a spoluobčanov, rozptýliť obavy z nich a tým prispieť k celkovej priateľskejšej 

a tolerantnejšej atmosfére v celom meste.“ 

• „Zvýšiť dostupnosť kurzov SJ pre všetky jazykové skupiny so zameraním na špecifické požiadavky skupín cudzincov, 

zapojenie mesta cez model spolufinancovania kurzov napr. prostredníctvom poskytnutia priestorov na kurzy SJ pre 

cudzincov, prepojením na vzdelávacie inštitúcie, školy, univerzityJe potrebné podporovať dobrú prax v oblasti 

poskytovania služieb pre cudzincov na území Bratislavy a využiť synergie na jej mainstreamovanie do ostatných 

služieb, ktoré poskytujú mestá svojim obyvateľom. Takouto formou je možné podporiť aj postupné vytváranie lokálnych 

podporných centier pre integráciu cudzincov v synergii s existujúcimi overenými službami (MIC IOM). Podporovať 

aktivity a platformy zamerané na medzikultúrny dialóg.“ 

• „Zabezpečenie programov sociálnych služieb pre cudzincov najmä v nasledujúcich oblastiach: Jazykové vzdelávanie, 

sociokultúrna orientácia, integračné opatrenia pre rodinných príslušníkov, bývanie, zdravotná a sociálna starostlivosť.  

• Vytvoriť komunikačnú platformu/ pracovnú skupinu zaoberajúcu sa aj témou ubytovávania potenciálnych pracovníkov 

a formou participatívnej komunikácie.“ 

• „Využitie kultúrnych mediátorov / interkultúrnych pracovníkov pri komunikácii s cieľovou skupinou, ako aj v rámci 

procesov pri tvorbe politík, komunikačných nástrojov mesta, mestských častí a samosprávy ako aj posilnenie 

terénnych služieb pomáhajúcich organizácii.“ 

• „Vytváraním/podporou priestoru pre deti a mladých ľudí na rozvíjanie svojho talentu a zmysluplné trávenie voľného 

času.“ 

• „Zavedenie integračných (hlavne jazykových) služieb pre deti cudzincov.“ 

Osveta 

• „Členovia moslimskej komunity sa stretávajú s prejavmi diskriminácie, často plynúcimi z neopodstatnených obáv 

a strachu. Typicky ide napríklad o ľudí obávajúcich sa prenajať moslimom bývanie, prípadne, pokiaľ ho prenajmú, 

obávajú sa umožniť im prihlásiť sa na prechodný či dokonca trvalý pobyt. Osvetová kampaň by túto situáciu mohla 

zlepšiť, no dlhodobé zviditeľňovanie moslimskej komunity, jej registrovanie mestom a zapájanie do aktivít mesta by 

pomohlo viac, ako jednorázová intenzívna kampaň.“ 
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• „Okrem poradenstva by mohol tiež poskytovať aj kurzy sociokultúrnej orientácie, jazykové kurzy a pomáhať s 

propagáciou kurzov iných subjektov či propagáciou služieb pre zahraničných pracovníkov ako aj s komunitnými 

aktivitami.“ 

• „Zameranie na zvyšovanie kompetencii a budovanie kapacít pracovníkov mesta a samosprávy a spolupráca s lokálne 

pôsobiacimi organizácii a zdieľanie „know-how“ za účelom vyškolenia personálu samospráv, ktorý pozná lokálnu 

situáciu, na základe nadväzovania inovatívnych partnerstiev. Tieto organizácie môžu pre samosprávy zabezpečiť 

komunitné aktivity a veľmi podstatný a potrebný kurz sociokultúrnej orientácie pre cudzincov. To by prispelo aj k 

mapovaniu potrieb cudzincov pre samosprávy, ktoré by následne mohli vyvíjať cielené integračné aktivity.“ 

• „Propagácia Bratislavy ako otvoreného mesta pre cudzincov s vhodnými podmienkami na život z pohľadu bezpečnosti, 

geografickej polohy, ekonomickej stability, podpory rodín, výchovy detí a kariérneho rozvoja pre všetkých – príležitosť 

adresovať demografické a štrukturálne výzvy pre mesto z pohľadu rozvoja a prognóz.“ 

• „Zamerať sa na pro aktívnu  komunikáciu s diaspórami a  obyvateľmi Bratislavy s migrantským pozadím, spolu 

s nastavením komunikačných obsahov a kanálov smerujúcim pozitívnemu vnímaniu migrácie, prínosom pracovnej 

mobility a rozmanitosti pre mestom, podpora a formovanie spoločenského naratívu, realizácia PR kampaní 

predstavujúcich Bratislavu ako otvorené a vítajúce mesto - Welcoming Bratislava.“ 

• „Zabezpečiť odborný rast všakovakými dostupnými formami (vzdelávanie, supervízia, kazuistiky, vzdelávacie 

prepájania tímov apod.)“ 

Poradenstvo 

• „Centrum je tu pre každého, kto potrebuje právne poradenstvo. Poskytovanie právnej pomoci je síce limitované 

zákonom (materiálna núdza), ale na konzultáciu s právnikom môže prísť ktokoľvek. Mnoho ľudí ani netuší, že má 

takúto možnosť. Preto by bolo vhodné pokiaľ by došlo k nadviazaniu spolupráce s Hlavným mestom Bratislava 

a spoločne by sa spravila propagácia Centra, prednášky obyvateľom mesta, rôzne školenia, výmena informácií 

a skúseností medzi zamestnancami Centra a Hlavného mesta Bratislava.“ 

• „Sieťovanie a koordináciu všetkých aktérov v oblasti poradenstva a pomoci rodinám.“ 

• „Nadviazanie spolupráce Hlavného mesta Bratislavy s Centrom právnej pomoci v oblasti poskytovania právnej pomoci 

obyvateľom hlavného mesta.“ 

• „Mesto by malo posilniť spoluprácu s organizáciami, ktoré pracujú s týmito cieľovými skupinami, a povzbudzovalo ich 

k využitiu dostupných právnych služieb v prípade, že im nebol umožnený prístup k službám štátu/mesta, poprípade 

im bola odopretá zdravotná starostlivosť alebo bolo v pracovnoprávnych vzťahoch s nimi zaobchádzané nerovnako 

vzhľadom na osoby v porovnateľnej situácii.“ 

Financie + pracovní trh 

• „Zlepšenie prístupu ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou na trh práce zlepšenie monitorovania a zbierania dát 

o cudzincoch žijúcich na území mesta a ich integrácií.“ 

• „Prerozdelenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) so zohľadnením prítomnosti cudzincov s prechodným 

pobytom–úprava prerozdeľovacieho kľúča so zohľadnením prítomnosti cudzincov s prechodným pobytom pri 

prerozdeľovaní financií samosprávam.“ 

• „Nastavenie udržateľných finančných zdrojov prostredníctvom grantových výziev a projektového financovania 

(využívanie fondov Európskej únie).“ 

Bývánie 

• „Zvýšenie dostupnosti nájomného a sociálneho bývania pre ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou.“ 

• „Na vytvorenie príležitostí a pomoc so zabezpečením bezpečného a stabilného bývania pre nízkopríjmové rodiny 

s dětmi.“ 

Iné 
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• „Mesto by tiež malo byť súčinné pri hľadaní riešenia pochovávania moslimov, čo je praktický problém, ktorý čoskoro 

môže viesť k oveľa väčším problémom, hoci jeho riešenie je pomerne jednoduché a stačí preň viesť dialóg medzi 

mestom, moslimskou komunitou a ďalšími zainteresovanými aktérmi.“ 

• „Zabezpečenie priestorov pre stretávanie sa a náboženské vyžitie je dôležité, pokiaľ chce má predísť tomu, aby sa 

moslimovia z dôvodu nedostatočnej kapacity modlili vo verejnom priestore, prípadne sa tlačili na miestach 

s nevyhovujúcim vetraním a veľkosťou. Takýto priestor je však dôležitý aj z toho dôvodu, aby poskytoval služby pre 

moslimských turistov, ktorých počet bol v posledných rokoch pred COVIDom čoraz väčší.“ 

Tabulka: AUGUR Consulting 
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XII. PRÍLOHY VZŤAHUJÚCE SA K SOCIÁLNYM SLUŽBÁM   
 
 
 
USPOKOJENIE DOPYTU - POBYTOVÉ SLUŽBY PODĽA JEDNOTLIVÝCH CIEĽOVÝCH SKUPÍN – 

POBYTOVÉ SLUŽBY  

Iná odpoveď u cieľovej skupiny starší ľudia, napr.: Do začatia pandémie sme neboli schopní uspokojiť záujem. Ani 

po opätovnom začatí prijímania nedokážeme uspokojiť záujem na komplexnej starostlivosti. Na samostatných 

obytných jednotkách dokážeme záujem uspokojiť. Oslovení žiadatelia nie sú ochotní počas Covidu nastúpiť, ale 

chcú aj naďalej ostať v evidencii čakateľov. 

Iná odpoveď u cieľovej skupiny osoby so zdravotným znevýhodnením, napr.: Záujemca požadoval inú službu, než 

akú poskytujeme my.  

Iná odpoveď u cieľovej skupiny ľudia bez domova, napr.: Chýbajú nocľahárne v ďalších mestských častiach 

v Bratislave. Ak by nocľaháreň nebola veľkokapacitná, o túto službu by bol väčší dopyt. Naša nocľaháreň sa 

nachádza v náročne dostupnej lokalite (Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava - Staré Mesto). 

Iná odpoveď u cieľovej skupiny deti, mládež a rodiny v ohrození: Zariadenie sa napĺňa podľa požiadaviek žien a ich 

detí, ktoré sa ocitli v núdzi.  

Iná odpoveď u cieľovej skupiny ľudia užívajúci drogy, napr: Nie sme schopní uspokojiť dopyt, čo sa týka kapacity 

otvorenej „skupiny abstinujúcich drogovo závislých“. Túto službu poskytujeme pre našich ubytovaných klientov a 

aj pre ambulantných. Zariadenie sa napĺňa podľa požiadaviek žien a ich detí, ktoré sa ocitli v núdzi.  
 

Čo by mohlo prispieť k tomu, aby ste boli schopní uspokojiť dopyt klientov po vašej službe? – pobytové služby 

Čo by mohlo prispieť k tomu, aby ste boli schopní uspokojiť dopyt klientov po vašej službe? Absolútna 
početnosť (N) 

Rozšírenie kapacity (rekonštrukcia budovy, bezbariérovosť, lôžka). Sociálne služby vnímajú 
potrebu zvýšenia kapacity predovšetkým v rámci zariadení pre seniorov. 
„Debarierizácia kúpeľní na obytných jednotkách.“ 

„Zriadenie zariadení podporovaného bývania s vyšším stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby.“ 

„Rekonštrukcia budovy, zabezpečiť bezbariérovosť. Zvýšiť kapacitu zariadenia, čo by bolo spojené 
s následnym zvýšením počtu personálu.  Riadne a včasné vybavovanie žiadostí o bezodkladné 
poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v pôsobnosti mesta a VÚC v zmysle 
§ 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, čoby viedlo k rýchlejšiemu uvoľňovaniu kapacít nášho 
zariadenia a dostatok pracovníkov.“ 

„Zvýšenie kapacity pobytových sociálnych zariadení.“ 

„Viac lôžok, súčasný zákon povoľuje max. 40 lôžok v zariadení pre seniorov.“ 
 
„Zvýšenie počtu ZPS v Bratislavskom kraji.“ 

33 

Zvýšenie počtu kvalifikovaného personálu, zvýšenie úväzkov  
„Navýšenie počtu sestier, navýšenie celkového počtu zamestnancov.“ 

„Zvýšenie počtu pracovníkov.Viac financií na odborné vzdelávanie a stáže v podobných zariadeniach, 
napr. Česko, Rakúsko.“ 

„Viac odborného personálu, najmä sestier.“ 

„Väčší počet zamestnancov.“  

„Dostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov (sestry, opatrovatelia).“ 

16 

Iné 2 
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„Zmeniť legislatívu, ktorá obmedzuje kapacitu poskytovania sociálnej služby v jednej budove.“ 

CELKOM 51 

 
Ako by v tomto ohľade mohlo byť nápomocné hlavné mesto Bratislava? – pobytové služby 

Ako by v tomto ohľade mohlo byť nápomocné hlavné mesto Bratislava? Absolútna 
početnosť (N) 

Podpora školenia personálu (finančná podpora, organizácia seminárov) 
„Podpora školenia personálu. Vytvoriť a finančne podporovať zdieľaný systém celoživotného 
vzdelávania pre pracovníkov v sociálnych službách. Podieľanie sa na vytváraní pozitívneho obrazu 
výkonu práce v sociálnej oblasti,  a tým zatraktívniť jej vykonávanie.“ 

„Uvítali by sme prostriedky na semináre a školenia pre personál, ako aj na supervíziu pre jednotlivých 
členov tímu. Semináre si organizujeme a finančne zastrešujeme sami.“  

„Podpora školenia personálu, grantový program.“  

„Organizovanie odborných seminárov a školení.“ 

33 

Zriadenie nového zariadenia 
„Ponúknuť MČ Bratislava-Petržalka vhodný objekt do správy pre účely poskytovania sociálnej služby.“ 
 

„Zriadenie nového zariadenia pre seniorov ev. zariadenia opatrovateľskej služby. Zriadenie,, 
nízkoprahového pobytového zariadenia pre klientov so zvláštnymi potrebami,, – predovšetkým pre 
bezodkladných klientov, ktorí potrebujú poskytovanie pobytovej služby pre stratu prístrešia v kombinácií 
s potrebou odkázanosti na pomoc inej FO.“  

„Zriadiť zariadenia podporovaného bývania.  Podporiť zriaďovanie zariadení podporovaného bývania 
na území hlavného mesta.“ 

„V prípade potreby spolupráca pri zabezpečení následnej pobytovej sociálnej služby na neurčitý čas, 
keďže služba v ZOS je zo zákona na čas určitý.“ 

18 

Iné 

„Lobbing pri prijímaní zákonov o sociálnych službách.“ 

„Komunitné služby pre cieľovú skupinu, terénne služby.“ 

„Debarierizácia zariadenia, rozšírenie komplexnej starostlivosti.“ 

„Metodicky usmerniť mestské časti k poskytovaniu príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby, na ktorú vydali rozhodnutie o odkázanosti svojim občanom, aj neverejným poskytovateľom SS, 
resp. prispievať svojim občanom ako magistrát hl. mesta Bratislava.“ 

„Riadne a včasné vybavovanie žiadostí o bezodkladné poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby v pôsobnosti mesta v zmysle § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, čoby viedlo 
k rýchlejšiemu uvoľňovaniu kapacít nášho zariadenia.“ 
„Naša budova sídli na území Bratislavy, snažíme sa udržať jej okolie v lesoparku príťažlivé, ale 
predovšetkým bezpečné pre našich klientov a obyvateľov Bratislavy. Táto starostlivosť je pre nás 
finančne, technicky aj personálne náročná, zastrešujeme ju za pomoci grantovej podpory a účasti 
dobrovoľníkov. Uvítali by sme finančnú alebo technickú pomoc na údržbu lesoparku v okolí nášho 
zariadenia.“  

„Od začiatku pandémie covid-19 evidujeme zvýšenú spotrebu ochranných prostriedkov u všetkých 
zamestnancov prichádzajúcich do úzkeho kontaktu s klientmi, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou 
obyvateľstva. Pravidelný prísun materiálneho zabezpečenia by nám pomohol sústrediť energiu 
a prostriedky na starostlivosť a služby klientom.“ 

13 

CELKOM 64 
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Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok vybavenia, potreba 

rekonštrukcie zariadenia alebo sa stretávajú s inými problémami. Uveďte, prosím, podrobne, aká je v tomto prípade 

Vaša skúsenosť– pobytové služby 

Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok 
vybavenia, potreba rekonštrukcie zariadenia alebo sa stretávajú s inými problémami. Uveďte, 
prosím, podrobne, aká je v tomto prípade Vaša skúsenosť. 

Absolútna 
početnosť (N) 

Sociálnym službám chýbajú financie na vybavenie či rekonštrukciu zariadení (rekonštrukcia 
priestorov, bezbariérovosť, nový nábytok, kompenzačné pomôcky a i.)  

„Viac kompenzačných pomôcok – vozíky, dviháky pre klienta na a z lôžka, zdviháky pre transport klienta 
do kúpeľov a pod.“ 

„Problémy s bariérami v zariadení. Obytné jednotky pre samostatných prijímateľov majú v kúpeľni vaňu 
a noví odkázaní prijímatelia nedokážu vykonávať hygienu vo vani.“ 

„Nakoľko naše zariadenie je situované v starej mestskej budove, chýba nám vonkajší priestor pre 
našich klientov – potrebujeme upraviť dvor, ktorý slúži aj verejnosti, tak, aby bol vhodný aj pre vonkajší 
pobyt našich klientov.“ 

„Potreba dovybavenia výťahom – doriešenie debarierizácie.“ 

„Bude potrebné postupne vymeniť podlahy v izbách klientov, nakúpiť nový nábytok, ako aj ohrievače, 
ktoré sa použijú  v prípade, že ešte nezačalo centrálne vykurovanie. V rámci služby by sme uvítali viac 
komp. pomôcok. Ako problém vnímame prijatie klienta, ktorý je bez domova, finančných prostriedkov, 
príjmu, rodiny, pretože je náročné mu zabezpečiť lieky, prípadne ošetrujúci materiál (doplatky), 
inkontinenčné pomôcky a tým mu zabezpečiť kvalitné poskytovanie služby.“ 

„Je potrebné rekonštruovať zariadenie, fungujeme už 10 rokov. Opotrebenie zariadenia, potrebovali 
by sme viac pomôcok na rehabilitáciu.“ 

30 

Sociálnym službám chýbajú dopravné prostriedky  

„Uvítali by sme dopravný prostriedok (je k dispozícii len v rámci DSS).“ 

„Prepravná služba pre ľudí na invalidnom vozíku. Resp. vlastné vozidlo určené pre ľudí na invalidných 
vozíkoch.“ 

„Ďalej máme v pláne – stropné zdvíhacie zariadenie v časti budovy, automobil so zdvíhacou 
plošinou.“ 

„V rámci služby by sme uvítali auto na prepravu imobilných klientov.“ 

5 

Iné 

„Nedostatok podporných ošetrovateľsko-zdravotníckych služieb v porovnaní so zahraničím, napr. 
lekári, pohotovostní lekári, ADOS.“ 

Viac odborného personálu, školenia.“ 

„V rámci služby by sme privítali viac kultúrnych aktivít ponúkaných mimo našich aktivít. (divadlo, 
koncert a pod.).“ 

5 

CELKOM 39 

 
Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok personálu. Uveďte, prosím, 

podrobne, akú máte s tým skúsenosť v rámci Vašej služby - priama starostlivosť – pobytové služby 

Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok 
personálu. Uveďte, prosím, podrobne, akú máte s tým skúsenosť v rámci Vašej služby - 
priama starostlivosť 

Absolútna 
početnosť (N) 

Problémy zohnať odborný personál (zdravotné sestry, opatrovatelia, sociálni pracovníci), čo 
má náväznosť na nedostatočné finančné ohodnotenie týchto profesií.   
„Nízky spoločenský status pracovnej pozície opatrovateľ neláka pracovať ľudí v sociálnej sfére.“ 

39 
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„Status pracovníka v sociálnych službách je nedocenený jednak spoločensky, jednak finančne.“ 

„Nedostatok financií, čo spôsobuje fluktuáciu a stabilizáciu pracovníkov. Pri financovaní miezd je 
dôležité zohľadňovať aj časovú náročnosť pracovníkov a aj cestovné náklady spojené s prácou.“ 

„Zdravotnícky a opatrovateľský personál je dlhodobo problém. Nedostatok sestier a opatrovateľov, 
blízkosť hraníc s Rakúskom, nízky spoločenský status pracovnej pozície opatrovateľ neláka pracovať 
ľudí v sociálnej sfére. Zároveň v našich zariadeniach kladieme dôraz na kvalitu služieb a proklientskú 
orientáciu.“ 

„Najväčší problém máme získať zdravotné sestry – nie je záujem pracovať v sociálnych službách. 
Status pracovníka v sociálnych službách je nedocenený jednak spoločensky, jednak finančne. Sociálny 
pracovník – vzdelanie nezodpovedá tejto cieľovej skupine, po nástupe je potrebné zaškolenie. Ideálny 
je liečebný pedagóg, žiaľ stráca všetky výhody pedagogického pracovníka.“ 

Personálne zaistenie je dostatočné 10 

CELKOM 49 

 
Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok personálu. Uveďte, prosím, 

podrobne, akú máte s tým skúsenosť v rámci Vašej služby - nepriama starostlivosť – pobytové služby 

Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok 
personálu. Uveďte, prosím, podrobne, akú máte s tým skúsenosť v rámci Vašej služby - 
nepriama starostlivosť 

Absolútna 
početnosť (N) 

Problémy zohnať technický personál (upratovačky, vrátnici, ekonóm, kuchár a i.), tieto problémy 
sú tiež navádzané na nedostatočné financovanie pracovníkov.   

„Máme problémy zohnať upratovačku ktorá je bez špeciálnych potrieb a vie vykonávať túto činnosť.“ 

„V rámci poskytovania pobytovej služby máme problémy zohnať predovšetkým ekonóma, účtovníčky 
a personalistku.“ 

„Aktuálne máme problém nájsť schopných pracovníkov po kvalitatívnej stránke na upratovanie, pranie 
a pomocné sily do kuchyne.“ 

„Máme nedostatok personálu v profesiách údržbár, záhradník a pod. Opäť problém financovať ich 
platy.“  

„Je nedostatok mladých ľudí, ktorých by sme vedeli zaplatiť.“ 

19 

Personálne zaistenie je dostatočné 20 

CELKOM 39 

 
Pokiaľ máte problémy s nedostatkom personálu, akým spôsobom by sa podľa vášho názoru dala táto 
problematická situácia riešiť? – pobytové služby 

Pokiaľ máte problémy s nedostatkom personálu, akým spôsobom by sa podľa vášho názoru 
dala táto problematická situácia riešiť? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Vyššie finančné ohodnotenie (viac benefitov pre zamestnancov ako ubytovanie, rehabilitačné 
a rekondičné služby a i.)  
„Motivovať zamestnancov, aby neodchádzali na pracovný trh mimo SR – finančné ohodnotenie, 
morálne ohodnotenie, pracovné podmienky.“ 

„Platy zamestnancov sú poddimenzované, nedosahujú ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve.  
Sestry sú platovo ináč hodnotené v nemocniciach ako v zariadeniach sociálnej služby.“ 

„Vyššie finančné ohodnotenie podobné ako majú slovenské opatrovateľky v Rakúsku.“  

„Z našej skúsenosti je najväčším lákadlom ponuka vyššieho zárobku ako u iných zamestnávateľov. 
Milým prekvapením pre nás bolo, že viacerí uchádzači sa zaujímali o možnosti vzdelávania 
a seminárov v našom zariadení.“ 

41 

Zmeniť vnímanie profesie opatrovateľ v spoločnosti (napr. na vysokých školách) 
„Lepšie platové podmienky, zvýšenie spoločenského ohodnotenia a prestíže pomáhajúcich profesií.“ 10 
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„Zmeniť vnímanie profesie opatrovateľ v spoločnosti, zmeniť systém a kvalitu vzdelávania 
opatrovateľov, následne aj finančné ohodnotenie.“   

„Je potrebné robiť väčšiu osvetu na vysokých školách či už v odboroch ako je sociálna práca, misijná 
a charitatívna práca, ale aj na odboroch, ktoré sa nešpecializujú v sociálnej práci. Vďaka tomu by bol 
možno o pracovné miesta väčší dopyt. Možnosť rekondičných jázd.“  

Iné 

„Návratom strednej zdravotníckej školy.“ 

„Prístup pracovníkov z iných regiónov/tretích krajín (Ukrajina, Srbsko) na tento pracovný trh.“  

5 

CELKOM 56 

 
Akým spôsobom by vám, podľa vášho názoru, mohlo v tomto smere pomôcť hlavné mesto Bratislava?  – pobytové 
služby 

Akým spôsobom by vám, podľa vášho názoru, mohlo v tomto smere pomôcť hlavné mesto 
Bratislava?   

Absolútna 
početnosť (N) 

Výhody pre personál (predovšetkým finančné ohodnotenie a školenie)  

„Vyvolať rokovanie s Úradom vlády, ktorý vypracováva tabuľky platov a navýšenie rozpočtu miezd.“ 

„V rámci komunikácie s kompetentnými orgánmi na celoštátnej úrovni podporiť navýšenie platových 
taríf zamestnacov pri výkone práce vo verejnom záujme, poskytnutie náborových a motivačných 
finančných príspevkov, benefity, napr. vo forme zliav na cestovnom (MHD) pre zamestnancov 
pobytových sociálnych zariadení, dostatok kapacít v mestských ubytovniach pre uchádzačov z iných 
regiónov SR.“ 

„Fluktuáciu a nábor nových zamestnancov by pozitívne ovplyvnilo: navýšenie finančných prostriedkov 
na mzdy zamestnancov, zabezpečenie preškolenia zamestnancov –  najmä sociálne oddelenie, 
ekonomicke oddelenie, vysúťaženie výhodných podmienok – napr. Telekom, UPC,  zníženie 
administratívnej záťaže zamestnancov.“ 

„Zabezpečenie odborných, certifikovaných seminárov a školení v sociálnych službách.“ 

„Príspevok na časť prevádzkových nákladov, či už mestkými časťami alebo samotným hl. mestom 
Bratislava, aby sa na jednej strane mohli znížiť doplatky prijímateľov a na druhej strane by mohol 
vzniknúť priestor na zvýšenie miezd opatrovateľov.“ 

„Školenia, bonusy pre zamestnancov.“ 

29 

Osveta sociálne prace v spoločnosti (napr. na vysokých školách)  

„Je potrebné dostať do povedomia prácu opatrovateľov nie ako niečo podradné, ale ako vysoko 
odbornú činnosť.“  

„Motivácia mladých ľudí študovať odbory na sociálne služby a v budúcnosti pracovať v ZSS. Zvýšiť 
povedomie o sociálnych službách prostredníctvom médií, sociálnych sietí a rôznych akcií.“ 

„Osveta : pozitívne vzory zo soc. profesii pre nastupujúce generácie a zdôraznenie dôležitosti týchto 
profesií aj s víziou do 20 rokov kvôli nárastu odkázaných klientov“ 

5 

Iné 

„Znížením, resp. odpustením poplatkov za odpad (OLO).“ 

„Zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, ktorý by pomáhal zháňať zamestnancov do zariadení.“ 

„Prístup pracovníkov zo zahraničia na slovenský trh práce.“ 

„Mohlo by hlavné mesto vytvoriť útulok ktorý by dopomohol uspokojiť dopyt ďalších ľudí, ktorí potrebujú 
našu službu niečo na štýl Útulku sv. Lujzy de Marillac, alebo špecializovať sa na ľudí, ktorí majú problém 
s alkoholom a sú starší a je tam malá pravdepodobnosť, že sa alkoholu vedia vzdať. (kontrolované pitie 
a riešenie ich situácie). Taktiež útulok, ktorý by vedel prijať ľudí, ktorí sa zdržiavajú  v Pentagone a sú 

5 
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obyvateľstvom vytláčaní, dopriať im útočisko, kde by si vedeli naplniť základné potreby človeka a potom 
následne riešiť ich závislosť a ďalšie iné záležitosti.“  

CELKOM 38 

 
Ako by ste zhodnotili pripravenosť Vašej služby na krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19? – pobytové 
služby 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť Vašej služby na krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou 
COVID-19? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Sociálne služby sú pripravené na ďalšiu vlnu Covid-19. Krízovú situáciu zvládli dobre.  
„Pri počiatočnom nedostatku jednorazových pomôcok sa pandemická situácia zo strany našej 
organizácie zvládala priebežne veľmi dobre, pričom je potrebné vyzdvihnúť obrovské nasadenie 
všetkých pracovníkov, ktorí dodržiavali všetky opatrenia prijaté krízovým štábom našej organizácie.“ 

51 

Sociálne služby mali problém s nedostatkom personálu. 
„Nedostatok personálu je vážny problém a v prípade ochorenia opatrovateliek ich nevieme operatívne 
nahradiť.“ 

10 

Sociálne služby vnímali ako problém absenciu pandemického plánu 5 

Sociálne služby neboli pripravené materiálne  5 

Sociálne služby vnímajú ako problém nedostatok izolačných priestorov 
 
„Vzhľadom k nedostatku priestorov, nemáme izolačné miestnosti, a preto by sa krízová situácia musela 
riešiť reprofiláciou súčasných izieb.“ 

3 

Iné: 
„V prípade uzatvorenia chýbajú technológie na online prijímateľov s rodinou.“ 
„Musíme sa spoliehať na prevenciu. Časť personálu nie je zaočkovaná a prinútiť ich nemôžeme.“ 

2 

CELKOM 76 

 
 
Ako by ste zhodnotili pripravenosť hlavného mesta Bratislava na krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-
19? – pobytové služby 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť hlavného mesta Bratislava na krízovú situáciu súvisiacu s 
pandémiou COVID-19? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Sociálne služby hodnotili pripravenosť hlavného mesta pozitívne.  
„Zamestnanci a vedenie hlavného mesta Bratislava vyšlo zariadeniu vo všetkom v ústrety, poskytli 
OOPP, poskytli metodické usmernenia (manuály, tlačivá, komunikácia s rodinami a pod.), v prípade 
krízy manažovali pomoc zo strany dobrovoľníkov, zaviedli pravidelné online porady.“ 

 
 

30 

Sociálne služby sa nevedeli vyjadriť, či nepotrebovali pomoc.  
„Neviem, my v tejto veci komunikujeme s BSK.“ 
„Našťastie sme pomoc z vonku nepotrebovali. Na druhej strane mali sme pocit, že máme sa na koho 
obrátiť, požiadať o pomoc.“ 

21 

Sociálne služby hodnotili pripravenosť hlavného mesta negatívne, a to predovšetkým 
v súvislosti s karanténnymi zariadeniami.  
„Po vypuknutí pandémie koronavírusu všetky organizácie, inštitúcie a pod. neboli dostatočne 
pripravené, priebežne sa riešili všetky opatrenia. Z našej skúsenosi môžeme upozorniť len na zlú 
organizáciu karanténnych zariadení, ktoré v počiatkoch pandémie mali byť zriadené, ale pri riešení 
konkrétnych potrieb klientov, sme dostávali informácie od klientov, že tieto karanténne zariadenia 
nefungujú, nie sú, a dostávali rôzne informácie.“ 
„Kapacita karanténenho zariadenia je momentálne 100 miest, pri odhadovanom počte 4 – tisíc ľudí bez 
domova v Bratislave, je kapacita nízka. Taktiež nie je vyriešená karanténa pre úzke kontakty.“ 

 
 

8 

CELKOM 59 

 
S akými najväčšími problémami sa Vaša služba v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 2020 stretla? – pobytové 
služby 

S akými najväčšími problémami sa Vaša služba v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 
2020 stretla? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Sociálne služby vnímali ako najväčší problém nedostatok personálu.  
27 
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„V súvislosti s pandémiou Covid-19 sme potrebovali zamestnancov na krízovú situáciu, pretože väčšina 
našich zamestnancov bolo PN z dôvodu Covid 19 a samospráva nám v tom čase nevedela zabezpečiť 
ľudí, ktorí by nám vypomohli so starostlivosťou o klientov.“ 

Sociálne služby vnímali ako problém nedostatok karanténnych priestorov 
„Chýbali nam vhodné priestory pre pozitívnych klientov a zamestnancov, ktorým sme boli nútení 
zabezpečiť prietostory mimo nášho zariadenia. Finančná čiastka na ich pokrytie nám však zo strany 
ministretsva nakoniec nebola refundovaná.“ 

19 

Sociálne služby vnímali ako problém nedostatok osobných ochranných pracovných 
prostriedkov.    

14 

Sociálne služby vnímali ako problém zmeny vyhlášok a smerníc 11 

Sociálne služby vnímali ako problém personálnu neochotu všeobecných lekárov 
„Neochota obvodných lekárov – mali sme problém s nimi komunikovať telefonicky, mailom  a návšteva 
v zariadení už vôbec nebola vykonávaná.“ 
„Nedostatočná spolupráca so všeobecnými lekármi, ktorí odmietali počas pandémie vykonať návštevu 
u svojich zazmluvnených chorých klientov, problémy s umiestňovaním pozitívnych klientov pri ich 
zhoršení zdravotného stavu v zdravotníckych zariadeniach.“ 

4 

Iné: 
„Najväčší problém však pociťujeme v nezodpovednosti niektorých príbuzných, ktorí ohrozovali 
zamestnancov a prijímateľov svojím ľahkovážnym správaním (odmietanie sa testovať, odmietanie 
nosenia rúška), cestovateľské anamnézy,...bezohľadnosť občanov – parkovanie cudzích vozidiel na 
miestach, kadiaľ prichádzajú sanitky, zásobovanie.“ 
„Pochopenie obmedzení a ich dodržiavanie u klientov so psychiatrickou diagnózou.“ 

 
 

2 

CELKOM 77 

 
Aké oblasti je podľa Vás dôležité úplne jednoznačne zaistiť v prípade ďalšej možnej vlny pandémie COVID-19? – 
pobytové služby 

Aké oblasti je podľa Vás dôležité úplne jednoznačne zaistiť v prípade ďalšej možnej vlny 
pandémie COVID-19? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Dôležité je zaistiť personálnu oblasť, zaistenie kvalifikovaného personálu pri ich výpadku. 31 

Dôležité je zaistiť dostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov.    
 
„Máme veľa zdravotníckych oblekov, jednorázových masiek, ale akútne nám chýbajú rukavice a FFP2 
respirátory, musíme si ich zabezpečovať z vlastných finančných prostriedkov. Privítali by sme cielené 
dodávky OOPP, a nie plošné množstvá bez rozmyslu či pomôcku treba alebo nie.“ 

19 

Dôležité je vydávať jasné a zreteľné vyhlášky, smernice a pokyny 11 

Dôležité je zaistiť karanténne priestory  7 

Dôležité je zaistiť komunikáciu s hlavným mestom Bratislava, lekármi a príbuznými klientov.  
„Zabezpečenie komunikácie s hl. m. SR, RÚVZ a MPSVR SR.“ 
„Neustály telefonický a mailový kontakt na zabezpečenie komunikácie s príbuznými a lekármi klientov.“ 

6 

Dôležité je zaistiť očkovanie a dodržiavanie pravidiel 
„Vzájomnú kooperáciu poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb. Povedomie klientov 
a príbuzných o dôležitosti dodržiavania základných protiepidemických opatrení, a to aj u očkovaných 
osôb. U mnohých, či už klientov alebo príbuzných sa často stretávame s názorom, že keď sú očkovaní, 
nič im nehrozí a nie je potrebné dodržiavať opatrenia. Personál je školený a uvedomuje si riziká pri 
nedodržiavaní opatrení vzhľadom na bezpečnosť klientov.“ 

4 

Iné: 
„Nechať všetko na zdravotníkov a nemiešať do toho laikov, politikov a iných.“ 

5 

CELKOM 83 

 
Tabuľka č. 1: Akým spôsobom by Vám, podľa Vášho názoru, mohlo v tomto smere pomôcť hlavné mesto 
Bratislava? – pobytové služby 

Akým spôsobom by Vám, podľa Vášho názoru, mohlo v tomto smere pomôcť hlavné mesto 
Bratislava? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Pomoc v rámci personálneho zabezpečenia 11 

Pomoc v rámci zaistení dostatku osobných ochranných pracovných prostriedkov. 11 

Pomoc v rámci školenia personálu. 7 

Pomoc v rámci informovania verejnosti vzhľadom na rizikové skupiny klientov.  5 
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„Vytvorenie povedomia pre širokú verejnosť o ohrození skupiny klientov v zariadeniach (často čelíme 
tlaku a nerešpektovaniu pravidiel zo strany príbuzných). Pomohla by edukácia a opakované 
informovanie občanov mesta o rizikách pre seniorov. Príprava a distribúcia edukačných materiálov 
(vhodných pre príbuzných aj pre cieľové skupiny).Vytvorenie pool-u zamestnancov (v prípade výpadku 
vlastných).“ 

Zlepšenie komunikácie a koordinácie podpory 6 

Zabezpečenie karanténnych priestorov 2 

Iné: 
„Najvýznamnejšia pomoc od magistrátu je vo  finančnej podpore, takže úhradu klientov nie je 
nevyhnutné zvyšovať v súvislosti so zvyšovaním nákladov na nákup hygienického materiálu.“ 
„Ponúknuť zvýhodnené bývanie opatrovateľom, zdravotným sestrám z iných regiónov a pod.“ 

 
4 

CELKOM 46 

 
 
USPOKOJENIE DOPYTU - POBYTOVÉ SLUŽBY PODĽA JEDNOTLIVÝCH CIEĽOVÝCH SKUPÍN – 
AMBULANTNÉ A TERÉNNE SLUŽBY  

Iná odpoveď u cieľovej skupiny starší ľudia, napr.: Uspokojili sme dopyt, ale museli sme skrátiť čas, ktorý klient 

môže stráviť v sprche. Denné centrá boli od nástupu COVID-19 zatvorené počas roka 2020. Pre nedostatok 

opatrovateliek sme nedokázali pokryť všetkých klientov. 

Iná odpoveď u cieľovej skupiny osoby so zdravotným znevýhodnením, napr.: Uspokojili sme záujem rodín, ktoré 

sa na nás obrátili, nakoľko sme mali navýšenú kapacitu zamestnancov od 1.1.2020. Denné centrá boli od nástupu 

COVID-19 zatvorené počas roka 2020. V prevažnej miere dopyt po službe dokážeme uspokojiť, až na niektoré dni, 

kedy je dopyt vyšší ako kapacitne môžeme zabezpečiť s jedným šoférom. 

Iná odpoveď u cieľovej skupiny ľudia bez domova, napr.: V rámci ročných období sa to líši. Zima je kritická, ale 

zvládame to. Avšak potreba bezpečného bývania ostáva nenaplnená.  

Iná odpoveď u cieľovej skupiny deti, mládež a rodiny v ohrození, napr.: V niektorých mesiacoch je dopyt vyšší, 

inokedy je menej dopytu. Nie, neboli sme schopni, nakoľko máme rokmi vybudované meno v našej oblasti 

a recenzie spokojných rodičov nám umožňujú mať rezervačný list už na rok 2023.  

Áno, ale len v rámci konkrétnej oblasti/mestskej časti: V podstate skôr, či neskôr áno, v MČ Dúbravka a Karlova 

Ves. 

Iná odpoveď u cieľovej skupiny ľudia užívajúci drogy, napr.: Nemohli sme všetkých zastupovať advokátmi, lebo 

väčšinu financií pohltili nájomné priestory v Bratislave. Tu by sme uvítali pomoc! 

Iná odpoveď u cieľovej skupiny cudzinci a etnické menšiny, napr.: Nemohli sme všetkých zastupovať advokátmi, 

lebo väčšinu financií pohltili nájomné priestory v Bratislave.Tu by sme uvítali pomoc! 

 
Čo by mohlo prispieť k tomu, aby ste boli schopní uspokojiť dopyt klientov po vašej službe? – ambulantné a terénne 

služby 

Čo by mohlo prispieť k tomu, aby ste boli schopní uspokojiť dopyt klientov po vašej službe? Absolútna 
početnosť (N) 

Zvýšenie úväzkov zamestnancov priamej starostlivosti.  34 

Väčšie a vhodnejšie priestory pre poskytovanie služieb, rozšírenie služby. 17 

Vyššia finančná podpora na poskytovanie sociálnej služby.  17 

Navýšenie počtu pomôcok (materiálno-technické vybavenie). 11 

Automobil pre potreby terénnej intervencie a pod. 10 

Rekonštrukcia, bezbariérovosť.  4 

Zvýšenie kvalifikácie personálu, školenia, (zahraničné) stáže, výmeny dobrej praxe. 5 

Iné 9 

CELKOM 107 

Iné – napr.: 
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- Jednoznačne dotácia pre jasle na dieťa – tak, ako ju poberajú materské školy. Tým by sa služba stala konkurencie 
schopná a deti do 3 rokov by sa neumiestňovali v materských školách, kam ešte nepatria. Majú iné nároky a sociálne 
potreby a hlavne sú legislatívne nároky na personál v jasliach diametrálne odlišné ako v materských školách (jasle 
– 5 detí/vychovávateľka, materská škola – 20 detí/učiteľka), čo výrazne navyšuje náklady na personál jaslí a to bez 
dotácie, ktorú dostávajú materské školy. 

- Rozšírenie možností stravovania seniorov v blízkom okolí Jurigovho námestia z dôvodu vysokého počtu a záujmu 
seniorov stravovať sa v tejto oblasti. 

- Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb plošne – soc. služby v Bratislave od seba navzájom závisia. 
Zvýšenie kvality vysokoškolského štúdia, motivovaní záujemcovia o prácu. Lepšie finančné ohodnotenie 
a postavenie pracovníkov v sociálnych službách. Navýšenie pracovných úväzkov. Cenovo dostupné bývanie pre 
ľudí s minimálnym príjmom. Dobrá bytová politika a koncepcia ukončovania bezdomovectva, ktorá by zohľadňovala 
rôznu mieru podpory, ktorú ľudia bez domova na ceste z ulice potrebujú. Viac verejných diskusií o téme 
bezdomovectva komplexne. 

- sieťovanie  sociálneho poradenstva, zjednodušenie legislatívy pre ZŤP a invalidných dôchodcov, resp. 
nízkopríjmových ľudí, a rovnako aj umiestnenie tejto služby priamo v komunite – napr. nákupné centrum a podobne. 

 
Ako by v tomto ohľade mohlo byť nápomocné hlavné mesto Bratislava? – ambulantné a terénne služby 

Ako by v tomto ohľade mohlo byť nápomocné Hlavné mesto Bratislava? Absolútna 
početnosť (N) 

Vyššia finančná podpora (napr. prostredníctvom grantu, projektových výziev mesta – mzdy 
pracovníkov, materiálno - technické vybavenie) 
Tak, ako podporujú mestské časti materské školy príspevkom z podielových daní, podporiť aj jasle – 
keďže viac ako 80 % poskytovateľov SS v jasliach je súkromných. 

19 

Školenie personálu  
Preplácanie/organizovanie bezplatných školení (certifikovaný opatrovateľský kurz) 

12 

Poskytnutie (prenájom) vhodných priestorov  9 

Informovanie verejnosti a cieľovej skupiny o našom zariadení a voľnej kapacite, propagácia 
služby 

7 

Zriadenie viacerých služieb  
Zriadenie pobytovej služby, nízkoprahová bezplatná zdravotná starostlivosť. 
Zriadiť viac služieb sociálneho poradenstva priamo v komunite, databáza poradcov a ich zamerania.   
Vybudovaním viacerých stredísk. 

3 

Iné 14 

CELKOM 64 

 

Iné – napr.: 

- Sprostredkovanie kontaktu s firmami, ktoré by chceli, alebo by mali záujem o partnerskú spoluprácu. 

- Strategická podpora, vo forme napr. v tvorbe grantov na rozvoj personálu/ školenie, prípadné materiálne 

zabezpečenie opatrovateliek. Tvorba manuálu pre rodinných príslušníkov, aby vedeli presné kompetencie 

opatrovateliek, spoznali napríklad výhody a nevýhody tejto služby (MČ nevie zabezpečiť napríklad 24 hodinovú 

starostlivosť pre klientov). Viesť otvorený dialóg s občanmi a poukázať na dôležitosť terénnej domácej 

opatrovateľskej služby  (v domácom prostredí seniori pociťujú istotu a stabilitu, pocit bezpečia). Zaviesť koncept na 

motiváciu občanov o zamestnanie opatrovateľky/opatrovateľa (lepšie finančné ohodnotenie/ nájsť sponzorov na 

zabezpečenie iných benefitov /napríklad na regeneráciu alebo technické zabezpečenie). 

- dotácie na podporu jednotlivých klientov žijúcich v hlavnom meste. Napr. v ČR prispievajú na službu včasnej 

intervencie pre jednotlivých obyvateľov aj mestá, resp. obce. 

- Finančná podpora projektu SME SI ROVNÍ na vytvorenie motivačného a poradenského centra pre zdravotne 

znevýhodnených priamo v meste Bratislava, pretože z financií EU môžeme vytvárať centrá mimo Bratislavského 

kraja 

- Vytvorenie databázy vyškolených lektorov v rámci BA, ktorí majú certifikáty, skúsenosti alebo  odporúčania pre prácu 

s jednotlivými cieľovými skupinami a ktorí majú záujem pracovať v denných centrách pre seniorov. 

- denný stacionár MČ Rača: Dopyt po službe tohto typu sa nedá zachytiť z množstva posudkov na tento typ služby – 

v MČ, kde tento typ ambulantnej služby nie je, sa v úvodnom poradenstve klientovi a jeho príbuzným poradí, aby sa 
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na tento typ služby, ktorí si nebudú vedieť uplatniť ani nedávali posúdiť. Priniesť príklady dobrej praxe z komunít, 

kde dobre funguje tento typ služby, ktorá je ekonomickejšia ako OPA služba a umožní rodine paralelne využívať aj 

prepravnú službu, prípadne osobnú asistenciu – tzn. je aj pre rodinu cenovo výhodnejšia. Formou online seminára 

na prezentáciu príkladov dobrej praxe, prípadne formou stáže pre vedúcich pracovníkov soc. oddelení, ktorí sa 

podieľajú na tvorbe sociálnych politík a vízie rozvoja soc. služieb v MČ. Osveta verejnosti o výhodách tohto typu 

služby, v ktorom ostáva rodina ako primárna podporná sieť pre klienta a prirodzené rodinné prostredie ako najlepšie 

miesto pre dôstojný život staršieho človeka. Systematické vzdelávania a sieťovanie odborníkov na prácu so 

seniormi. Využívanie prvkov reminiscencie, princípov validácie, prvkov a princípov bazálnej stimulácie. Využitie  

muziko, arte, cani, felino...terapie. Prvky workout používané na aktivizáciu seniorov, nordickwalking,... Metodická 

pomoc – zdroje inšpirácie na nastavenie štandardov kvality pre tento typ služieb. Zákonom uvedené štandardy sú 

napasované na pobytovú formu služieb. Prepojenie v oblasti školstva – snaha včleniť do učebných osnov 

starostlivosť o seniora a budovať úctu. 

Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok vybavenia, potreba 

rekonštrukcie zariadenia alebo sa stretávajú s inými problémami. Uveďte, prosím, podrobne, aká je v tomto prípade 

Vaša skúsenosť. – ambulantné a terénne služby 

Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok 
vybavenia, potreba rekonštrukcie zariadenia alebo sa stretávajú s inými problémami. Uveďte, 
prosím, podrobne, aká je v tomto prípade Vaša skúsenosť. 

Absolútna 
početnosť (N) 

Potreba rekonštrukcie priestorov, úprava bariér v budovách 
„Sídlime v prenajatých priestoroch, ktoré majú už svoje najlepšie roky za sebou, uvítali by sme 
minimálne rekonštrukciu kuchyne, priestoru jedálne a kúpeľne s toaletami.“ 

18 

Materiálno-technické zabezpečenie služby – potreba nového vybavenia, kompenzačné 
pomôcky, moderné technológie (laptopy a i.) 

„Materiálno-technické zabezpečenie denného programu, obnova zariadenia a vybavenia miestností.“ 

15 

Nedostatok automobilov 10 

Problémom je nedostatok priestoru pre kvalitné poskytovanie služieb, potreba ich rozšírenia  

„V našom zariadení je jednoznačným problémom nedostatok priestoru. Chýba nám vyčlenená 
poradenská miestnosť/miestnosť prvého kontaktu, zároveň väčší priestor na komunitné stretnutia + 
väčšia miestnosť pre tvorivé dielne.“ 

„Momentálne sme v prenajatých priestoroch, uvítali by sme vlastné priestory „šité“ na túto službu.“ 

„Uvítali by sme lepšie skladové priestory pre pomôcky.“ 

9 

Nedostatok kvalifikovaného odborného personálu, nedostatok financií na ich finančné 
ohodnotenie 

„Za najväčší problém považujeme nedostatok kvalitného a stabilného personálu a ich finančné 
ohodnotenie. Z hľadiska získavania kompenzačných pomôcok máme dostatok – väčšina je však 
získavaná prostredníctvom darov a grantov. Uľahčilo by nám, keby boli realizované aj prostredníctvom 
rozpočtu.“ 

9 

Iné 

„Poskytovanie tlmoč. služby len v rámci kraja – nepočujúci z iného kraja, ktorý príde do nášho kraja na 
vyšetrenie k lekárovi či pracovnú ponuku, prednášku a pod., nemá nárok na zabezpečenie tlmočenia 
od nás ani od tlmočníkov z jeho kraja (v zmluve je tlmočenie len v rámci kraja) a podobne to platí aj 
naopak – nepočujúci v rámci kraja po vycestovaní do iného kraja má problém so zabezpečením TS. 
Niekedy sa to dá vyriešiť online tlmočením, inokedy je potrebné mať tlmočníka v teréne…..ako, keď 
každá VUC si platí len toho svojho poskytovateľa a to len vo svojom kraji??????" 

"V rámci TS sa stretávam s problémom súvisiacim s vopred stanoveným počtom hodín potrebných na 
tlmočenie. Ako môže nepočujúci vopred vedieť koľko hodín tlmočenia bude každý mesiac 
potrebovať??????? Je to rôzne – vyskytnú sa zdravotné problémy? Prihlási sa na nejaký kurz či 
prednášku? Bude riešiť nejaký zdĺhavý problém? Alebo v tom mesiaci takmer nič nepotrebuje? Dopláca 
na to tlmočník, ktorý buď nevyčerpá zazmluvnené hodiny a musí vracať peniaze na VÚC (ďalšie 

3 
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pridávanie práce, vypisovanie tlačív) alebo pri málo zazmluvnených hodinách buď robí zadarmo alebo 
odmietne nepočujúceho, ktorý je rozčarovaný a frustrovaný.“ 

CELKOM 64 

 
 
Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok personálu. Uveďte, prosím, 

podrobne, akú máte s tým skúsenosť v rámci Vašej služby - priama starostlivosť – ambulantné a terénne služby 

Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok 
personálu. Uveďte, prosím, podrobne, akú máte s tým skúsenosť v rámci Vašej služby - 
priama starostlivosť 

Absolútna 
početnosť (N) 

Nedostatok uchádzačov s vhodnými osobnostnými predpokladmi, problém s kvalifikovaným 
personálom (rekvalifikácia je drahá)  

Na trhu práce je nedostatok kvalifikovaného personálu, preto je veľmi náročné hľadať nových sociálnych 
pracovníkov, čo samozrejme limituje možnosti a niekedy aj kvalitu poskytovanej soc. služby. 

Problém je v kvalifikácii personálu, a v tom, že ak ho chceme rekvalifikovať, je to drahé – jeden 
certifikovaný kurz stojí 300EUR a nemáme záruku, že nám personál po rekvalifikácii neodíde, a tým je 
investícia sporná. 

Je problém zohnať špeciálneho pedagóga, prácu s ľuďmi s mentálnym a zdravotným postihnutím 
hodnotia ako veľmi náročnú. 

Je náročné zohnať kvalifikovaných poradcov včasnej intervencie, pracovníkov si musíme dlhodobo 
školiť, VÚC nám neprispieva na školenia zamestnancov, ani nepodporuje ich vzdelávanie v pracovnom 
čase, čo je problém. 

10 

Nedostatok financií, čo spôsobuje fluktuáciu a stabilizáciu pracovníkov 
„V rámci služby sa spoliehame na dobrovoľníkov, advokátov pro bono, nakoľko je problém 
s financiami.“ 

10 

Chýbajú kvalifikované opatrovateľky  6 

Chýba pedagogický personál  3 

Chýbajú sociálni pracovníci (s vodičským preukazom)  3 

Potreba podpory financovania nákladov na vzdelávanie odborných zamestnancov 3 

Fluktuácie pracovníkov, hlavne mladších ročníkov 3 

Chýba zdravotnícky personál  1 

CELKOM 32 

 

Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok personálu. Uveďte, prosím, 

podrobne, akú máte s tým skúsenosť v rámci Vašej služby - nepriama starostlivosť – ambulantné a terénne služby 

Pri niektorých službách je pre poskytovanie sociálnej starostlivosti limitujúci nedostatok 
personálu. Uveďte, prosím, podrobne, akú máte s tým skúsenosť v rámci Vašej služby - 
nepriama starostlivosť 

Absolútna 
početnosť (N) 

Nedostatok týchto pracovníkov z dôvodu nedostatku financií 

Nemáme financie na pracovníkov nepriamej starosltivosti – manažment, administratíva, VÚC takýchto 
zamestnancov nepodporujú. 

9 

Problémy obsadiť všetky pracovné pozície – kuchárka, upratovačka, vedúca kuchyne, 
účtovník, ekonóm, údržbár.  

3 

CELKOM 12 
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Pokiaľ máte problémy s nedostatkom personálu, akým spôsobom by sa podľa vášho názoru dala táto problematická 

situácia riešiť? – ambulantné a terénne služby 

Pokiaľ máte problémy s nedostatkom personálu, akým spôsobom by sa podľa vášho názoru 
dala táto problematická situácia riešiť? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Vyššie finančné ohodnotenie 
Vyššie finančné ohodnotenie by bolo výraznou pomocou, nakoľko z našej skúsenosti vieme, že 
pracovníci majú ďalšie pracovné úväzky u iných zamestnávateľov. 
Vzhľadom na to, že sa nachádzame v Bratislave, určite by vyššie finančné ohodnotenie prospelo, 
hlavne teda na udržateľnosť zamestnancov, ale určite by neboli zlé aj bezplatné vzdelávania alebo 
konferencie ohľadom duševného zdravia. 
Vyššie finančné ohodnotenie by mohlo pomôcť rozšíriť počet uchádzačov s vyšším vzdelaním alebo 
väčšími pracovnými skúsenosťami. 

41 

Podpora zvyšovania kvalifikácie 
Benefitom pre odborných zamestnancov v službe včasnej intervencie je často podpora možnosti jeho 
vzdelávania a ďalšieho odborného rastu, finančného ohodnotenia. V prípade terénnych pracovníkov 
môžu byť kondičné jazdy dobrou formou podpory. 
Preplácanie/organizovanie bezplatných školení (certifikovaný opatrovateľský kurz) 
Podpora dostatočného školenia zamestnancov – finančná, aj časová (tzn. Aby sa zamestnanci mohli 
školiť v pracovnom čase, nakoľko VÚC nám hradí len priamu prácu s klientom). 
Granty na inovatívne vzdelávacie programy - jeden projekt s týmto zameraním aktuálne realizujeme 
cez dotácie VÚC. Vzdelávania pre pracovníkov viacerých mestských častí môžu byť prospešné aj pre 
sieťovanie odborníkov, vzájomné prepojenie by viedlo ku kvalitnému budovaniu a zlepšovaniu služieb 
v celom meste. 

7 

Bonusy zamestnávateľa  
Vyššie finančné ohodnotenie, inovatívne školenia, výmenné pobyty, pracovné benefity- električenka, 
vstupy do divadla, kina, fitnesscentra... 

5 

Iné 

Zjednodušenie prijímania cudzincov, najmä zahraničných Slovákov napr. z Ukrajiny alebo Srbska. 
Možnosť dočasného ubytovania pre mimobratislavských zamestnancov. 
Poskytnutie priestorov na prenájom od mesta BA so špecifickým účelom – jasle pre registrovaných 
poskytovateľov, čím by sa znížili náklady a môžu sa zvýšiť platy a zastabilizovať personál. 
Sprostredkovanie prepojenia s partnerskými firmami, ktoré by nám chceli pomôcť s materiálno - 
technickým vybavením rehabilitačného strediska.   
Vyššie finančné ohodnotenie uchádzačov o zamestnanie. Systematická príprava opatrovateľov, 
stredoškolské vzdelanie. Vytvorenie pozície Altenpfleger, t.j. pracovník na pomedzí zdravotných 
a sociálnych služieb orientovaný na komplexnú ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť o seniorov. 
Sprostredkovanie prepojenia s partnerskými firmami, ktoré by nám chceli pomôcť s materiálno - 
technickým vybavením rehabilitačného strediska.   

5 

CELKOM 48 

 
Akým spôsobom by vám, podľa vášho názoru, mohlo v tomto smere pomôcť hlavné mesto Bratislava?  – ambulantné 

a terénne služby 

Akým spôsobom by vám, podľa vášho názoru, mohlo v tomto smere pomôcť hlavné mesto 
Bratislava?   

Absolútna 
početnosť (N) 

Zvýšenie finančnej podpory 
Zvýšenie finančnej podpory na mzdy a odvody umožní navýšenie personálu. 
Príspevok na poskytovanú sociálnu službu, či už mestskými časťami alebo samotným hl. mestom 
Bratislava, aby sa na jednej strane mohli znížiť doplatky prijímateľov a na druhej strane by mohol 
vzniknúť priestor na zvýšenie miezd opatrovateľov. 
Aktuálne je zo strany magistrátu poskytovaná dostatočná dotácia na soc. službu. Bolo by však veľmi 
účinné, keby bola zachovaná kontinuita, a to vždy od začiatku roka, nakoľko dochádza k dotáciám až 
niekoľko mesiacov po začiatku roka, čo zvyšuje neistotu, a zároveň nás to núti brať si pôžičku od banky. 

16 

Školenie personálu 14 
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Preškolenie personálu formou opakovaných kurzov, napr. prvá pomoc, práca s ležiacim pacientom a 
pod. 
Organizovanie školení a supervízií pre personál. 
Pomoc a školenie administratívnych programov – databáza klientov, správa siete – pro bono. Takže 
využitie prípadných voľných kapacít mesta v prospech nášho združenia. 

Odpustenie poplatku za nájom verejného priestoru 
Napr. odpustením poplatku za nájom verejného priestoru pri sídle združenia. 
Napríklad odpustením poplatku za nájom verejného priestoru pri sídle združenia, čím by sme preskupili 
financie na potrebný účel. 

3 

Poskytnutím zvýhodneného ubytovania 
Možnosť dočasného ubytovania pre mimobratislavských zamestnancov. 2 

Iné 
Viac šíriť osvetu o možnostiach pomoci osobám so zdravotným postihnutím. Dôkladne a systematicky 
odstraňovať bariéry v celom priestore, aby sa osoby so ZP mohli zúčastňovať všetkých aktivít v plnom 
rozsahu. 
Namiesto priameho poskytovania domácej opatrovateľskej služby alebo financovania súkromných 
agentúr, podporiť v tejto oblasti MČ. Lobovať za zjednodušenie prijímania cudzincov, najmä 
zahraničných Slovákov napr. z Ukrajiny alebo Srbska.  
Prehodnotiť potreby kvalifikácie zamestnancov pre určité vekove skupiny detí, dotovať tabuľkové platy 
pedagógov. 
Zvýšiť povedomie o sociálnych službách prostredníctvom médií, sociálnych sietí a rôznych akcií. 
Refinancovaním nákladov na prepravu občanom hl. mesta Bratislava na základe dokladu o úhrade 
prepravnej služby, ako to niektorým klientom refinancuje ÚPSVaR, avšak nie všetkým. Aktuálne prijaté 
platby za prepravné služby pokrývajú cenu PHM a servis vozidiel a len minimálne mzdu vodiča, ktorú 
pokrývame z iných zdrojov, aby sme predovšetkým stálym klientom mohli zabezpečiť prepravu, na ktorú 
sú odkázaní. 

5 

CELKOM 38 

 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť Vašej služby na krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19? – ambulantné 

a terénne služby  

Ako by ste zhodnotili pripravenosť Vašej služby na krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou  
COVID-19? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Sociálne služby boli pripravené a situáciu zvládli  
Krízovú situáciu sme vzhľadom na dobrý tímový duch a ochotu zamestnancov zvládli veľmi dobre. Mali 
sme len situáciu pozitívneho klienta, kedy sme museli na 3 týždne zavrieť zariadenie, ale i počas tohto 
času sme sa klientom každý deň ozývali telefonicky, a tak aj zo spätnej väzby klientov vieme, že sme 
to zvládli bez vážnych problémov a hlavne bez výrazne zhoršených stavov klientov. 
Vďaka technológiám sme presunuli služby aj do on-line priestoru, krízová Linka PON rozšírila 
prevádzkový čas z 8 hodín na 24 hodín, 7 dní v týždni. V prvej vlne sme boli v našej problematike 
najčastejšie kontaktovanou organizáciou v prípadoch domáceho násilia, obete sme vyhľadávali aj 
prostredníctvom všeobecných lekárov pôsobiacich v Bratislave. 
Opatrovateľská služba v mestskej časti Bratislava-Lamač je pripravená operatívne reagovať na 
prípadnú krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19. Svoju pripravenosť útvar preukázal už 
v predchádzajúcom období, v rámci referátu sociálnych vecí bola zriadená SENIOR LINKA, riešiaca 
akútne potreby vznikajúce v území. Okamžite bola zriadená dočasná služba seniorom pri nákupoch 
potravín, výber liekov z lekárne a dovoze obedov. 
Zvládli sme to napriek počiatočným zmätkom v inštrukciách od hlavného hygienika a ich aplikácii pre 
sociálne služby ministerstvom. Boli sme prvá línia kvôli sociálno-právnej ochrane detí, teda išli sme v 
nezmenenom režime, aj keď tretina organizácie dostali covid v práci. 
Vďaka dostupnosti rôznych aplikácií umožňujúcich online obrazovú a zvukovú komunikáciu a zdatnosti 
najmä strednej a mladšej generácie klientov v tejto oblasti, sa vo veľkej miere rozšírilo online tlmočenie 
kvôli bezpečnosti oboch zúčastnených strán. V mnohých prípadoch sa to ukázalo ako výborná 
alternatíva. Nie vždy je však vhodné a možné nahradiť terénne  tlmočenie online tlmočením. 

 
 
 
 
 

69 

Sociálne služby boli nútené obmedziť služby či ich prerušiť (uzavretie zariadenia)  
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Pri  terénnej službe sme neboli pripravení na rôzne opatrenia, a preto sme museli naše služby výrazne 
obmedziť. 
Naša služba je priamo ovplyvnená pandémiou, nakoľko poskytujeme služby sociálnej rehabilitácie. 
Pripravujeme ľudí na zamestnanie v gastroprevádzkach a ubytovacích službách. Keďže tieto oblasti 
boli pandémiou veľmi ovplyvnené, negatívne to ovplyvnilo aj naše služby. 
V prípade výskytu COVID-19 v našom zariadení budeme musieť na určitý čas obmedziť sociálnu službu 
– denný stacionár. Vzhľadom na architektúru a pracovné kapacity zariadenia nie je možné oddeliť 
a venovať sa prijímateľom denného stacionára, nakoľko väčšina personálu bude zabezpečovať a starať 
sa o potreby infikovaných prijímateľov. Dochádzaním a poskytovaním služby pri možnom výskyte 
COVID-19 priamo v zariadení by sme ohrozili prijímateľov denného stacionára. 
Na základe nariadení sme kvôli bezpečnosti DC počas pandémie zavreli. Cez leto sme postupovali 
podľa pokynov RÚVZ v Bratislave.   

 
 
 
 
 
 

14 

Sociálne služby mali nedostatok hygienických pomôcok  
Jediná podpora, ktorú sme ako jasle mali, boli antigénové testy a ochranné odevy na testovanie. 
Veľmi by v budúcnosti pomohli napr. germicídne žiariče, dezinfekcia (stojan, celková dezinfekcia 
priestorov, ktorú bolo potrebné riešiť pravidelne a je veľmi drahá), respirátor, rúška atď. 

 
 

6 

Sociálne služby mali nedostatok personálu 
Sme pripravení po materiálnej stránke a bezpečnostnej (opatrenia). V prípade výskytu ochorenia 
bude problém s personálom. 

 
5 

Sociálne služby mali nedostatok informácií  
Situáciu sme zvládli, chýbali nám informácie ohľadom aplikovania opatrení na konkrétny typ sociálnej 
služby včasnej intervencie (napr. pri terénnej forme služby včasnej intervencie v prirodzenom prostredí 
rodiny). 
Pre jasle neboli žiadne špecifické usmernenia, ako keby neexistovali... Riadili sme sa kombináciou 
odporúčaní pre sociálne služby a pre školy.  
Na krízovú situáciu sme neboli pripravení. Chýbali metodické pokyny, postupy, ochranné pomôcky. 

 
 
 

4 

Sociálne služby mali nedostatok technického vybavenia  
Zo skúseností z r. 2020 sme pripravení, nedostatok technického vybavenia na online konzultácie. 
Prvá vlna bola o krízovom manažmente, ale v rámci druhej vlny sme sa už pripravili na všetky možné 
formy poskytovania služby prostredníctvom online technológií. Chýbajúce finančné zázemie nám bráni, 
aby všetko fungovalo ideálnym spôsobom alebo aspoň na bezproblémovej báze. V súčasnosti ale 
dokážeme zabezpečiť naše služby uspokojivým spôsobom. 

 
 
 

2 

Iné 
Pripravení sme neboli, ale aj vzhľadom na pokles záujmu počas pandémie sme sa dokázali prispôsobiť. 
Na pandémiu, so všetkým, čo priniesla, neboli pripravené nielen sociálne služby, ale ani celá 
spoločnosť, či svet. Domácu opatrovateľskú službu limitoval najmä strach z neznámeho, množstvo 
protichodných informácií (u klientov aj zamestnancov), nebol dôvod mať extrémne zásoby ochranných 
pomôcok. 

 
 
 

2 

CELKOM 102 

 
 
Ako by ste zhodnotili pripravenosť hlavného mesta Bratislava na krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19? 

– ambulantné a terénne služby 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť hlavného mesta Bratislava na krízovú situáciu súvisiacu s 
pandémiou COVID-19? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Sociálne služby sa nevedia vyjadriť 33 

Sociálne služby hodnotia pripravenosť hlavného mesta Bratislava kladne 
Oceňujeme vytvorenie aspoň minimálnych kapacít v karanténnom mestečku, pravidelnú komunikáciu 
smerom k organizáciam pracujúcich v službách krízovej intervencie a kontinuálny výdaj OOP. Vidíme 
priestor na zlepšenie: Kapacita karanténneho zariadenia je momentálne 100 miest, pri odhadovanom 
počte 4 – tisíc ľudí bez domova v Bratislave, je kapacita veľmi nízka. Taktiež nie je vyriešená karanténa 
pre úzke kontakty.“ 

28 

Sociálne služby hodnotia pripravenosť hlavného mesta Bratislava záporne 
„Jediná podpora, ktorú sme mali, boli antigénové testy a ochranné odevy na testovanie z BSK. Pre jasle 
neboli žiadne špecifické usmernenia, ako keby neexistovali... Riadili sme sa kombináciou odporúčaní 
pre sociálne služby a pre školy. Veľmi by v budúcnosti pomohli napr. germicídne žiariče, dezinfekcia 

11 
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(stojan, celková dezinfekcia priestorov, ktorú bolo potrebné riešiť pravidelne a je veľmi drahá), 
respirátor, rúška atď.“ 
„Pri nedostatku personálu nevedeli byť nápomocní. Letáky o dostupných službách chodili neskoro a boli 
užívateľsky nepriateľské (malé písmenká, nevyznačené zmeny služieb).“ 
„Nedostatočná metodická pomoc pre terénne a ambulantné soc. služby, ochranné pomôcky boli 
zabezpečené svojpomocne a neskôr distribuované z BSK.“ 
„Nedostatok personálu (strata energie), pandémia trvala dosť dlho a ľudské sily sa míňali. My vnímame 
ako najväčšiu podporu a metodickú pomoc najmä naše pravidelné komunikácie na medzinárodnej 
úrovni, kde sme sa vzájomne v rámci našej aliancie učili a zlepšovali. Štát a mesto situáciu zo začiatku 
totálne nezvládli a len vďaka pomoci (materiálnej podpory) zvonka a zdola sme ju zvládli.“ 

Sociálne služby v rámci spomenutej krízovej situácie nespolupracovali s hlavným mestom 
Bratislava 

5 

Iné 
„AG testy a ochranné pomôcky sme mali ako poskytovateľ služieb iba z VÚC, z HM nám asi po 6 
týždňoch od začiatku prvej vlny prišiel iba materiál na šitie rúšok z netkaných textílií - tento materiál bol 
nepoužiteľný, bežní laici z neho nevedeli rúško ušiť, použiteľné boli iba gumičky, ktoré boli vtedy 
nedostatkové, textilné rúška šili dobrovoľníci.“ 

1 

CELKOM 78 

 
S akými najväčšími problémami sa Vaša služba v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 2020 stretla? – ambulantné 

a terénne služby 

S akými najväčšími problémami sa Vaša služba v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 
2020 stretla? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Nedostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov.  31 

Nedostatok personálu 20 

Nedostatok karanténnych priestorov 10 

Nedostatok informácií, chaos v opatreniach skôr na celoštátnej a rezortnej úrovni.  14 

Obmedzenie služieb, prerušenie služieb (uzavretie zariadenia) 8 

Problém s financiami súvisiaci s enormne zvýšenými nákladmi, chýbajúcim personálom, 
vypovedaním zmlúv s klientami apod. 

5 

Iné 
„Viacerí klienti nemali dostatočné technické vybavenie na dištančnú formu práce.“ 
„Nezodpovednosti niektorých príbuzných, ktorí ohrozovali zamestnancov a prijímateľov svojím 
ľahkovážnym správaním (odmietanie sa testovať, odmietanie nosenia rúška, cestovateľské 
anamnézy,...bezohľadnosť občanov – parkovanie cudzích vozidiel na miestach, kadiaľ prichádzajú 
sanitky, zásobovanie.“ 

4 

CELKOM 92 

 
Aké oblasti je podľa Vás dôležité úplne jednoznačne zaistiť v prípade ďalšej možnej vlny pandémie COVID-19? – 

ambulantné a terénne služby 

Aké oblasti je podľa Vás dôležité úplne jednoznačne zaistiť v prípade ďalšej možnej vlny 
pandémie COVID-19? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Dostatok jasných inštrukcií, pokynov a informácií a ich zdieľaní  
„Stručné, jednoznačné a jednoduché pokyny pre sociálne služby, aj ambulantného typu.“ 
„Prostriedky. Jednoznačné jednotné usmernenia, vyhlášky (považujeme za veľmi neprijateľné rôzne 
výnimky). Usmernenia nesmú byť na odporúčacej báze.“ 

23 

Dostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov 18 

Vytvorenie podmienok pre fungovanie služieb a verejných inštitúcií 
„Rozhodne je to oblasť fyzickej a psychickej pomoci pre osamelých ľudí, a predovšetkým je potrebné 
zmapovať počet obyvateľstva, ktorý je bez pomoci blízkych. Prípadne by som odporúčal zriadiť 
krízovú linku, na ktorú by tieto osoby mohli v prípade potreby zavolať.“ 
„Zaistiť prístup tlmočníka k nepočujúcej osobe (samozrejme v rámci ochrany a bezpečnosti zdravia), 
prípadne zabezpečiť technické zariadenia  a kvalitné internetové spojenie na online tlmočenie.“ 

17 

Dostatok karanténnych priestorov 7 

Zaistenie  prevencie pred šírením Covid, predovšetkým dostupnosť očkovania pre vybrané 
kategórie klientov 

3 
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Finančná podpora sociálnych služieb 2 

CELKOM 70 

 
Akým spôsobom by Vám, podľa Vášho názoru, mohlo v tomto smere pomôcť hlavné mesto Bratislava? – ambulantné 

a terénne služby 

Akým spôsobom by Vám, podľa Vášho názoru, mohlo v tomto smere pomôcť hlavné mesto 
Bratislava? 

Absolútna 
početnosť (N) 

Informovanie sociálnych služieb, ale aj verejnosti, koordinácia podpory sociálnych služieb 
„Dbať na to, aby všetky informácie, ktoré komunikujú k občanom v súvislosti s pandémiou, boli 
prístupné aj pre občanov so zrakovým postihnutím.“ 
„Napr. posielanie mailov s jasnými inštrukciami/metodickými usmerneniami vzľadom na aktuálnu 
situáciu.“ 
„Usmernenie pre všetky MČ v HM pre koordináciu činnosti denných centier počas pandémie.“ 

11 

Školenia pracovníkov sociálnych služieb 
„Vzdelávanie a školenie v ambulanciách a na pracoviskách o online a terénnej TS. Aby sa tam niekto 
nebál, a z niečoho nekalého nepodozrieval nepočujúceho klienta, keď vytiahne mobil, aby sa spojil s 
tlmočníkom. Alebo aby pracovník nepresviedčal nepočujúceho, že sa s ním vie dohovoriť a žiadneho 
tlmočníka nepotrebuje. Vzdelávanie aj v oblasti komunikácie s takýmito klientmi – mnohí nepočujúci 
nevedia plynule odzerať a nerozumejú čítanému slovu, a preto to nie je pre nich adekvátna náhrada za 
tlmočníka. Prikývnutie klienta nie vždy znamená, že porozumeli.“ 
„Databáza pracovníkov/dobrovoľníkov – ich zaškolenie pre prácu v zariadeniach, ale aj priamo 
v rodinách klientov ŤZP.“ 

9 

Zaistenie karanténnych priestorov 
„Zabezpečiť karanténne zariadenia, kde možno prevážať infikovaných, personálnu a materiálnu 
podporu v prípade potreby/výpadku.“ 

6 

Finančná pomoc 
„Keďže sa ľudia počas pandémie obávajú dávať deti do zariadení, hlavné mesto by malo kompenzovať 
zariadeniam finančné straty ušlého zisku a rodičov odľahčiť od platenia, pokiaľ deti nemôžu nastúpiť.“ 

5 

Materiálna a technická pomoc, a to i v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 
„Vytvorenie očkovacích autobusov so stanovišťom jedenkrát týždenne v jednotlivých MČ. Mnohí seniori 
sa pre problémy s dopravou na očkovacie miesto rozhodli neočkovať sa a chrániť sa tým, že budú 
menej chodiť medzi ľudí. Je možné predpokladať, že podobne by tomu bolo aj pri umožnení dať sa 
očkovať treťou dávkou. Mestská časť by vedela pre seniorov zabezpečiť dobrovoľníkov na pomoc 
s vypísaním formulárov,...prípadne infolinku na registráciu.“ 

5 

Kontroly dodržiavania nastavených pravidiel 3 

Iné 
„Zapojenie nás do Vašej siete podpory napriek tomu, že nie sme Vaši grantisti:( alebo nám dať šancu 
na stretnutí a hľadať možnosti vzájomne prospešnej spolupráce.“ 
„Ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa by sme skôr uvítali zaradenie do 
systému pod ministerstvo školstva s dotáciou / normatívom na každé dieťa.“ 

8 

CELKOM 47 

 
 
 
 
 
 


