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Rokovanie  pracovnej skupiny pre osoby so zdravotným znevýhodnením 

komunitného plánovania sociálnych služieb dňa 19.10. 2021 

 

 

 

Stretnutie online: 9:30 – 11:00, online 

 

 

 

Prítomní za členov pracovnej skupiny:  

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Únia nevidiacich  a slabozrakých Slovenska,  

Asociácia nepočujúcich Slovenska, Inklúzia, Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.), 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Platforma rodín detí so zdravotným 

znevýhodnením, Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., Centrum sociálnych služieb 

Sibírka, rozpočtová org., Raná starostlivosť, n.o., Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so 

zdravotným postihnutím 
 

 

Hostia: 

Iveta Mišová, Marián Svoboda (AUGUR Consulting, s.r.o.) 

 

 

Prítomní za hlavné mesto: Dušana Kurillová (sekcia soc. vecí, HMBA), Anna Pivková 

(sekcia soc. vecí, HMBA), Silvia Shahzad (sekcia soc. vecí, HMBA), Nikola Neštinová (sekcia 

soc. vecí, HMBA), Veronika Špániková (sekcia soc. vecí, HMBA), Michaela Šedovič 

(Oddelenie dátových a priestorových analýz, HMBA) 

 

Facilitát 

or: Filip Vagač (PDCS, o.z.) 

Zapisovateľka: Mária Radváková (PDCS, o.z.) 

 

 

 

 

 

Program  
1. Schválenie programu rokovania 

2. Harmonogram tvorby KPSS 

3. Prezentácia priebežných výsledkov analytickej časti KPSS dodávateľom 

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

4. Pripomienkovanie SWOT analýzy KPSS 
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1.Schválenie programu rokovania (p.Vagač) - program bol schválený bez doplnení 

 

Hlasovanie: za:10 proti:0  zdržal sa:0 

Program bol schválený  

Vysvetlenie k počtu hlasujúcich: Hlasovania o programe sa zúčastnilo 10 členov PS. 1 členka PS 

sa pridala k stretnutiu až po odsúhlasení programu, preto jej hlas nie sú zarátaný do hlasovania. 

 

2.Harmonogram tvorby KPSS (p.Pivková, p.Vagač) 

 

Dnes predstavovaná SWOT analýza je prvým návrhom, na ďalšom stretnutí bude predstavená jej 

finálna podoba. Zároveň bude PS pracovať na strome problémov a cieľov, teda akými spôsobmi 

bude PS riešiť slabé stránky alebo ohrozenia, ktoré vyplynú zo SWOT analýzy a z analýzy, ktorá 

bude PS predstavená dnes.  

 

Na novembrovom stretnutí bude predstavený aj návrh strategických a špecifických cieľov a o tých 

bude PS diskutovať ako o základnom nastavení dôležitom pre KPSR. 

 

2.Prezentácia priebežných výsledkov analytickej časti KPSS dodávateľom spoločnosťou 

AUGUR Consulting, s.r.o. (Príloha č.1 prezentácia, p.Mišová, p.Svoboda) 

 

(p.Mišová) 

Firma AUGUR Consulting, s.r.o. je poverená spracovaním celej analytickej časti Komunitného 

plánu sociálnych služieb hlavného mesta Bratislavy, p.Mišová je poverená spolupracovníčka a 

odborná garantka pre zapojenie a spoluprácu pre cieľovú skupinu osôb so zdravotným 

postihnutím.  

 

Prezentácia poskytla rámcovú informáciu súčasného stavu projektu. Predstavené boli ciele 

projektu a jeho rozdelenie na niekoľko krokov. V súčasnosti sa projekt nachádza medzi krokmi 4 

až 7 - prebehli štatistické zisťovania, prebieha realizácia empirických aktivít a šetrení a analýza 

kvalitatívnych a kvantitatívnych dát. Rovnako prebieha krok 7 - Prezentácia priebežných a 

hlavných zistení a na stretnutí bola prezentovaná ich časť. (strana 3 prezentácie) 

 

Následne bol predstavený návrh a definície “osoby so zdravotným postihnutím”, konštatovaná 

bola absencia legislatívneho exaktného pomenovania tejto osoby (strana 5 prezentácie). 

 

Predstavené boli Základné sociálno demografické ukazovatele počtu osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím (ZŤP) v Bratislave - čísla, ktoré budú dôležité pri plánovaní služieb v meste. 

Následne počet osôb so zdravotným znevýhodnením za roky 2010-2020, ktorý narastá, väčšinu z 

nich tvoria seniori, najmenší podiel predstavujú malé deti. Spomenutý bol rovnako počet osôb so 

ZŤP podľa jednotlivých skupín postihnutia, ktorý je výrazný pri osobách s postihnutím 

pohybového a podporného aparátu a u osôb s duševnými poruchami a poruchami správania 

(podľa Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu; strany 7- 9 prezentácie) 

 

Následne boli prezentované počty ZŤP podľa jednotlivých skupín v mestských častiach v 

Bratislave, podiel detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na celkovej populácii detí a 

žiakov na Slovensku (štatistika Ministerstva školstva za celé Slovensko), porovnanie Slovenska s 

niektorými európskymi krajinami, počet detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením z MŠ, ZŠ 

a SŠ, počet príjemcov opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ZŤP, počet osôb 
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poberajúcich invalidný dôchodok v rokoch 2010-2020 a osoby so zdravotným znevýhodnením z 

hľadiska zamestnanosti (strany 10-16 prezentácie). 

 

(p.Svoboda) 

Sekundárne dáta neboli v  prezentácii úplné a budú ešte doplnené v záverečnej správe o ďalšie 

sekundárne dáta a interpretácie.  

 

Druhá časť projektu súvisí s empirickými aktivitami, rôznymi prieskumami realizovanými medzi 

rôznymi skupinami osôb so znevýhodnením (strany 17-23 prezentácie). Cieľová skupina bola 

rozdelená do 5-tich podskupín: osoby s telesným znevýhodnením, zmyslovým znevýhodnením, 

teda osoby so sluchovým a zrakovým znevýhodnením, prípadne osoby s mentálnym prípadne s 

kombinovaným znevýhodnením. Priradená bola skupina osôb opatrujúcich osobu, ktorá je 

závislá na ich starostlivosti.  

 

Predstavené boli metódy a techniky zberu dát pre jednotlivé cieľové skupiny. V tejto chvíli je 

projekt v pokročilom štádiu, z hľadiska empirických poznatkov postupuje do finále. Uskutočnili 

sa prieskumy medzi jednotlivými mestskými časťami, kde sa projekt snažil identifikovať u 

kompetentných zástupcov jednotlivých mestských častí ich postoj a prístup k osobám so 

znevýhodnením - tento prieskum bol už uzavretý. Identifikované boli názory, postoje a potreby 

cieľovej skupiny poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré pracujú s jednotlivými podskupinami 

osôb so znevýhodnením - tento prieskum je vo finálnej fáze, pričom návratnosť je 50-60% z 

celkového počtu oslovených sociálnych služieb. Ďalej je realizovaných 20 rozhovorov so 

zástupcami sociálnych služieb, rodinných príslušníkov - tento proces je v polovici, nasledovať 

budú ďalšie interakcie. Skupinové diskusie prebiehajú priebežne, 18.10.2021 prebehla diskusia 

so zástupcami osôb so zrakovým znevýhodnením, 22.10.2021 sa uskutoční skupinová diskusia s 

rodinnými príslušníkmi, kt. sa starajú o osoby, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené. 

Prebiehajú prípravy uskutočnenia diskusie so skupinou sluchovo znevýhodnených, tu sa pracuje 

na organizácii realizácie tejto diskusie, rovnako sa pripravuje sa diskusia so skupinou s telesným 

znevýhodnením. 

 

Bol pripravený štandardizovaný zisťovací nástroj pre jednotlivé podskupiny v podobe online 

dotazníkov, ktorý bol prostredníctvom združení a zastrešujúcich organizácií ponúkaný členom  

zástupcom respondentov z konkrétnych podskupín osôb so znevýhodnením. Vyslovený bol apel 

na oslovenie klientov zúčastnených členov PS k vyplneniu zisťovacieho nástroja, link na dotazník 

v elektronickej podobe bude distribuovaný v deň tohto stretnutia.   

 

Uzávierka pre poskytnutie výsledkov predstavuje koniec tohto mesiaca, celý november je 

vyhradený na zapracovanie pripomienok zadávateľa - Magistrátu mesta Bratislava. Následne 

najneskôr na konci novembra a začiatkom decembra by mali byť výsledky vo finálnej podobe a 

budú distribuované členom PS, následne sa s nimi bude pracovať.  

 

Diskusia: 

Pripomienky smerovali k upresneniu terminologických detailov, ktoré budú zaslané pani 

Záhorcovou e-mailom pani Mišovej a pánovi Svobodovi.  

 

Skupina z rodičov s malými deťmi so znevýhodnením bola zahrnutá do dotazníka, boli zahrnuté 

dve možnosti: vyplnenie dotazníka v online podobe, druhou je skupinová diskusia so zástupcami 

osôb starajúcich sa o osoby závislé na starostlivosti, vítaní sú rodičia, aby sa tejto skupiny 
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zúčastnili. Platforma rodičov detí so znevýhodnením v reprezentácii zástupcu tejto skupiny boli 

prizvaní do skupinovej diskusie v zmysle zabezpečenia ich účasti. Všetky tieto organizácie boli 

už oslovené.  

 

Bolo vyžiadané upresnenie k štatistike, či v nej boli zahrnuté aj deti, ktoré navštevujú špeciálne 

školy a nemajú trvalý pobyt v meste Bratislava. Informácie budú zistené, bude poskytnutá spätná 

väzba, v záverečnej správe budú zahrnuté. 

 

Realizácia zberu údajov, jej spôsob, ak boli spracované údaje inštitúcií, ktoré poskytujú 

vzdelávacie a sociálne služby, pretože ak išlo o štatistiku z pohľadu diagnóz, Slovensko 

nedisponuje daným druhom štatistiky, pričom kombinácia diagnóz môže štatistiku komplikovať. 

Využité boli dostupné sekundárne dáta, nepracovalo sa s agregáciou dát, dáta, ktoré boli 

dostupné z najrôznejších zdrojov ako inštitúcie štátu, ako ministerstvá, školstvo a zdravotníctvo, 

boli prijaté, pričom boli použité v prezentácii, pričom prezentácia neobsahuje zaťaženú 

interpretáciu. Interpretácie týchto dát z pohľadom odborníkov a odborného garanta by mali byť 

uvedené, v záverečnej správe budú teda uvedené interpretácie a zdroje jednotlivých dát.  

 

Prečo je to tak, že osoby so zdravotným postihnutím sa neevidujú ako uchádzači o zamestnanie a 

v dostatočnom počte, čo je toho príčinou - nebola vzhľadom na krátkosť času zodpovedaná. 

 

3.Pripomienkovanie SWOT analýzy KPSS 

Členovia PS boli rozdelení do 2 skupín, venovali sa pripomienkovaniu SWOT analýzy. 

 

Zhrnutie výsledkov pripomienkovania v dvoch skupinách: 

 

skupina 1 

- jasnejšie definovanie vízie mesta smerom k debarierizácii, aby bolo jasné, kam chceme 

smerovať a aké kroky k tomu treba urobiť, mesto by mohlo ísť vzorom k určovaniu 

všetkých predpisov a aktivít, malo by mať víziu aspoň vo svojich vlastných priestoroch a 

stanoviť si v 2-3 ročnom horizonte, ako  debarierizácia bude vyzerať 

- v súvislosti s tým využívanie technológií pre ľudí so sluchovým a zrakovým 

znevýhodnením ku komplexnosti debarierizácie  

- nedostatočný rozpočet - nespoliehať sa  iba na rozpočtové zdroje, ale vnímať to ako 

príležitosť a snažiť sa využiť aj ďalšie zdroje cez ministerské dotácie a podobne, keďže 

mesto má silnejšiu pozíciu ako mestská časť vo vyjednávaní a v proaktívnej politike a 

dosahu na zdroje, ktoré sa netýkajú samosprávy, ale mali by byť určené na debarierizáciu, 

mať teda v tomto smere proaktívnu a konkrétnu politiku mesta 

- mesto by malo využívať služby, know-how a potenciál mimovládnych organizácií, ktoré 

sa venujú ľuďom so zdravotným postihnutím a môžu byť v tejto veci nápomocné 

- slabé stránky:  v bode 1 doplniť do zátvorky “napr.” aby bolo jasné, že chýba viac služieb, 

nielen.  dve uvedené 

 

skupina 2 

− popri bezbariérovosti chýbajú podujatia, kde by boli aktívne pozývaní ľudia so zdravotným 

znevýhodnením z dôvodu prepájania komunity, aj zmeny postojov okolitej komunity 

− chýbajú granty a priestory na vznik takých služieb 

− chýba podpora zadávania zákaziek chráneným dielňam alebo spoločnostiam, ktorí 

zamestnávajú ľudí so zdravotným znevýhodnením 
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Záver a ďalšie kroky 

do 26.10.2021 bude možné SWOT analýzu pripomienkovať resp. dopĺňať.  

 

Na ďalšom stretnutí bude prezentovaná konečná verzia SWOT analýzy.. 

Hlavným bodom ďalšieho stretnutia bude diskusia o navrhovaných strategických a špecifických 

cieľoch.  

 

Z tohto stretnutia bude členom zaslaný zápis, ktorý je možné pripomienkovať. 

 

Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 23.11.2021 v čase od 9:00 do 10:30 hod.  

 

 

 



Analytická časť komunitného plánu sociálnych

služieb hlavného mesta SR Bratislavy

Osoby so zdravotným znevýhodnením

1. etapa projektu

Prezentuje: PhDr. Iveta Mišová, odborná garantka

Mgr. Marián Svoboda, ředitel AUGUR Consulting



CIELE PROJEKTU

• Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

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

na roky 2022 – 2030.

• Cieľové skupiny:

• Deti, mládež a rodiny v ohrození

• Starší obyvatelia a obyvateľky

• Osoby so zdravotným znevýhodnením

• Ľudia bez domova

• Ľudia užívajúci drogy

• Cudzinci a etnické menšiny

2

1. etapa projektu 
do termínu odovzdania 

priebežných prezentácií, 
t. j. 28.7.2021

2. etapa projektu 
aktivity uskutočnené do 

stretnutia pracovnej skupiny, 
t. j. do 19.10.2021

3. etapa projektu 
aktivity do 30.10.2021



JEDNOTLIVÉ KROKY PROJEKTU
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Krok 1

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

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

Krok 2

• Desk research

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

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

Krok 4

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

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

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

Krok 6

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

šetrení v rámci jednotlivých výskumných štúdií.

Krok 7

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

Diskusia a formulácia záverov a odporúčaní.

Krok 8

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

výstupov zadávateľovi.



ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ 

UKAZOVATELE
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• Slovenská legislatíva nemá definíciu pojmu „osoba so zdravotným postihnutím“.

• Zdravotné postihnutie (znevýhodnenie) môžeme definovať ako akúkoľvek duševnú,

telesnú, dočasnú, dlhodobú, alebo trvalú poruchu alebo handicap, ktorý osobám so

zdravotným znevýhodnením bráni prispôsobovať sa bežným nárokom života.

• Zdravotné postihnutie zahŕňa množstvo funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú

v spoločnosti v každej krajine na svete.

• Môže byť telesné, psychické, zmyslové a kombinované.

• Slovenská republika v roku 2007 ratifikovala Dohodu OSN o právach osôb so zdravotným

postihnutím. V dohode sú osoby definované nasledovne:

„Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi,

intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu

brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.“

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
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• Za osobu s ŤZP sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

• Takýchto osôb bolo k decembru 2020 na území Bratislavy celkom 25 212. Najviac z nich žilo v

mestskej časti Petržalka (6 417 osôb) a najmenej v mestskej časti Čunovo (39 osôb).

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (ŤZP) V BRATISLAVE

6

Počty osôb s ŤZP na území Bratislavy podľa mestských častí k decembru 2020
Mestská časť Muži Ženy Spolu

Staré Mesto 901 1 366 2 267

Podunajské Biskupice 582 775 1 357

Ružinov 1 787 2 756 4 543

Vrakuňa 481 682 1 163

Nové Mesto 942 1 330 2 272

Rača 515 757 1 272

Vajnory 114 129 243

Devín 30 42 72

Devínska Nová Ves 386 498 884

Dúbravka 839 1 201 2 040

Karlova Ves 735 1090 1 825

Lamač 163 232 395

Záhorská Bystrica 96 104 200

Čunovo 20 19 39

Jarovce 35 47 82

Petržalka 2 842 3 575 6 417

Rusovce 60 81 141

Celá Bratislava 10 528 14 684 25 212



• Počet osôb s ŤZP v Bratislave od roku 2010 do roku 2020 každý rok vzrastá.

• V decembri roku 2010 bolo na území Bratislavy 15 983 osôb s ťažkým zdravotným

znevýhodnením, v decembri roku 2020 ich bolo už o 9 229 viac.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (ŤZP) V BRATISLAVE
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17 036

18 045
19 073

20 077
20 820
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23 142
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vývoj počtu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na území Bratislavy 
od roku 2010 do roku 2020 (vždy k decembru toho roka):



• Najväčší podiel osôb so zdravotným postihnutím k decembru 2020 v Bratislave tvorili ľudia,

ktorým bolo 60 rokov a viac, konkrétne 54,5%.

• Najmenší časť potom predstavovali malé deti do 4 rokov, ktorých bolo len 0,5%.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (ŤZP) V BRATISLAVE
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Štruktúra osôb s ŤZP podľa veku v Bratislave (december 2020)

0-4 let 5-15 let 16-24 let 25-59 let 60 a více let celkom

Počet osôb s ŤZP 130 1 138 815 9 397 13 732 25 212

Podiel 0,5 % 4,5 % 3,2 % 37,3 % 54,5 % 100 %



• Príloha č. 3 zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP stanovuje 16

skupín postihnutia podľa jeho typu.

• Najčastejším typom postihnutia v Bratislave je poškodenie pohybového a podporného aparátu,

ktorým k decembru 2020 trpelo 5 011 obyvateľov. Početnou skupinou boli tiež ľudia s duševnými

poruchami alebo poruchami správania, tých bolo v Bratislave 3 413. Naopak najmenej časté

bolo kombinované postihnutie zraku a sluchu (11 osôb).

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (ŤZP) V BRATISLAVE
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Počet osôb s ŤZP podľa jednotlivých skupín postihnutia v Bratislave k decembru 2020 

Skupina I: Infekčné a parazitárne choroby 32

Skupina II: Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitních mechanizmov 405

Skupina III: Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok 2 549

Skupina IV: Duševné poruchy a poruchy správania sa 3 413

Skupina V: Nervový systém (poškodenie mozgu, miechy, periférnych nervov) 3 067

Skupina VI: Zrak 704

Skupina VII: Poškodenie ORL orgánov (sluchový, rovnovážny orgán, dýchacie a hltacie orgány) a ďalšie ORL 

postihnutia
865

Skupina VIII: Srdce a obehové ústrojenstvo 1 660

Skupina IX: Dýchacia sústava 372

Skupina X: Trávice ústrojenstvo 2 241

Skupina XI: Ochorenie kože 271

Skupina XII: Pohybový a podporný aparát 5 011

Skupina XIII: Močové ústrojenstvo 469

Skupina XIV: Pohlavné orgány 1 434

Skupina XV: Hlava a tvár 65

Skupina XVI: Kombinované postihnutie zraku a sluchu 11

Nezaradené 4 343

Celkom 25 212



ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
TABUĽKA POČTOV ŤZP PODĽA JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN POSTIHNUTIA V MESTSKÝCH ČASTIACH BRATISLAVY
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Staré 

Mesto

Podunaj. 

Biskup.
Ružinov Vrakuňa

Nové 

Mesto
Rača Vajnory Devín

Devín. 

Nová Ves
Dúbravka

Karlova 

Ves
Lamač

Záhorská 

Bystrica
Čunovo Jarovce Petržalka Rusovce

S. I 4 1 5 1 3 3 1 0 2 2 2 1 0 0 0 7 0

S. II 34 19 62 19 36 15 4 1 16 36 42 9 7 2 3 99 1

S. III 188 176 475 113 209 114 23 10 119 211 166 41 21 5 11 645 22

S. IV 280 172 530 208 274 178 37 6 109 262 251 60 22 6 6 993 19

S. V 303 174 535 127 278 144 26 11 101 231 248 39 22 7 14 781 26

S. VI 70 40 129 34 77 34 11 1 14 52 61 6 6 1 0 164 4

S. VII 69 57 161 41 83 30 6 1 29 68 69 19 9 0 4 215 4

S. VIII 151 78 310 66 179 87 13 6 54 151 127 21 20 2 5 385 5

S. IX 28 26 56 16 36 15 8 0 14 27 32 5 4 1 0 101 3

S. X 180 107 396 86 171 121 25 7 70 194 210 33 29 4 7 584 17

S. XI 17 13 52 17 29 8 2 0 12 25 18 6 3 0 1 68 0

S. XII 503 257 912 230 521 298 53 12 170 391 305 88 28 7 17 1196 23

S. XIII 39 20 92 28 26 24 3 2 17 36 30 9 1 1 1 138 2

S. 

XIV
134 67 241 63 126 73 18 2 50 106 134 19 7 1 1 386 6

S. XV 2 3 18 4 5 1 1 0 3 10 4 2 1 0 1 10 0

S.XVI 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0

Nez. 414 246 878 200 378 198 20 14 135 394 270 71 29 5 16 1059 16



• Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením v Slovenskej republike tvorili v školskom roku

2018/2019 celkom 1,4 % z celkovej populácie detí v MŠ, 11,1 % z celkovej populácie žiakov

v ZŠ a 6,9 % z celkovej populácie žiakov v SŠ.

• V školskom roku 2018/2019 tvorili deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením celkom 8,2 %

z celkovej populácie detí a žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
DETI A ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA SLOVENSKU

Podiel detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na celkovej populácii detí a žiakov v MŠ, 

ZŠ a SŠ (školský rok 2018/2019)

Deti a žiaci so zdravotným 

znevýhodnením

Materské školy
Počet detí 2 221

Podiel na celkovej populácii detí v MŠ 1,4 %

Základné školy
Počet žiakov 52 448

Podiel na celkovej populácii žiakov v ZŠ 11,1 %

Stredné školy
Počet žiakov 14 714

Podiel na celkovej populácii žiakov v SŠ 6,9 %

Celkom zo MŠ, ZŠ a SŠ
Počet detí a žiakov 69 383

Podiel na celkovej populácii detí a žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ 8,2 %
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• Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami je na Slovensku štvrtý najvyšší

v Európe.

• Na základných školách na Slovensku tvoria deti so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími

potrebami takmer 1/5 populácie všetkých žiakov.

• Počet týchto detí neustále stúpa a za posledných 10 rokov narástol približne o 1/3.

• Najpočetnejšiu skupinu detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami dlhodobo tvoria

deti s diagnostikovaným mentálnym postihnutím.

• Výrazne narastá aj počet detí s poruchami správania a takmer trojnásobne sa zvýšil počet detí s

diagnostikovanou poruchou autistického spektra.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
DETI A ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA SLOVENSKU
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Podiel žiakov ZŠ s priznanými špeciálnymi výchovno–vzdelávacími
potrebami (školský rok 2014/2015)
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• V školskom roku 2018/2019 tvorili najpočetnejšiu skupinu detí a žiakov so zdravotným

znevýhodnením v Slovenskej republike deti s mentálnym postihnutím, ktorých sa v materských,

základných a stredných školách vzdelávalo celkom 27 113.

• Základné a stredné školy navštevovalo v školskom roku 2018/2019 celkom 23 618 detí a žiakov

s vývojovými poruchami učenia.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
DETI A ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA SLOVENSKU
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Počet detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v MŠ, ZŠ a SŠ (školský 
rok 2018/2019) 
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• Ťažko zdravotne postihnutí = zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy

minimálne 50 %.

• Funkčná porucha = nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo

duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného

postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

• Počet príjemcov opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného

postihnutia dokumentuje nasledujúca tabuľka.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
POČET PRÍJEMCOV OPAKOVANÝCH PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤZP V BRATISLAVE (MÁJ 2021)

Na osobnú 

asistenciu
Na prepravu

Na diétne 

stravovanie

Na hygienu 

alebo šatstvo

Na prevádzku 

osobného 

motorového 

vozidla 

Na psa so 

špeciálnym 

výcvikom

Na 

opatrovanie

Bratislava I 157 91 103 241 241 1 194

Bratislava II 540 242 473 857 936 3 584

Bratislava III 318 146 218 382 472 2 257

Bratislava IV 347 150 325 513 547 3 385

Bratislava V 532 163 353 613 679 2 558

CELKOM 1894 792 1472 2606 2875 11 1978

Vynaložené 

finančné 

prostriedky

1 267 917,28 € 52 099,96 € 39 445,68 € 51 963,64 € 103 155 € 526,35 € 704 704,7 €

14



• Za rok 2019 bol v Bratislavskom kraji vyplácaný invalidný dôchodok 19 964 osobám.

• Priemerná mesačná výška vyplácaných dôchodkov bola 328 eur.

• Počet vyplácaných invalidných dôchodkov sa z roka na rok zvyšuje, zatiaľ čo v roku 2010 bol

invalidný dôchodok vyplácaný 15 844 osobám v Bratislavskom kraji, v roku 2019 išlo už o 19

964 osôb.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
POČET OSÔB POBERAJÚCICH INVALIDNÝ DŮCHODOK V ROKOCH 2010 – 2020 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet 

vyplácených 

invalidných

dôchodkov

15 844 17 128 17 781 17 603 18 541 18 930 19 130 19 532 19 933 19 964

Priemerná

mesačná výška 

vyplácaných 

dôchodkov v 

eurách

277 278 290 296 302 303 303 309 316 328

15



Osoby so zdravotným znevýhodnením z hľadiska zamestnanosti v roku 2021 (ÚPSVaR):

• Ku koncu mesiaca máj bolo v Bratislave evidovaných celkom 11 819 uchádzačov o

zamestnanie, z toho 254 uchádzačov o zamestnanie z radu osôb so zdravotným

znevýhodnením.

• Z celkových 254 uchádzačov o zamestnanie z radu osôb so zdravotným znevýhodnením bolo

138 žien a 116 mužov.

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNO DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
OSOBY SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM Z HĽADISKA ZAMESTNANOSTI

Uchádzači o zamestnanie celkom Z toho ľudia so zdravotným znevýhodnením

Bratislava I 928 16

Bratislava II 3185 55

Bratislava III 1788 31

Bratislava IV 2817 81

Bratislava V 3101 71

CELKOM 11 819 254
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ROZSAH EMPIRICKÝCH AKTIVÍT
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METÓDY A TECHNIKY ZBERU DÁT PRE JEDNOTLIVÉ CIEĽOVÉ SKUPINY

OSOBY SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

• Hĺbkové a pološtruktúrované rozhovory

• 20 rozhovorov z celkového počtu 101 rozhovorov

• Klienti sociálnych služieb, rodinní príslušníci – neformálni opatrovatelia.

• Fokusové skupiny

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

bude min. 6 osôb.

• Zástupcovia cieľovej skupiny s telesným znevýhodnením.

• Zástupcovia cieľovej skupiny so zrakovým znevýhodnením.

• Zástupcovia cieľovej skupiny so sluchovým znevýhodnením.

• Rodinní príslušníci osôb s mentálnym a kombinovaným postihnutím a rodinných

príslušníkov s autizmom a poruchami duševného zdravia – neformálni opatrovatelia.

• Dotazníky

• Až 200 respondentov v rámci 1 dotazníka – ide o početne zastúpenú cieľovú skupinu.

• 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.
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USKUTOČNENÉ A PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY
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1. ETAPA DO TERMÍNU ODOVZDANIA PRIEBEŽNÝCH PREZENTÁCIÍ, T. J. DO 28.7.2021

• Zostavenie tímu garantov a nastavenie spôsobu komunikácie so zadávateľom.

• Vytvorenie metodologického rámca – metodológia projektu, konzultácie, oponentúry,

optimalizácie.

• Priebežné stretnutia zadávateľov a realizačnej firmy.

• Prvé kolo stretnutí odborných garantov zadávateľa a realizačnej firmy.

• Systematizácia a rešerše sekundárnych dát, analýza sekundárnych dát, interpretácie (štatistiky,

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

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

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

identifikácia relevantných kontaktov.

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

STRUČNÁ REKAPITULÁCIA USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT
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2. ETAPA – AKTIVITY USKUTOČNENÉ DO STRETNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY, T. J. DO 19. 10. 2021

• Príprava zisťovacích nástrojov, konzultácie, oponentúry, optimalizácie.

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

• Príprava zberu dát.

• Finalizácia zisťovacích nástrojov.

• Terénna fáza zberu dát.

STRUČNÁ REKAPITULÁCIA USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT

21



3. ETAPA – AKTIVITY DO 30.10.2021

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

relevantných stakeholders.

• Analýzy primárnych dát.

• Interpretácie primárnych dát.

• Systematizácie všetkých dátových vstupov a ich interpretácia – príprava jednotlivých

záverečných správ pre cieľové skupiny.

VÝHĽAD ĎALŠÍCH AKTIVÍT – PROJEKT PREBIEHA PODĽA HARMONOGRAMU
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AUGUR Consulting s.r.o.

Vinařská 5a, 603 00 Brno 

tel.: +420 543 242 595

tel.: +420 605 276 722

svoboda@augur-consulting.cz

www.augur-consulting.cz
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