
 
 
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

 

 
Primaciálny palác, III. poschodie, č. dverí 344 
TELEFÓN FAX BANKOVÉ  SPOJENIE IČO INTERNET  E-MAIL 
02/59 35 65 91 02/59 35 65 84 ČSOB: 25829413/7500 603 481 www.bratislava.sk  press@bratislava.sk 

Riaditeľka IVPR a primátor Bratislavy podpísali dohodu o spolupráci pri výskume 
a sčítaní ľudí bez domova  
 
 
V hlavnom meste SR Bratislava sa pripravuje výskum a sčítanie ľudí bez domova, ktoré 
metodologicky zastrešuje Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR).  

IVPR tak pokračuje v 2. roku realizácie výskumného projektu zameraného na fenomén 
bezdomovectva v podmienkach SR.  

Výstupy z 1. etapy projektu nájdete na tomto linku:  
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Audia-
bez-domova-1-etapa-vyskumneho-projektu&catid=2%3Anovinky&lang=sk  
 
Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podpísal 25. mája dohodu spolu s riaditeľkou Inštitútu 
pre výskum práce a rodiny Sylviou Porubänovou, na základe ktorej bude inštitút s mestom 
spolupracovať v roku 2016 pri sčítaní. Do spolupráce sú v nadväznosti na partnerstvo 
IVPR s o. z. Proti prúdu opäť zapojené aj mimovládne organizácie. 
 
Sčítanie sa bude realizovať začiatkom novembra 2016, prebiehať bude v jeden deň a začne v 
jednu hodinu.  
 
Súčasťou sčítania ľudí bez domova bude dotazník, ktorého cieľom bude zistiť odpovede z 
rôznych oblastí, napríklad dôvody straty bývania, druhy príjmov, stav zdravia, väzby na rodinu a 
podobne. Sčítavať sa budú ľudia prespávajúci vonku, v neštandardných obydliach, v 
nocľahárňach, v krátkodobých formách bývania (ubytovne, vybrané zariadenia sociálnych 
služieb a sociálno-právnej ochrany).  
 
K hlavným výstupom výskumu a sčítania tak budú patriť:  

- Informácia o minimálnom počte ľudí bez domova na území mesta Bratislava, v  
triedeniach podľa vybraných kategórií ETHOS typológie bezdomovectva a vylúčenia 
z bývania, veku, či pohlavia 

- Informácie o zastúpení rôznych dôvodov vedúcich k strate domova a vybraných 
oblastiach života ľudí bez domova (ako napr. prístup k pracovnému začleneniu a 
k zdravotnej starostlivosti). 

 
Výskumné zistenia majú napomôcť tomu, aby spolupráca so subjektmi pomáhajúcimi ľuďom 
bez domova bola v nasledujúcich rokoch nastavená správne a systém pomoci bol efektívny 
a účelný. Výskum a sčítanie nebude mať v nijakom ohľade voči ľuďom bez domova represívny 
charakter a bude prebiehať bez priameho zapojenia mestskej polície. 
 
V snahe o zachytenie čo najväčšej skupiny ľudí bez domova bude v rámci príprav sčítania 
v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a mestskými časťami hlavného mesta vytvorená 
mapa miest, na ktorých sa ľudia bez domova pravidelne zdržiavajú. V tejto súvislosti uvítame aj 
tipy a podnety od občanov Bratislavy, ktoré nám môžete posielať e-mailom na adresu:  
scitanie@ivpr.gov.sk 
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