
Príloha 2: Zdroje dát a odhad počtu osôb v SR v jednotlivých kategóriách ETHOS typológie 

 
V nasledujúcej prehľadovej tabuľke uvádzame zdroje dát a indikátory, ktoré sú v súčasnosti v podmienkach SR najviac podobné vymedzeniu jednotlivých kategórií ETHOS 
typológie. V niektorých prípadoch uvádzame viaceré alternatívy a typy indikátorov. Jednotlivé hodnoty majú indikatívny charakter. Nie sú porovnateľné ani z hľadiska 
obdobia, za ktoré sú k dispozícii. Aj preto je celkový odhad počtu ľudí bez domova a ľudí vylúčených z bývania na základe uvedených dát problematický. Predkladané 
informácie tiež v žiadnom prípade neumožňujú vyvodzovať priame závery o (ne)uspokojivosti súčasného stavu vzhľadom na indikovaný počet ľudí pri jednotlivých 
kategóriách ETHOS typológie. Pod tabuľkou uvádzame niekoľko vysvetľujúcich komentárov k možnostiam a limitom identifikovaných zdrojov dát pri vybraných kategóriách. 

 
KONCEPČNÁ 
KATEGÓRIA 

 

OPERAČNÁ KATEGÓRIA NÁRODNÁ KATEGÓRIA 
DOSTUPNÁ EVIDENCIA:  

ZDROJ ÚDAJOV,  
TYP INDIKÁTORA 

HODNOTY 
(za posledný dostupný rok) 

 
 
 

BEZ PRÍSTREŠIA 
 
 
 
 

 
 

1. Ľudia (žijúci) na ulici 
 
 
 
 

Ľudia žijúci a prespávajúci vonku:  
napr. ulica, verejné dopravné 

prostriedky, kanále, stany, parky, 
nádražia, vraky áut 

 
 

 Zdroj: 
Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 

Indikátory: 
Počet obývaných nebytových priestorov a podiel 
na celkovom počte obydlí rómskych domácností  
Počet osôb žijúcich v nebytových priestoroch a 
podiel na celkovom počte rómskej populácie  

Počet iných obývaných stavieb a podiel na 
celkovom počte obydlí rómskych domácností  

Počet osôb žijúcich v iných stavbách a podiel na 
celkovom počte rómskej populácie 

 

 
 

Hodnoty za rok 2013: 

Počet obývaných nebytových priestorov a podiel 
na celkovom počte obydlí rómskych domácností 

= 64 (0,2%) 
Počet osôb žijúcich v nebytových priestoroch 

a podiel na celkovom počte rómskej populácie  
= 656 (0,3 %) 

Počet iných obývaných stavieb a podiel na 
celkovom počte obydlí rómskych domácností  

= 13 (0,04%) 
Počet osôb žijúcich v iných stavbách a podiel na 

celkovom počte rómskej populácie  
= 104 (0,05%) 

 
 

2. Ľudia v krízovom 
ubytovaní za účelom 

prenocovania 

Ľudia prespávajúci v nocľahárňach a v 
inom organizovanom krízovom 

ubytovaní: 
 napr. stanové mestečká 

Zdroj pre nocľahárne: 
Výkaz o zariadeniach sociálnych služieb 

Indikátory pre nocľahárne: 
Počty zariadení a klientov 

Zdroj pre iné organizované krízové ubytovanie:  
n/a 

 
 

Hodnoty pre nocľahárne rok 2013: 

Počet nocľahárni = 30  
Kapacita nocľahárni = 837 

 
 



 
 
 
 
 

BEZ BÝVANIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ľudia v ubytovaní pre 

ľudí bez domova 
 

 

 
Ľudia využívajúci krátkodobé 

ubytovanie pre ľudí bez domova, 
z dôvodu absencie iného bývania: 
napr. útulok, domov na pol ceste, 

ubytovňa, krízové stredisko 
 
 

 
Zdroj pre útulky a domovy na polceste: 
Výkaz o zariadeniach sociálnych služieb. 

Indikátory: 
Počty zariadení a klientov. 

 
 
 

Zdroj pre krízové strediská: 
Ročné výkazy o vykonávaní vybraných opatrení 

sociálnoprávnej ochrany a kurately 

Indikátory pre krízové strediská: 
Počet a kapacita krízových stredísk 

Počet detí a rodín umiestnených v krízovom 
stredisku 

 

Hodnoty za rok 2013: 

Počet útulkov = 72 
Kapacita útulkov = 1651 

Počet domovov na polceste = 20 
Kapacita domovov na polceste = 222 

 
Počet krízových stredísk = 18 

Kapacita krízových stredísk = 581 
Počet detí – pobytová forma, krízové stredisko 

= 362 
Počet rodín – pobytová forma, krízové stredisko 

= 111 

 
 
 
 
 
 
 

BEZ BÝVANIA 
 

 
 
 

4. Ženy v núdzovom 
ubytovaní z dôvodu 

domáceho násilia 
 
 
 
 

Ženy v núdzovom ubytovaní z dôvodu 
domáceho násilia: 

napr. zariadenie núdzového bývania 

Zdroj: 
Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb 
Evidenčná databáza Národnej linky pre ženy 

zažívajúce násilie 

Indikátory: 
Počet a kapacita zariadení pre ženy a dievčatá 

Počet žien umiestnených do zariadení 
bezpečného bývania 

 

 

 

 

Hodnoty za rok 2013: 

Počet zariadení núdzového bývania = 44 
Kapacita zariadení núdzového bývania = 1 093 

Počet žien umiestnených do zariadení 
bezpečného bývania (2015)  

= 37 

 
 
 

5. Ľudia v ubytovaní pre 
cudzincov 

 
 

Cudzinci v zariadeniach dočasného 
ubytovania: 

napr. azylové zariadenia, integračné 
strediská žiadateľov o poskytnutie 
medzinárodnej ochrany, komerčné 

ubytovne1 

Zdroj: 
Webová stránka Ministerstva vnútra SR 

Indikátory: 
Počet a kapacita zariadení v pôsobnosti 

migračného úradu ministerstva vnútra SR 

 
 

Hodnoty za december 2015: 

Počet zariadení = 4 
Kapacita zariadení = 854 

 

                                                                 
1 V SR nie sú vytvorené špecializované zariadenia za účelom ubytovania pracujúcich migrantov. 



6. Ľudia pred prepustením 
z inštitucionálnej 

starostlivosti 

 
Ľudia pred prepustením 

z inštitucionálnej starostlivosti bez 
možnosti iného bývania: 

Zariadenia na výkon trestu odňatia 
slobody a výkon väzby 

Zariadenia zdravotnej starostlivosti 
(vrátane centier pre liečbu drogových 

závislostí, psychiatrických liečební) 
Zariadenia sociálnoprávnej ochrany/ 

sociálnej kurately a špeciálne výchovné 
zariadenia 

 
Zdroje pre výkon väzby a výkon trestu odňatia 

slobody: 
 

Zdroj 1:  
Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže  

Indikátory pre výkon väzby a výkon trestu 
odňatia slobody: 
Počet zariadení 

Počet spracovaných oznámení 
o nadchádzajúcom prepustení odsúdeného 

Počet osôb, ktorým bolo zabezpečené 
ubytovanie v azylovom dome 

Počet osôb, ktorým bolo zabezpečené 
ubytovanie v zariadení sociálnych služieb 

Počet osôb, ktorým bol po prepustení z výkonu 
trestu poskytnutý príspevok na odev a obuv 

Počet osôb, ktorým bol pri prepustení z výkonu 
trestu poskytnutý príspevok na cestovné 

a stravné  

 
Zdroj 2:  

Ročný výkaz o vykonávaní opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a kurately2 

Indikátory: 
Počet osôb prepustených a podmienečne 
prepustených zo zariadení na výkon trestu 
odňatia slobody/ výkon väzby, pre ktoré sú 

vykonávané opatrenia sociálnej kurately 
Z nich počet osôb, ktorým bola poskytnutá 

pomoc pri hľadaní bývania 
 

 

 

 

 
Hodnoty za rok 2014: 

Počet zariadení na výkon trestu odňatia slobody 
výkon väzby = 18 

Nadchádzajúce prepustenie z výkonu trestu  
= 2 063 

Umiestnenie v azylovom dome = 92 

Umiestnenie v zariadení sociálnych služieb  
= 41 

Poskytnutie odevu a obuvi pri prepustení 
odsúdeného = 284 

Poskytnutie príspevku odsúdenému na cestovné 
a stravné pri prepustení = 976 

 
 
 
 
 

 

 
Hodnoty za rok 2014: 

Prepustené osoby, pre ktoré sú vykonávané 
opatrenia sociálnej kurately = 4 444 

Pomoc pri hľadaní bývania = 207 
 

 
 

                                                                 
2 Modul č. 20 – Dôvody vykonávania sociálnej kurately pre dospelých.  



 
Zdroj pre zariadenia zdravotnej starostlivosti: 

Zdravotnícka štatistika Národného centra 
zdravotníckych informácií (NCZI) – psychiatrická 

starostlivosť 

Indikátory pre zariadenia zdravotnej 
starostlivosti: 

Kapacita počet lôžok v ústavnej psychiatrickej 
starostlivosti 

Počet prepustených osôb/ ukončených 
hospitalizácií v zariadeniach psychiatrickej 

starostlivosti  
 
 

Zdroj pre resocializačné strediská: 
Ročné výkazy o vykonávaní opatrení 

sociálnoprávnej ochrany  a sociálnej kurately 

Indikátory pre resocializačné strediská: 
Počet resocializačných stredísk 

Ukončovanie poskytovanej starostlivosti 
v resocializačnom stredisku v rámci odchodu do 

domovov na polceste, predčasné ukončenie, 
vylúčenie 

 
 

Zdroj pre detské domovy: 
Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti 

a výchovy deťom v detskom domove 
a v detskom domove pre maloletých bez 

sprievodu 

Indikátory pre detské domovy: 
Počet detských domovov 

Celkový počet mladých ľudí ukončujúcich 
starostlivosť v detskom domove  

vo veku 16-18 rokov 
Z toho – počet mladých dospelých 

 
 

 
 
 

 
 

             Hodnoty za rok 2014: 

Počet lôžok = 4 431 
Osoby prepustené z ústavnej psychiatrickej 

starostlivosti = 41 393 
 
 
 
 
 
 

Hodnoty za rok 2014: 

Počet resocializačných stredísk = 19 
Ukončovanie poskytovanej starostlivosti – 

odchodov do zariadenia chráneného bývania, 
domovov na polceste = 21 

Predčasné ukončovanie zo strany klienta = 241 
Ukončenie starostlivosti z dôvodu vylúčenia = 45 

 
 
 
 
 
 

Hodnoty za rok 2014: 

Počet detských domovov = 93 
Počet detí, ktorým je ukončená starostlivosť vo 

veku 16-18 rokov = 436  
Z toho – počet mladých dospelých = 144 

 
 
 



Zdroj pre reedukačné centrá: 
Štatistická ročenka Ústavu informácií a prognóz 

školstva – špeciálne výchovné zariadenia  

Indikátory pre reedukačné centrá: 
Počet reedukačných centier (RC) 

Počet detí starších ako 15 rokov v RC 
Počet trvalo prepustených detí z RC  

 
 
 

Hodnoty za rok 2014: 

Počet reedukačných centier = 14 
Počet detí starších ako 15 rokov = 431 
Počet detí trvalo prepustených = 288 

BEZ BÝVANIA 

7. Ľudia prijímajúci 
dlhodobú podporu spojenú 

s bývaním z dôvodu  
bezdomovectva 

Ľudia prijímajúci dlhodobú podporu 
spojenú s bývaním z dôvodu 

bezdomovectva3 
n/a n/a 

 
 

NEVYHOVUJÚCE 
BÝVANIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Ľudia žijúci v neistom 
obydlí 

Ľudia užívajúci bývanie, alebo pozemok 
bez právneho dôvodu/ bez nájomných 

práv: 
napr. prechodné bývanie u rodiny/ 

priateľov, bývanie v štandardnom bývaní 
(byt, dom) bez nájomnej/ podnájomnej 

zmluvy, bývanie v nezákonne 
obsadených budovách, užívanie pozemku 

bez právneho dôvodu 

Zdroj: 
Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 

Indikátory: 
Podiel pozemkov patriacich neznámym 

vlastníkom na celkovom počte pozemkov, na 
ktorých sa nachádzajú obydlia v osídleniach 

rómskej populácie 

 

Hodnota za rok 2013: 

Podiel pozemkov patriacich neznámym 
vlastníkom na celkovom počte pozemkov, na 
ktorých sa nachádzajú obydlia v osídleniach 

rómskej populácie: 5 % 

9. Ľudia ohrození 
vysťahovaním 

 
 
 
 
 
 

Ľudia bezprostredne ohrození stratou 
bývania, pre existenciu právneho 

dôvodu na vysťahovanie: 
napr. bývanie po obdržaní výpovede z 
nájmu/ podnájmu alebo bývanie po 

strate vlastníckych práv 
 

 
 
 

Alternatíva 1 - Zdroj:  
EU SILC  (od roku 2012; štvorročne) 

Indikátory: 
Podiel domácností s nedoplatkami za nájomné 

alebo splácanie hypotéky 
Podiel ľudí žijúcich v domácnostiach, ktorým 

hrozí nútené vysťahovanie z bytu/domu 
 

Alternatíva 2 - Zdroj: 
Centrálny register exekúcií, register 

dobrovoľných dražieb 

Indikátory: 
Počet prebiehajúcich exekúcií predajom 

nehnuteľnosti a exekúcií vyprataním 
Počet prebiehajúcich dobrovoľných dražieb 

domu/ bytu 

Hodnoty za rok 2012 – Alternatíva 1: 

Domácnosti s nedoplatkami za nájomné/ 
hypotéku = 4,1 % 

Osoby, ktoré sa v blízkej budúcnosti musia 
vysťahovať z obydlia = 0,6 % 

 
 
 
 
 
 

Hodnota za december 2015 – Alternatíva 2: 

Počet domov a bytov v dobrovoľnej dražbe  
= 1 428 

                                                                 
3 V Slovenskej republike nie sú vytvorené  špeciálne formy bývania s podporou pre seniorov bez domova alebo ľudí ktorí zažili bezdomovectvo.  



 
10. Ľudia žijúci pod 

hrozbou domáceho násilia 
 

 
 
 
 

Ľudia žijúci pod hrozbou straty   
štandardného bývania z dôvodu 

ohrozenia domácim násilím 
 
 
 
 

Zdroj: 
Celoeurópsky výskum násilia na ženách4/ 

Violence against women survey - data explorer5 

Indikátor: 
Miera prevalencie fyzického a/alebo sexuálneho 

násilia zo strany súčasného partnera za 
posledných 12 mesiacov 

 
Alternatíva 1 : 

Výskum obetí kriminality na Slovensku6 

Indikátor:   
Prevalencia týrania za 12 mesiacov7 

 
Alternatíva 2: 

Štatistika kriminality SR ( Prezídium PZ SR) 

Indikátor: 
Počet obetí (poškodených osôb) vystavených 

zisteným trestným činom:8  
úmyselného ublíženia na zdraví  

 (§ 155 – § 157), 
nebezpečného vyhrážania (§ 360), 

týrania blízkej a zverenej osoby ( § 208) 
a zároveň podozrivá osoba je v blízkom vzťahu9 

 
Alternatíva 3:  

Evidenčné údaje  Prezídia  PZ SR o počte 
vykázaní podľa § 27a zákona o Policajnom zbore 

Indikátor: 
Počet vykázaných osôb zo spoločného obydlia 

 
Hodnoty za rok 2012: 

ženy zažívajúce fyzické a/alebo sexuálne násilie 
zo strany súčasného partnera za 12 mesiacov = 

7%  žien Slovenska 
 

Alternatíva 1 : 
prevalencia týrania za 12 mesiacov:  5,4% 

populácie SR ( údaj za rok 2011) 
 
 

Alternatíva 2: 
počet obetí domáceho násilia zistených políciou 

 (údaj za rok 2013) = 826 
 

 
Alternatíva 3: 

počet vykázaní zo spoločného obydlia  
(údaj za rok 2013): 309 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
4 Realizovaný Agentúrou Európskej únie pre základné práva.  
5 Dostupné za všetky členské štáty EÚ na: http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey.   
6 Vysoká škola práva, resp. jej kriminologický ústav realizuje celoplošný reprezentatívny výskum od roku 2007 a doteraz boli realizované každý rok.  
7 Zisťovaná otázka: „Stali ste sa v sledovanom období obeťou týrania (niekto Vás pravidelne bije, ponižuje, citovo vydiera alebo Vám odopiera stravu, hygienu, spánok, vystavuje Vás neúmernej 
fyzickej alebo psychickej záťaži a pod.)?“ 
8 Ide o najčastejšie zistené trestné činy vzťahujúce sa na domáce násilie. 
9 Polícia vedie presné kategórie: manžel, manželka, druh, družka, rodič, dieťa, brat, sestra, starý rodič, vnúča. 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey


11. Ľudia žijúci 
v mobilných, 

neštandardných 
a provizórnych obydliach 

 
 

Ľudia žijúci v neštandardnom 
obydlí, ktoré nie je určené na trvalé 

bývanie a nemajú inú možnosť bývania: 
mobilné obydlia (maringotka, karavan); 
neštandardné obydlia (chatka, chatrč); 

provizórne/ dočasné stavby (búdy, 
strážne domčeky) 

Zdroj: 
Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 

Indikátory:  
Počet maringotiek a podiel na celkovom počte 

obydlí rómskych domácností  
Počet osôb žijúcich v maringotkách a podiel na 

celkovom počte rómskej populácie  

Počet unimobuniek a podiel na celkovom počte 
obydlí rómskych domácností  

Počet osôb žijúcich v unimobunkách a podiel na 
celkovom počte rómskej populácie  

Počet dreveníc a podiel na celkovom počte 
obydlí rómskych domácností 

Počet osôb žijúcich v dreveniciach a podiel na 
celkovom počte rómskej populácie 

Počet chatrčí a podiel na celkovom počte obydlí 
rómskych domácností  

Počet osôb žijúcich v chatrčiach a podiel na 
celkovom počte rómskej populácie  

 
  

Hodnoty za rok 2013: 

Počet maringotiek a podiel na celkovom počte 
obydlí rómskych domácností = 61 (0,2%) 

Počet osôb žijúcich v maringotkách a podiel na 
celkovom počte rómskej populácie = 299 (0,1%) 

Počet unimobuniek a podiel na celkovom počte 
obydlí rómskych domácností = 552 (1,9%) 

Počet osôb žijúcich v unimobunkách a podiel na 
celkovom počte rómskej populácie  

= 3 170 (1,5%) 

Počet dreveníc a podiel na celkovom počte 
obydlí rómskych domácností = 399 (1,7 %) 

 Počet osôb žijúcich v dreveniciach a podiel na 
celkovom počte rómskej populácie = 2 680 

(1,9%) 
Počet chatrčí a podiel na celkovom počte obydlí 

rómskych domácností = 4 131 (14 %) 
Počet osôb žijúcich v chatrčiach a podiel na 

celkovom počte rómskej populácie   
= 31 601 (14,7%) 

 
 
 

NEVYHOVUJÚCE 
BÝVANIE 

12. ľudia žijúci v obydlí 
nespôsobilom na bývanie 

Ľudia žijúci v obydliach, ktoré sú 
definované ako nevhodné/ nespôsobilé  

na bývanie:  
napr. podľa stavebno-technických, 

hygienických predpisov 

Zdroj:  
EU SILC 

Indikátory: 
Podiel ľudí žijúcich v domácnostiach 
s nasledujúcimi charakteristikami:  

absencia vane/ sprchy, absencia WC, príliš 
tmavé obydlie, obydlie s vlhkými stenami 
a zatekajúcimi strechami, bez vyhovujúcej 

kanalizácie, bez vykurovacieho telesa 

 

Hodnoty za rok 2012: 

Zatekajúca strecha a vlhké steny  
= 8,8 % populácie 

Príliš tmavé obydlie = 3,8 % populácie 
 

 

13. ľudia žijúci v extrémne 
preľudnenom obydlí 

Ľudia žijúci v extrémne preľudnených 
obydliach – sú prekročené národné 
štandardy preľudnenia (napr. počet 

obyvateľov na podlahovú plochu bytu) 

Zdroj:  
EU SILC. 

Indikátor:  
Miera preplnenosti obydlia/ Overcrowding rate 

 

Hodnota za rok 2012: 

38,4 % osôb v SR v preplnených obydliach 



Komentár k zdrojom dát pri vybraných kategóriách ETHOS typológie : 

Všeobecne je nutné pripomenúť, že typológia ETHOS prechádzala a stále prechádza určitým vývojom aj na európskej úrovni a nie je identická s dostupnými zdrojmi dát, ale 
ani s formami pomoci v jednotlivých krajinách. Príkladom odlišne zadefinovanej formy služieb v podmienkach SR na základe vyššie uvedenej tabuľky sú krízové strediská, 
v ktorých môžu potenciálne bývať ľudia nachádzajúci sa v životných situáciách až podľa troch ETHOS kategórií – 3, 4 a 6. Pričom pri kategórii ETHOS 4 „Ženy v núdzovom 
ubytovaní z dôvodu domáceho násilia“ nie je delenie podľa pohlavia v príslušnom ročnom výkaze uvedené, ale zistenia z monitoringu ukazujú, že prevažná väčšina 
obyvateľov daných druhov zariadení sú matky s deťmi. Predmetné triedenie je dostupné iba na základe vyžiadania alebo analýzy anonymizovaných údajov o zariadeniach, 
ktoré sú dostupné na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri kategórii ETHOS 6 sa zase ohrozenie detí v krízových strediskách pred prepustením prakticky netýka, ak sú 
v krízovom stredisku bez rodičov. Tieto deti totiž odchádzajú podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. buď do pôvodných či náhradných rodín alebo do zariadení na výkon ústavnej 
starostlivosti. Situácia ohrozenia bezdomovectvom sa môže týkať detí, ktoré prišli do krízového strediska spolu s rodičmi, ktorí sa po ukončení pobytu nemajú kam vrátiť. 

ETHOS 1, 5 a 7  
Pri uvedených troch typoch kategórií v súčasnosti nie sú k dispozícii potenciálne zdroje informácií. V prípade osôb žijúcich na ulici je plánované sčítanie na území mesta 
Bratislava na jeseň 2016. Okrem toho je možné použiť dva indikátory pre rómsku populáciu z Atlasu rómskych komunít 2013 – nebytové priestory a iné stavby. Konkrétne 
pre potreby zisťovania obydlí boli nebytové priestory definované ako napríklad: „pivnice, garáže, šopy, bývalá materská škôlka, stajne, prezliekarne a pod.“ K iným stavbám 
boli počítané príbytky ako: „stan, vagón, nedefinované prístavby, kontajnery a pod.“ Chýbajúce zdroje dát v prípade kategórií 5 a 7 súvisia s absenciou služieb zameraných 
špecificky na dané cieľové skupiny, hoci istým typom ukazovateľa v prípade žiadateľov o azyl môže byť počet a kapacita azylových zariadení.  

ETHOS 2 a 3  
Hoci svojou povahou sú tieto kategórie odlišné v tom zmysle, že ľudia v krízovom ubytovaní za účelom prenocovania (nocľahárne) patria k osobám bez prístrešia, zatiaľ čo 
ľudia v krátkodobom ubytovaní pre ľudí bez domova majú prístrešie zabezpečené aspoň na určitú dobu, z hľadiska dostupných zdrojov dát a indikátorov sú dané kategórie 
podobné. Pri interpretácii hodnoty o kapacite zariadení je potrebné brať do úvahy, že tento údaj nevypovedá o celkovom počte ľudí bez domova v danej kategórii/ o dopyte 
po danej službe, ale o jej ponuke.  

ETHOS 4  
Z hľadiska umiestňovania žien do núdzového bývania z dôvodu domáceho násilia monitoring z roku 2012 ukázal, že tieto ženy môžu byť aj v iných druhoch zariadení  
sociálnych služieb ako sú zariadenia núdzového bývania (primárne určené pre túto cieľovú skupinu) či krízové strediská, napr. v útulkoch. Presná evidencia „dôvodov“, prečo 
sú  ľudia v zariadeniach sociálnych služieb, sa však nevedie, takže ich počet v iných typoch zariadení ako sú zariadenia núdzového bývania nie je možné odhadnúť. Medzi 
zariadenia núdzového bývania by ďalej mali patriť aj „bezpečné ženské domy“, ktoré sú osobitným typom ubytovacieho zariadenia v aktuálnom Zákone 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách. Ide o zariadenie, ktoré sa špecializuje na „osoby v ohrození rodovo podmieneným násilím“, v praxi však zatiaľ nie je zavedená evidencia či zber 
administratívnych údajov o „bezpečných ženských domoch“. Aktuálne sa zriaďujú nové bezpečné ženské domy s bezpečnostnými parametrami, plánuje sa aj vytvorenie 
osobitného právneho predpisu upravujúceho všetky súvisiace náležitosti s činnosťou bezpečných ženských domov.   

Limit využiteľnosti evidenčnej databázy Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie pre odhad počtu žien v núdzovom ubytovaní z dôvodu domáceho násilia spočíva v tom, že 
zaznamenáva iba tie ženy, ktoré telefonovali na linku a ktorým bola poskytnutá priama asistencia poradkýň na linke pri umiestňovaní do bezpečného bývania. Navrhovaný 
indikátor neobsahuje ženy, ktoré volali na linku a boli im poskytnuté kontakty na ubytovacie zariadenia a samy vyhľadali núdzové ubytovanie.  
 
 



ETHOS 6  
Popisu dostupnosti a limitov zdrojov dát pre určenie odhadu počtu ľudí patriacich do kategórie ETHOS 6 sme sa podrobnejšie venovali v kapitole zameranej na nástroje 
prevencie bezdomovectva (Ondrušová – Fico, 2015). Na tomto mieste preto uvádzame len niektoré upresnenia. Ukazuje sa, že ľudia pred prepustením z inštitucionálnej 
starostlivosti sa môžu na Slovensku nachádzať v 144 zariadeniach, nepočítajúc zariadenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti, pre ktoré údaj nie je k dispozícii. Odhadovaný 
počet osôb bezprostredne ohrozených bezdomovectvom pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti v roku 2014 predstavoval približne 1 315 osôb.  

V súvislosti s indikátormi o osobách prepustených zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody/ výkon väzby je potrebné dôsledne rozlišovať, či daný indikátor vypovedá 
o počte odsúdených (prepúšťaných zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody) alebo o počte obvinených a odsúdených (prepúšťaných aj zo zariadení na výkon väzby). 
Spravidla platí, že k obom skupinám – prepúšťaným obvineným, aj odsúdeným osobám – sa vzťahujú indikátory opatrení sociálnej kurately. Počet prepúšťaných obvinených 
osôb sa však nevyhodnocuje, aj preto je možné len odvodzovať odhad počtu osôb ohrozených bezdomovectvom v danej životnej situácii z ostatných uvedených indikátorov.  

Počet ukončených hospitalizácií zahŕňa aj opakované hospitalizácie tých istých osôb, t. j. je vyšší ako počet prepustených osôb v danom roku. Aj z tohto dôvodu má uvedený 
údaj o počte len veľmi orientačný charakter.  

Indikátor „počet mladých dospelých“ predstavuje tie deti, ktoré majú v detskom domove predĺžený pobyt aj po ukončení ústavnej starostlivosti z dôvodu štúdia. Mladí 
dospelí sú riziku prepadu do stavu bezdomovectva vystavení v neskoršom období a v menšej miere než tí, ktorí hneď po dovŕšení plnoletosti odchádzajú do samostatného 
života. Na druhej strane počet detí odchádzajúcich do samostatného života, ktorí sú viac ohrození bezdomovectvom, je vyšší ako počet mladých dospelých: v roku 2014 
predstavovala táto skupina 302 detí.  

Indikátor „počet trvalo prepustených z reedukačných centier“ zahŕňa nielen prepustených po dovŕšení plnoletosti, resp. v prípade predĺženého pobytu po dovŕšení 19. roku 
veku, ale aj tie deti, ktorým uplynula doba výkonu výchovného opatrenia ešte v čase pred dovŕšením plnoletosti. U týchto mladších detí možno predpokladať, že riziku 
bezdomovectva nie sú priamo vystavené, nakoľko sa po odchode z reedukačného centra vracajú buď do pôvodného rodinného prostredia alebo do náhradnej, resp. 
ústavnej starostlivosti v detských domovoch.  

ETHOS 8 
Pre spresnenie: v Atlase rómskych komunít 2013 sa uvádza: „2/3 pozemkov (v osídleniach obývaných Rómami) je možné považovať za majetkovo‑právne vysporiadané 
alebo ľahko vysporiadateľné. Zostávajúca jedna tretina pozemkov je vlastnícky rozdelená nasledovne: 20 % pozemkov v osídleniach obývaných Rómami patrí známym 
vlastníkom bývajúcim mimo osídlení (najčastejšie členom majority); približne 5 % pozemkov patrí neznámym vlastníkom; zostávajúcich približne 9 % pozemkov vlastnia iní 
vlastníci ako cirkev, slovenský pozemkový fond (SPF), štátne inštitúcie, právnické osoby a pod.“ 

ETHOS 9  
Ako je uvedené v 3. kapitole, v súvislosti s dostupnosťou dát o počte osôb, resp. domácností ohrozených stratou vlastníctva bytu neexistujú žiadne administratívne zdroje na 
centrálnej úrovni, na základe ktorých by daný počet bolo možné odhadnúť. Určitý posun v tomto smere môže priniesť sprístupnenie Centrálneho registra exekúcií 
verejnosti, ku ktorému dôjde od 1. júla 2016. Centrálny register exekúcií bude prístupný na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov. Limity možností zistenia straty 
bývania má aj Register dobrovoľných dražieb10 vedený Notárskou komorou SR, ktorý poskytuje informácie len o neukončených (aktuálnych) dražbách. História ukončených 
(už neaktuálnych) dražieb sa zobrazuje maximálne s mesačnou platnosťou.  

                                                                 
10 Dostupné na: http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Dobrovo%C4%BEn%C3%A9dra%C5%BEby.aspx.  

http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Dobrovo%C4%BEn%C3%A9dra%C5%BEby.aspx


ETHOS 10 
Počet obetí (poškodených osôb) vystavených trestnému činu sa vzťahuje na tri najčastejšie paragrafy Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., podľa ktorých sa eviduje „domáce 
násilie“. Počet vykázaní zo spoločného obydlia predpokladá, že počet vykázaných osôb indikuje počet ohrozených osôb domácim násilím. Celkovo ani jeden z navrhovaných 
indikátorov nemá presné empirické krytie a je skôr zástojným, teda proxy ukazovateľom. 
 

ETHOS 11 
Na Slovensku sa v životných situáciách patriacich do kategórie ETHOS 11 ocitá predovšetkým pomerne veľká časť rómskej populácie. Podľa Atlasu rómskych komunít 2013 
išlo približne o 37 450 osôb, čo predstavovalo 17,4 % z celkového počtu 215 436 osôb.  

Chatrč bola v atlase definovaná ako stavba, ktorej technický stav neumožňoval jej dodatočnú legalizáciu – bez ohľadu na druh použitého stavebného materiálu (mohlo teda 
ísť tak o murovaný dom, ako aj drevenicu). Z pohľadu ETHOS typológie tiež dané vymedzenie znamená, že obyvatelia chatrčí sa nachádzajú súčasne v neistom bývaní 
(ETHOS 8) i v nevyhovujúcom bývaní (ETHOS 11). Aby sa zamedzilo duplicite, indikátor počtu chatrčí a obyvateľov žijúcich v chatrčiach uvádzame len pri kategórii ETHOS 11.  

ETHOS 13 
Skutočnosti, ktoré je potrebné brať do úvahy pri interpretácii hodnoty v rámci kategórie ETHOS 13, boli predstavené v kapitole 2, kde jej autor Daniel Gerbery konštatuje: 
„Ako problematická sa ukazuje samotná definícia preplneného obydlia používaná v zisťovaní EU SILC. Porovnanie tohto ukazovateľa v krajinách EÚ ukazuje jasnú štiepiacu 
líniu medzi „starými“ a „novými“ členskými štátmi. Kým v krajinách Západnej Európy je podiel populácie žijúcej v preplnených obydliach nižší, v postkomunistických 
krajinách je omnoho vyšší, a to systematicky. Takáto jasná diferencia sa vyskytuje pri máloktorých ukazovateľoch a naznačuje, že spôsob definície preplnenosti obydlia 
nemusí zohľadňovať špecifiká výstavby a bytovej politiky v nových členských krajinách EÚ.“   

V zmysle ETHOS typológie sú východiskom pre odhad počtu osôb žijúcich v preplnených obydliach národné štandardy. Kľúčovým dokumentom je v tomto smere 
Slovenská technická norma STN 73 4301/Z1 „Budovy na bývanie“. Uvedená norma jednak stanovuje kritériá, ktoré musí spĺňať obytná miestnosť – najmenšiu 
podlahovú plochu,11 ako aj to, že musí mať priame denné osvetlenie, dostatočne účinné vetranie, dostatočne účinné vykurovanie, tepelnú a akustickú ochranu. 
Norma tiež upravuje najmenší počet obytných miestností a podlahovú plochu bytu podľa počtu osôb tam žijúcich12 a odporúčané minimálne obytné plochy 
v základných veľkostných skupinách bytov. Napokon tiež upravuje zásady navrhovania foriem bývania nižšieho štandardu. 13 Avšak na základe aktuálne dostupných 
zdrojov dát nie je možné určiť podiel obydlí, ktoré uvedené štandardy prekračujú. Pri zisťovaní EU SILC, ktoré takú možnosť síce ponúka, je problémom nízka miera 
odpovedí na otázku o podlahovej ploche obydlia. Atlas rómskych komunít 2013 zase uvádza priemerný počet ľudí obývajúcich jedno obydlie, ale nezisťovali sa 
obytné plochy jednotlivých obydlí. Takže nie je možné zistiť, koľko metrov štvorcových pripadá na jedného obyvateľa, a následne ani podiel domácností, v ktorých 
miera preplnenosti obydlia prekračuje národné štandardy.  

 
 
                                                                 
11 Najmenšia podlahová plocha je 8 m2; ak byt tvorí jediná obytná miestnosť, musí mať plochu 16 m2.  
12 Minimálna podlahová plocha bytu podľa počtu osôb na základe STN 73 4301/Z1 „Budovy na bývanie“: 1 osoba = 16 m2; 2 osoby = 24 m2; 3 osoby = 34 m2; 4 osoby = 44 m2; 5 osôb = 52 m2; 6 
osôb = 57 m2; 7 osôb = 63 m2; 8 osôb = 69 m2.  
13 Podľa prílohy D, ktorá ma informatívny charakter, napríklad: D.1 - Nižšia kvalita bývania odlišného (nižšieho) štandardu môže spočívať, pri dodržaní požiadaviek právne záväzných predpisov, 
napríklad v: menšej než normou stanovenej ploche; maximálne zníženej: obývacia izba o 30 %; spálňa a kuchyňa o 20 %.  


