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PREDHOVOR
Výskum a sčítanie ľudí bez domova na území mesta Bratislavy, ktorý v roku 2016 zrealizoval
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a mimovládne
organizácie poskytujúce služby ľuďom bez domova v Bratislave, predstavuje v slovenských
podmienkach ojedinelú sondu do témy bezdomovectva. V porovnaní s predchádzajúcimi
pokusmi o zozbieranie dát o počte ľudí bez domova v Bratislave (napr. v r. 2003 1), ale tiež
v celej SR (v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov realizovaného Štatistickým úradom
SR v r. 2011), ide o oveľa podrobnejšie zmapovanie životných situácií a potrieb ľudí bez
domova, založené na širšej definícii cieľovej skupiny. Predkladaná správa prináša podrobnú
analýzu získaných informácií s cieľom prispieť k hľadaniu systémových riešení a politík
založených na poznatkoch v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania.
Ďakujeme všetkým spolupracujúcim organizáciám aj zariadeniam vrátane bratislavských
nemocníc, ktoré poskytli svoj súhlas s uskutočnením výskumu a sčítania. Rovnako ďakujeme
za súčinnosť Dopravnému podniku mesta Bratislavy, ako aj zástupcom niektorých mestských
častí – najmä častiam Bratislava Nové Mesto, Petržalka, Dúbravka a Devínska Nová Ves,
ktoré sa aktívne zapojili do prípravy a priebehu výskumu a sčítania.
Za poskytnutie malého poďakovania pre každého odpovedajúceho ďakujeme spoločnosti DM
Drogerie Markt Slovensko. Osobitne ďakujeme dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom, ktorí sa
do výskumu a sčítania zapojili ako sčítací komisári a bez ktorých by tento projekt nemohol
prebehnúť tak úspešne. Napokon ďakujeme aj všetkým ľuďom bez domova a v neistom
bývaní, ktorí napriek svojej nie ľahkej situácii prejavili ochotu a odpovedali na otázky
v dotazníku.

Bližšie pozri Bezdomovci pod drobnohľadom magistrátu Bratislavy. Zobrazené: 17.1.2017. Dostupné na:
http://www.bratislava.sk/bezdomovci-pod-drobnohladom-magistratu-bratislavy/d-71250.
1
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ÚVOD
Partnerstvo Inštitútu pre výskum práce a rodiny (ďalej IVPR), hlavného mesta SR Bratislavy
a mimovládnych organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova v projekte výskumu
a sčítania nebolo náhodné. IVPR metodologickým zastrešením výskumu a sčítania ľudí bez
domova vrátane prípravy zberu a vyhodnocovania dát nadviazal na 1. etapu výskumnej úlohy
Ľudia bez domova: príprava a realizácia empirického výskumu, analýza nástrojov prevencie
a riešenia bezdomovectva 2, ktorú realizoval v roku 2015 v spolupráci s o. z. Proti prúdu,
vydavateľom pouličného časopisu NotaBene. V rámci tejto 1. etapy sa dôraz kládol na
konceptualizáciu kategórie „ľudí bez domova“ v súlade s ETHOS typológiou bezdomovectva
a vylúčenia z bývania, zmapovanie dostupných dát o jednotlivcoch a domácnostiach v SR,
ktorí sú (potenciálne) vylúčení z bývania, analýzu verejných politík v oblasti prevencie straty
bývania a vhľad do hlavných výziev pri poskytovaní pomoci ľuďom bez domova na základe
prieskumu medzi organizáciami poskytujúcimi služby tejto skupine ľudí. Uvedené aktivity
boli nevyhnutným predpokladom a vhodnou prípravou pre následné nastavenie výskumu
uskutočneného už priamo v skupine ľudí bez domova.
Zároveň, dôležitou ambíciou hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len hlavného mesta) bolo
získať informácie umožňujúce lepšie nastavenie mestskej sociálnej politiky, ktoré takisto
môžu byť využité v komunikácii týkajúcej sa legislatívnych úprav s príslušnými
ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy. Mesto za účelom realizácie výskumu
a sčítania vyčlenilo zo svojho rozpočtu 7 000 eur. Spolupráca na projekte medzi IVPR
a hlavným mestom bola formalizovaná podpísaním dohody o spolupráci pri výskume a sčítaní
ľudí bez domova primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom a riaditeľkou IVPR Sylviou
Porubänovou, ku ktorému došlo 25. mája 2016.
Mimovládne organizácie boli v projekte zastúpené niekoľkými spôsobmi. Prostredníctvom o.
z. Proti prúdu boli zastúpené v užšom realizačnom tíme, v ktorom prebiehali diskusie
o výskumnom dizajne a ktorý okrem iného zodpovedal za organizačné zabezpečenie výskumu
a sčítania. Zároveň boli priamo prítomné pri identifikácii miest a trás (najmä vďaka nasadeniu
terénnych pracovníkov o. z. Vagus) a významne prispeli k zberu dát a vypĺňaniu dotazníkov
s ľuďmi bez domova v teréne.
Predkladaná záverečná správa z výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta
Bratislavy je zavŕšením spolupráce spomenutých aktérov. Jej hlavným cieľom je predstaviť
metodológiu a výsledky uskutočneného zisťovania, ktoré môžu ďalej slúžiť pri presadzovaní
systémových zmien v oblasti prevencie a riešenia bezdomovectva. Správa je členená do
siedmich kapitol. V prvej kapitole stručne približujeme teoretické východiská a prístupy
k zisťovaniu o ľuďoch bez domova. Druhá kapitola predstavuje zvolenú metodológiu
výskumu a sčítania v Bratislave. Nasledujúce tri kapitoly sú venované analýze získaných dát,
najskôr v celom výskumnom súbore, a potom osobitne medzi ľuďmi sčítanými na ulici
a v nocľahárňach, a ľuďmi sčítanými v zariadeniach dočasného ubytovania. Šiesta kapitola
Záverečná správa z 1. etapy výskumného projektu je dostupná na:
http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Audia-bez-domova-1-etapavyskumneho-projektu&catid=24%3Aarchiv&Itemid=45&lang=sk.
2
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sumarizuje hlavné zistenia výskumu a sčítania. V záverečnej kapitole ponúkame reflexiu
procesu prípravy a priebehu výskumu a sčítania z pohľadu kľúčových aktérov, ako aj
dobrovoľníkov – sčítacích komisárov.
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EXECUTIVE SUMMARY
The count and survey of homeless people in Bratislava (hereinafter, the “homeless survey”)
was commissioned by the Bratislava City Council with the intent to better adjust the support
of homeless services in town. The survey, which was carried out by the Institute for Labour
and Family Research and local NGOs aimed, on one hand, at estimating the minimum number
of homeless people in Bratislava, and, on the other hand, at revealing the structure and needs
of this population.
Data collection involved a point-in-time count, and was divided into three phases: The main
event was the point-in-time survey which took place in the eve of November 9, 2016 (610pm) on the streets and homeless facilities. However, since many homeless people lived in
difficult to reach or hidden areas and it was expected that they could not be covered by
participating staff during the evening, surveying in these areas had started already before (24
Oct -16 Nov). Finally, the count in night shelters and day centres continued for one more
week after the main event, too. At the final phase, however, only basic identification data
(initials, data of birth, permanent residence and place of counting) were collected to increase
the pool of number and prevent duplicity; the surveys were no longer filled out with clients.
There were two types of questionnaires prepared for the survey: a shorter one (for people
sleeping rough and those in the night shelters, as well as people in non-conventional
dwellings, i. e. ETHOS 1,2,11) and a longer one, touching on the same areas, but slightly
more in-depth (for people in temporary homeless hostels, womens‘ shelter - ETHOS 3,4).
This was done so out of the consideration that, on one hand, respondents in the first group,
especially outside in the cold, might have more difficulty than the second group to concentrate
on questions for a relatively long time. Respondents in the first group, which largely included
roofless people and people in suburban weekend houses, were sought up with the help of a
merged map that was created based on information from a variety of different sources,
including street workers, district municipalities and the police department. During the main
event, each spot in the map was visited by a surveying team which always comprised of at
least one street worker and one volunteer (typically a university student). Respondents in the
second group, typically living in social service facilities and municipal-owned hostels, were
surveyed by volunteers alone at the check-in to premises.
Both questionnaires gathered the following profile data: age, sex, household type and number
of persons in household, health issues and other needs, income status, duration of
homelessness, and experience of violence. In addition, the longer questionnaire further
elaborated on housing history, reasons of homelessness and sources of income. If a potential
respondent during the main evening was unable to communicate or rejected to do so, the
surveying team noted the cause of non-communication, and merely estimated the age and sex
of the respondent.
The main findings of the count and survey in Bratislava are as follows:
 In Bratislava, the total count was 2064 homeless people. Of this number, 1780 of
them were adults and 284 were children.
8

 Most homeless people in Bratislava were counted on the streets or emergency
accommodation – night shelters (64 %). Children were mostly counted in facilities (92
%). The number of 24 children (8 %) was counted on the streets.
 In the eve of November 9, there were 239 people sleeping rough and 354 people in
emergency accommodation (night shelters). Thus the total minimum number of roofless
people was 593.
 In terms of ETHOS typology, the most frequently represented category was ETHOS 3
(32 % of homeless people), covering short-term accommodation (temporary hostels) for
homeless people, and category ETHOS 1 (30 % of homeless people), covering public or
outdoor areas.
 With regards to profile of homeless people, there were more men (64,5 %) than women.
Most of homeless people were middle aged (those aged between 25 and 49 = 35,7 %,
those aged between 50 and 64 = 25,8 %).
 64 % of homeless people counted in Bratislava have their permanent place of residence in
this city. Others come from various parts of Slovakia and they have permanent address in
almost all regions of Slovakia.
 A large part of homeless people had their first experience of homelessness a long time
before 2016, the year when the count of homeless people was carried out. Almost 40% of
homeless people had a first experience of loss of accommodation 10 years ago or even
later.
 Most homeless adults spent their childhood with their parents (66 %), around 8 % of
homeless people were brought up in foster homes.
 Homeless people live alone most frequently. In case they live with somebody else, it is
mostly a partner, friends or acquaintances. Other forms of co-existence are rare.
 A long-term health problem was presented by 49 % of homeless adults. The most
frequently mentioned health issue was a problem with legs, heart and pressure. Mental
illnesses were also very frequent.
 The most frequent response to question on the needs of homeless people was to gain
permanent or at least temporary housing. The need to get employed was at the second
place, but this response was much less frequent than the first one.
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1) TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MERANIA BEZDOMOVECTVA
A MAPOVANIA ŽIVOTNÝCH PODMIENOK ĽUDÍ BEZ
DOMOVA
Výskumy foriem a prevalencie bezdomovectva pre potreby verejných politík majú vo väčšine
krajín EÚ svoju tradíciu. Aké miesto v nich má zisťovanie veľkosti populácie ľudí bez
domova (prostredníctvom sčítania)? Aké typy výskumných metód sa najčastejšie využívajú
pri meraní bezdomovectva? Koho výskumy v oblasti vylúčenia z bývania definujú ako ľudí
bez domova? A akými spôsobmi doposiaľ prebiehalo zisťovanie veľkosti skupiny ľudí bez
domova v Slovensku geograficky aj historicky blízkej Českej republike? Na uvedené otázky
sa pokúsime stručne odpovedať v nasledujúcom texte. Pre upresnenie uvádzame, že pojem
„meranie bezdomovectva“ sme pred inými alternatívami (napr. zisťovanie o ľuďoch bez
domova) uprednostnili zámerne. Jednak kvôli príbuznosti s pôvodným výrazom v anglickom
jazyku (measurement of homelessness), ktorý navyše zodpovedá názvu jednej z kľúčových
publikácií predstavujúcich prístupy k meraniu bezdomovectva (Edgar et al., 2007), o ktorú sa
opierame v nasledujúcich častiach. Okrem toho je analogicky už dlhodobo zaužívaný napr.
pojem „meranie chudoby a sociálneho vylúčenia“ (Rochovská, Námešný, 2011;
Džambazovič, Gerbery, 2005).

Význam zisťovania veľkosti populácie ľudí bez domova
Výskumu bezdomovectva sa v krajinách Západnej Európy venuje už pomerne dlhodobá
pozornosť – obzvlášť od 90. rokov minulého storočia (Busch-Geertsema et al., 2010), čomu
výrazne napomohol vznik Európskej federácie organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova
FEANTSA 3. Mnohé z týchto výskumov sa pritom sústreďujú na hľadanie spôsobov
zisťovania celkového počtu ľudí bez domova v Európe (FEANTSA Monitoring Report on
Homelessness and Homeless Policies in Europe, 2012). Snahy o zistenie ich počtu sa dokonca
premietli aj do sčítania obyvateľstva v r. 2011, ktoré sa vtedy po prvýkrát uskutočnilo
koordinovane vo všetkých členských štátoch EÚ a zahŕňalo aj zisťovanie počtu ľudí bez
domova. Zámer kvantifikovať počet ľudí bez domova v Európe sa síce v sčítaní obyvateľstva
v r. 2011 nepodarilo naplniť (Baptista et al., 2012), a aj k zisteniam z tohto sčítania týkajúcim
sa ľudí bez domova v SR treba pristupovať obozretne (Gerbery, 2015).
Predsa však: prečo sa poznaniu počtu ľudí bez domova pripisuje taký význam? V čom
spočíva zmysel sčítavania ľudí bez domova? Odpoveďou môžu byť nasledujúce tri
argumenty.
Prvým je, že poznanie počtu ľudí bez domova umožňuje poukazovať na rozpor medzi právom
na prístup k bývaniu pre každého (vrátane ďalších súvisiacich práv) a reálnym uplatňovaním
tohto práva. Podľa tohto ľudskoprávneho prístupu opierajúceho sa napr. o Chartu základných
práv Európskej únie 4 tak nie je prípustné, aby v ekonomicky vyspelých krajinách ľudia
3

Pozri: http://www.feantsa.org/.
Čl. 34, ods. 3: „Únia uznáva a rešpektuje právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní s cieľom zabezpečiť
dôstojnú existenciu všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok prostriedkov“.
4
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nemali zabezpečený prístup k primeranému bývaniu, a je úlohou štátov, samospráv a ďalších
kompetentných aktérov hľadať účinné riešenia vylúčenia z bývania (Busch-Geertsema et al.,
2010). Druhým argumentom v prospech sledovania počtu ľudí bez domova je monitoring jeho
zmien v čase. Pravidelné sčítanie ľudí bez domova, spravidla spojené so zisťovaním
základných sociálno-demografických charakteristík (vek, pohlavie) tak okrem iného
umožňuje odpovedať na otázku, či ich počet rastie, klesá alebo sa nemení. Tretím
argumentom, ktorý úzko súvisí s predchádzajúcimi, je potreba efektívneho nastavenia služieb
pre ľudí bez domova a vyhodnocovanie účinnosti týchto služieb. Zisťovanie počtu ľudí bez
domova tak umožňuje odpovedať na otázky ako napr.: Približne koľkí ľudia budú potrebovať
služby krízového ubytovania a ako majú byť nastavené kapacity nocľahární? Majú
legislatívne zmeny v oblasti vysťahovania nejaký dopad na veľkosť skupiny ľudí bez
domova? Sčítanie tiež môže mať pozitívne vedľajšie efekty v podobe aktualizácie údajov
o službách poskytovaných jednotlivými organizáciami či o miestach, na ktorých sa ľudia bez
domova často zdržiavajú, čo môže napomôcť lepšiemu zacieleniu poskytovania terénnej
sociálnej práce.
Skrátene, parafrázujúc slová Avramova (1999, In: O’Sullivan et al., 2010): poznať počet ľudí
bez domova nie je natoľko dôležité preto, aby bolo možné rozhodnúť, že sa príjmu politiky
riešenia bezdomovectva, čo je skôr hodnotovou otázkou. Oveľa viac je dôležité poznať počet
ľudí bez domova pre nastavenie týchto politík, pre poskytovanie služieb a vyhodnocovanie
ich účinnosti. Napriek tomu otázka o veľkosti a základných charakteristikách skupiny ľudí
bez domova ostáva predovšetkým východiskom k podrobnejšiemu zmapovaniu ďalších
rovnako závažných tém súvisiacich so štrukturálnymi aj individuálnymi príčinami
bezdomovectva a jeho dostupnými riešeniami.

Základné prístupy k meraniu bezdomovectva a ich limity
Meranie bezdomovectva a získavanie dát o ľuďoch, ktorí sú jednou z tzv. skrytých populácií,
je pomerne veľkou výzvou, čo má takisto vplyv, ako sme už naznačili, aj na porovnateľnosť
dostupných údajov o ľuďoch bez domova v jednotlivých krajinách, aj súhrnne v celej EÚ.
Preto je pri meraní bezdomovectva zvlášť dôležité zvoliť taký prístup a výskumný dizajn,
ktorý bude najlepšie zodpovedať cieľom výskumu. Všeobecne možno prístupy k meraniu
bezdomovectva rozlíšiť z dvoch hľadísk: z hľadiska predmetu zisťovania podľa štatistických
parametrov výskytu 5 a z hľadiska spôsobu zisťovania podľa typu výskumnej metódy.
Z hľadiska predmetu zisťovania podľa štatistických parametrov výskytu je možné uskutočniť
tri typy meraní bezdomovectva (porov.: Edgar et al., 2007):



zisťovanie incidencie - počtu ľudí bez domova v danom časovom bode 6 - sčítanie napr.
počas jedného večera, týždňa či mesiaca;
opakované meranie prevalencie - epizód bezdomovectva vo vybranej skupine ľudí
v určitom časovom úseku 7 vo vybranej vzorke ľudí bez domova sa napr. počas
niekoľkých rokov pravidelne zisťuje, ako sa mení ich status z hľadiska bývania.

5

Parametre výskytu – incidencia, prevalencia, prítok a odtok – nie sú jediným možným predmetom výskumu,
môžu však byť dôležitým kritériom pri výbere výskumnej metódy.
6
Angl. point-in-time survey.
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Meranie prítoku a odtoku ľudí bez domova 8, ktorí využívajú nejaký typ podpornej služby,
t. j. koľkí klienti využívajúci danú službu v určitom časovom úseku (napr. počas jedného
roka), koľkí pribudli ako noví klienti (prítok) a koľkí ju prestali využívať (odtok).

Každý z týchto parametrov môže mať pritom vo vzťahu k verejným politikám svoj význam.
Zisťovanie počtu ľudí bez domova v danom časovom bode napríklad umožňuje prispôsobiť
nastavenie služieb krízového ubytovania, keďže z dôvodu zamedzenia viacnásobného
započítania tej istej osoby spravidla prebieha v krátkom časovom úseku, v dôsledku čoho
zachytí najmä ľudí, ktorí sú bez domova dlhodobo. Naproti tomu meranie prítoku a odtoku
klientov služieb umožňuje vyhodnocovať opatrenia zamerané na prevenciu straty bývania
(porov.: Edgar et al., 2007).
Hľadisko výberu výskumnej metódy je pri meraní bezdomovectva dôležité najmä s ohľadom
na ne/možnosť zachytiť celú populáciu ľudí bez domova a z nej príp. určiť výskumnú vzorku.
V tomto kontexte možno zvažovať uskutočnenie priameho výskumu (či už stratifikovaného
alebo v celej populácii) alebo sekundárnej analýzy dát založenej najmä na údajoch
z klientskych registrov organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova. Každý z týchto
dvoch typov metód má svoje prednosti aj limity.
Priamy prieskum 9 umožňuje zachytiť širšiu skupinu ľudí bez domova ako iba klientov služieb
a umožňuje tiež zamerať sa na témy, ktoré sa v rámci registrov nesledujú. Zároveň sa však
spája s rizikom viacnásobného započítania tých istých osôb. Aj preto sa priame výskumy
(najmä ak sú spojené so sčítaním) spravidla realizujú v presne vymedzenom časovom
intervale, väčšinou vo večerných hodinách a skôr v nocľahárňach (z dôvodu nižšej mobility
ľudí) ako v denných centrách. Priamy prieskum takisto zvyčajne znamená vysoké nároky na
prípravu a personálne kapacity (pre rozpoznanie ľudí bez domova vonku v teréne je potrebné
zapojiť dostatočný počet pracovníkov organizácií, ktorí majú skúsenosti s touto cieľovou
skupinou). Z týchto dôvodov je daná metóda predovšetkým vhodná na zisťovanie príčin
bezdomovectva a profilov ľudí bez domova (z hľadiska sociologických a ďalších vybraných
charakteristík). Pričom, keďže sa realizuje v krátkom časovom úseku, zachytí hlavne tých
ľudí, ktorí majú dlhodobú skúsenosť s bezdomovectvom (Edgar et al., 2007).
Na druhej strane analýza dát z klientskych registrov 10 organizácií poskytujúcich služby
ľuďom bez domova, na rozdiel od priamych prieskumov, eliminuje riziko viacnásobného
započítania a výrazne znižuje nároky potrebné na zber dát. Okrem toho umožňuje sledovať aj
prítok a odtok, resp. zotrvávanie klientov v poskytovanej službe. Môže tiež slúžiť na zistenie
počtu ľudí bez domova, ktorí sú klientmi služieb, ako aj na výber vzorky respondentov pre
priamy prieskum. Využitie tejto metódy však predpokladá prepojenosť registrov rôznych
poskytovateľov či aspoň čiastočnú harmonizáciu sledovaných premenných. V mnohých
krajinách vrátane SR predstavuje podmienka prepojenosti a porovnateľnosti dát hlavný limit
využitia analýzy dát z klientskych registrov, čo sa tiež potvrdilo v prieskume organizácií
poskytujúcich služby ľuďom bez domova v SR, ktorý uskutočnil IVPR v jeseni 2015.
7

Angl. period prevalence.
Angl. flow of homelessness.
9
Založený napr. na dotazníkovom zbere údajov či pozorovaní.
10
A podobne z iných administratívnych zdrojov, napr. z databáz o exekučných konaniach v súvislosti
s prevenciou straty bývania – ak sú také v danej krajine dostupné.
8
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Výber typu výskumnej metódy tak v konečnom dôsledku závisí od cieľov zisťovania
a parametra, na ktorý sa výskum zameriava, pričom tiež môže byť ovplyvnený externými
faktormi, akými sú dostupné personálne a finančné zdroje či miera prepojenosti klientskych
registrov.

Vymedzenie skupiny ľudí bez domova
Vo výskume bezdomovectva je jednou zo základných otázok tiež to, aké bude vymedzenie
skupiny ľudí bez domova. Na základe akých kritérií sa určí, kto do tejto skupiny patrí a kto už
nie? Otázka naberá na význame zvlášť v priamych prieskumoch, ktoré majú ambíciu zachytiť
širšiu skupinu ľudí ako tých, ktorí využívajú niektorú z poskytovaných služieb a sú
registrovaní v klientskych registroch. V súčasnosti už totiž existuje široký konsenzus odbornej
verejnosti v tom, že bezdomovectvo zahŕňa oveľa viac životných situácií ako prespávanie na
ulici. V nasledujúcom texte stručne predstavíme tri najčastejšie uvádzané typológie, ktoré
môžu byť využité pri meraní bezdomovectva 11.
Prvou je typológia založená na vnímaní verejnosti, podľa ktorej možno rozlišovať zjavné,
skryté a potenciálne bezdomovectvo. Pričom zjavným bezdomovectvom sa rozumejú ľudia
prespávajúci vonku na verejných miestach; skryté bezdomovectvo zahŕňa ľudí, ktorí nemajú
domov, ale využívajú možnosti krízového či dočasného ubytovania; a potenciálne
bezdomovectvo sa týka osôb a domácností, ktoré ešte žijú vo vlastnom či prenajatom bývaní,
ale ich bývanie je ohrozené, napr. z dôvodu straty príjmu, prebiehajúceho exekučného
konania a pod. (Porov.: „Koncepce“, 2013). Takáto typológia je síce laicky zrozumiteľná, ale
pri meraní bezdomovectva pomerne nepresná – najmä v súvislosti so skrytým
bezdomovectvom.
Druhá typológia je postavená na kritériu bývania a v porovnaní s predchádzajúcou pracuje
s obsahovo podobnými kategóriami, ale s iným akcentom. Rozlišuje medzi tzv. primárnym
a sekundárnym bezdomovectvom. Primárne bezdomovectvo zahŕňa osoby žijúce na ulici bez
strechy nad hlavou. Sekundárne bezdomovectvo zahŕňa osoby bez miesta obvyklého pobytu,
ktoré sa často pohybujú medzi rôznymi typmi obydlí (vrátane napríklad nocľahární, zariadení
pre ľudí bez domova). Táto typológia bola použitá v rámci sčítania obyvateľstva v r. 2011 12
(bližšie pozri Gerbery, 2015).
Napokon treťou a najviac prepracovanou je ETHOS typológia bezdomovectva a vylúčenia
z bývania 13, ktorá je založená na absencii aspoň jednej z troch oblastí charakterizujúcich
domov (ide o fyzickú, právnu a sociálnu oblasť). ETHOS typológia bola vypracovaná
organizáciou FEANTSA a definuje 4 koncepčné kategórie bezdomovectva a vylúčenia
z bývania – bez prístrešia; bez bývania; neisté bývanie a nevyhovujúce bývanie. Koncepčné
kategórie sú ďalej rozčlenené do 13 operačných kategórií a 24 životných situácií, ktoré sa
s nimi spájajú. Možné využitie ETHOS typológie je takisto široké, od výskumných účelov až
Ďalšie typológie sú založené napr. na kritériu času/ doby trvania bezdomovectva (krátkodobé, dlhodobé,
opakované bezdomovectvo), či na príčinách vzniku bezdomovectva.
12
V súlade s dokumentom Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of
Population and Housing (UNECE, 2006).
13
Pôvodné znenie ETHOS typológie je dostupné na: http://www.feantsa.org/spip.php?article120.
11

13

po tvorbu politík súvisiacich s prevenciou a riešením bezdomovectva. Vo väčšine krajín EÚ
existuje zhoda vo využívaní ETHOS typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania ako
definičného rámca v oblasti bezdomovectva. Typológia však primárne vznikla v kontexte
európskeho výskumu. A keďže sa vzhľadom na definície bezdomovectva uplatňované vo
väčšine krajín EÚ ukázalo jednoduchšie a praktickejšie zamerať sa pri skúmaní
bezdomovectva na prvé dve koncepčné kategórie – na osoby bez prístrešia a osoby bez
bývania. Vznikla tzv. Harmonizovaná definícia ETHOS light /skrátená typológia ETHOS,
ktorá je zjednodušená o väčšinu operačných kategórií neistého bývania 14 a nevyhovujúceho
bývania 15, v ktorých je identifikovanie veľkosti dotknutej skupiny ľudí spravidla veľmi ťažké.
Táto skrátená definícia ETHOS light bola použitá aj v spomenutej štúdii Edgara et al. (2007)
pre Európsku komisiu o meraní bezdomovectva. Predstaveniu jednotlivých operačných
kategórií a životných situácií ETHOS typológie, ako aj harmonizovanej definície ETHOS
light sme sa venovali v záverečnej správe 1. etapy výskumného projektu Ľudia bez domova16
publikovanej v r. 2015).
ETHOS typológia bezdomovectva a vylúčenia z bývania sa takisto stala základom pre
vymedzenie skupiny ľudí bez domova vo výskume a sčítaní na území mesta Bratislava, čomu
sa podrobnejšie budeme venovať v 2. kapitole.

Vybrané skúsenosti so zisťovaním o ľuďoch bez domova v ČR
Na nasledujúcich stranách predstavíme skúsenosti troch vybraných miest v ČR, v ktorých sa
s cieľom zistiť veľkosť skupiny ľudí bez domova uskutočnilo sčítanie a ktoré boli brané do
úvahy pri nastavovaní dizajnu výskumu a sčítania ľudí bez domova v Bratislave. Podotýkame,
že v ČR sú rovnako k dispozícii o ľuďoch bez domova aj ďalšie zdroje dát, vrátane výsledkov
sčítania obyvateľstva z r. 2011 so zameraním na túto skupinu.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie niektorých aspektov organizačného zabezpečenia
sčítania.

Napr. bez operačnej kategórie ETHOS-9: ľudia ohrození vysťahovaním (kvôli strate vlastníctva bytu alebo
výpovedi z nájmu).
15
Napr. bez operačnej kategórie ETHOS-13: ľudia žijúci v extrémne preľudnenom obydlí.
16
Dostupné na: http://www.ceit.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Audia-bezdomova-1-etapa-vyskumneho-projektu&catid=24%3Aarchiv&Itemid=45&lang=sk.
14
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Tabuľka 1: Prehľad organizačného zabezpečenia sčítania ľudí bez domova vo
vybraných mestách ČR
Mesto

Obdobie
sčítania

Brno

19.00-22.00
hod.,
odľahlé /
rizikové
oblasti
v predstihu

Praha

Ostrava

1. Fáza
SZ*:
5 dní
(26.-30.
4. 2010)
2. Fáza SZ:
Nasledujúci
deň
ÚS: večer
po 1. Fáze
SZ
12 hod.
(2.00 –
14.00)

Počet tímov
zapojených do
sčítania /
štruktúra tímu
58, z nich 9 pre
MHD (pracovníci
sociálneho
oddelenia
magistrátu,
študenti sociálnej
práce, členovia
komunity Sant
Egidio)
7/ pracovníci
organizácií (2.
Fáza)

10/ polícia,
mestská polícia,
komisári

Počet osôb
zapojených do
sčítania

Miesta sčítania

103 osôb v teréne
(samostatne,
v dvojiciach, príp.
trojiciach)
+ pracovníci
zariadení

58 okrskov všetky ulice,
prostriedky MHD,
záhradkárske
kolónie,
nocľahárne,
azylové domy,
zdravotnícke
zariadenia
7 trás
vytipovaných
terénnymi
pracovníkmi

11 študentov (1.
Fáza)
14 pracovníkov (2.
Fáza)

-

78

-

Vonku (10
oblastí –
stany,
garáže,
kontajnery,
kanály...);
Nocľahárne
a azylové
domy

Rozsah
zisťovaných
údajov u osôb
žijúcich na ulici
Pohlavie;
Vek (mladý
dospelý/
produktívny /
starší vek)

-

Hlavné výstupy

-

-

-

-

* SZ = spätný záchyt (pozri ďalej v texte).

Približný počet ľudí
bez domova žijúcich
na ulici;
Počet ĽBD
využívajúcich služby
v zariadeniach (tok);
Celkový počet ĽBD v
Prahe

-

Iniciály;
Dátum
narodenia;
Pohlavie;
Miesto
obvyklého
prespávania

- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- trvalé bydlisko
- a miesto sčítania,
- príp. zdravotný
stav

Odhad počtu
bezdomovcov na
základe pozorovania;
Odhad počtu osôb
žijúcich na ulici;
Komparácia údajov
s predchádzajúcimi
zisťovaniami

-

Počet osôb bez
prístrešia (osobitne na
ulici a v zariadeniach);
Počet skrytých
bezdomovcov (v
komerčných
ubytovniach –
administratívne dáta);
Mapa lokalít, kde žijú
ľudia bez domova;
Pátranie po hľadaných
osobách;
V rámci predvýskumu
denný program ľudí
bez domova

Zdroj: Spracované na základe záverečných správ zo sčítaní, ako sú uvedené v použitej literatúre.

V súvislosti s tromi prezentovanými sčítaniami možno konštatovať, že sa značne líšili
použitou metodikou, ale tiež personálnymi kapacitami. V Brne sa sčítanie ľudí bez domova
uskutočnilo opakovane: v marci 2006, 2010, 2014. Východiskom definície cieľovej skupiny
bola ETHOS typológia. Použitou výskumnou metódou bol kvalifikovaný odhad na základe
pozorovania (t. j. klienti neboli priamo oslovení). Výsledkom bola dolná hranica počtu ľudí
bez domova v meste Brno. Nezisťovali sa príčiny bezdomovectva, pre elimináciu duplicity
bolo zvolené sčítanie vo večernom čase, keď sa už klienti nachádzali v zariadeniach
krízového a dočasného ubytovania.
V Prahe sa sčítanie ľudí bez domova takisto uskutočnilo už viackrát, naposledy v r. 2010. Pri
tomto sčítaní bola využitá kombinácia dvoch výskumných metód: metódy spätného záchytu
pre odhad počtu ľudí žijúcich na ulici a metódy úplného sčítania pre ľudí v nocľahárňach,
azylových domoch a ďalších vybraných zariadeniach. Metóda spätného záchytu pritom mala
15

dve fázy. V rámci prvej fázy boli sčítavaní ľudia bez domova v denných centrách, keďže ako
užívatelia týchto služieb predstavujú náhodnú vzorku v zmysle lokalít, kde prespávajú.
Z počtu pre spätný záchyt boli vylúčení tí, ktorí neprespávajú vonku, ale v zariadeniach,
keďže údaje o tejto skupine sa získavali úplným sčítaním. Druhá fáza nasledovala
bezprostredne po prvej a prebiehala na vytipovaných trasách vonku v teréne v období, kedy
boli denné centrá zatvorené (počas víkendu), keďže ľudia predtým zachytení v denných
centrách vďaka tomu mali rovnakú šancu byť znovu zachytení aj v tejto fáze ako tí ľudia bez
domova, ktorí počas 1. fázy denné centrum nenavštívili. Na základe údajov o podiele ľudí
zachytených v 1. fáze z celkového počtu ľudí zachytených v 2. fáze a po pripočítaní
výsledkov úplného sčítania v zariadeniach sa potom určil interval odhadovaného počtu ľudí
bez domova v Prahe (Šnajdrová, Holpuch, 2010).
Sčítanie ľudí bez domova v Ostrave prebehlo v polovici septembra 2012 s využitím konceptu
skrytého bezdomovectva (vrátane rodín žijúcich v komerčných ubytovniach z dôvodu
absencie vlastného bývania). Sčítanie trvalo 12 hodín, pričom prebiehalo tak vonku v teréne,
ako aj v zariadeniach. Na rozdiel od Brna neprebiehalo formou pozorovania a z dôvodu
zamedzenia duplicity boli o ľuďoch zaznamenávané vybrané identifikačné údaje - meno
a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a miesto sčítania. Ak to situácia umožňovala,
boli zisťované aj ďalšie oblasti – dĺžka obdobia bez domova, zdravotný stav, poberanie
sociálnych dávok. Výstupom sčítania bola zároveň mapa lokalít, v ktorých boli nájdení ľudia
bez domova. Špecifikom ostravského sčítania ľudí bez domova však bolo zapojenie polície,
dokonca v spojení s pátraním po hľadaných osobách.
Počet komisárov zapojených do sčítania ľudí bez domova bol v uvedených troch mestách
takisto značne variabilný. Kým v Prahe ako meste s najväčším počtom obyvateľov to bolo
najmenej – len 25 ľudí (počas 2. fázy metódy spätného záchytu), v Ostrave to bolo 78 ľudí
a v Brne 103 ľudí. Napokon ešte pre ilustráciu uvádzame v nasledujúcej tabuľke 2 zistené
počty ľudí bez domova v týchto mestách.
Tabuľka 2: Počet ľudí bez domova vo vybraných mestách ČR
Mesto

Počet
obyvateľov

Dátum sčítania/ použitá
definícia

Počet ľudí bez
domova

Z toho: Počet osôb
žijúcich na ulici

Brno

400 904

4.3.2014 / osoby bez prístrešia
a osoby bez bývania

1 950

515

Praha

1,25 mil.

26.-30.4.2010 / ETHOS –
žijúci na ulici a vo vybraných
typoch zariadení

Sčítaných 3 319,
odhadovaný
interval = 2 800
– 4 000

Približne 3 000

Ostrava

296 507

13.9.2012 / zjavné a skryté
bezdomovectvo, s ohľadom na
ETHOS

2 687

442

Zdroj: Spracované na základe záverečných správ zo sčítaní, ako sú uvedené v použitej literatúre.
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2) METODOLÓGIA VÝSKUMU A SČÍTANIA ĽUDÍ BEZ DOMOVA
V BRATISLAVE V ROKU 2016
Predstavené teoretické východiská sa brali do úvahy aj pri príprave návrhu metodológie
výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy. Návrh metodológie bol pred
jeho prezentáciou širšej skupine odborníkov podrobne konzultovaný s mimovládnymi
organizáciami poskytujúcimi služby ľuďom bez domova.
Prvé stretnutia sa týkali diskusie o cieľoch a priebehu sčítania s partnerskou organizáciou o. z.
Proti prúdu, s ktorou IVPR spolupracoval pri realizácii výskumnej úlohy v r. 2015, ako aj
nadviazania kontaktov s organizáciou poskytujúcou služby v teréne (o. z. Vagus) a s
organizáciou reprezentujúcou poskytovateľov služieb v zariadeniach, ktorá prevádzkuje
nocľaháreň s najväčšou kapacitou v Bratislave (Depaul Slovensko). Cieľom týchto
konzultácií bolo najmä získať námety a spätnú väzbu pre plánovanie výskumu a sčítania tak,
aby výskumný zámer zohľadňoval špecifiká a reálie ľudí žijúcich bez domova v Bratislave
a bol uskutočniteľný. Potreba takýchto konzultácií sa ešte zvýraznila skutočnosťou, že išlo
o prvý výskum a sčítanie ľudí bez domova na území mesta.
Informácia o sčítaní bola tiež prezentovaná riaditeľkou Odboru sociálnych vecí magistrátu
hlavného mesta mestskej rade 12. mája 2016, a následne širšej skupine odborníkov –
zástupcom MVO, mestských častí, akademickej obce a ďalším zúčastneným na informačnom
stretnutí dňa 16. mája.
V nasledujúcom texte sa zameriame na predstavenie cieľov a na vybrané aspekty prípravy
a priebehu výskumu a sčítania. Hlbšia reflexia niektorých metodologických rozhodnutí a ich
limitov z pohľadu kľúčových aktérov je súčasťou šiestej kapitoly tejto správy.
Zodpovednosť za prípravu metodológie a základné princípy
Návrh metodológie výskumu a sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislavy bol
spracovaný IVPR na základe dohody o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislava
a IVPR. Príprava metodológie, ako aj priebeh výskumu a sčítania a vyhodnocovanie
a komunikácia výsledkov sa pritom implicitne opierali o tri základné princípy:
•
•
•

Princíp partnerstva a informovanosti vo vzťahu k subjektom zapojeným do výskumu;
Princíp dobrovoľnosti a dôvernosti informácií o jednotlivých ľuďoch bez domova
vrátane lokalít, kde sa zvyčajne zdržiavajú;
Princíp metodologickej korektnosti.

Uplatňovanie princípu partnerstva znamenalo zo strany IVPR ako metodologického garanta
systematické vťahovanie jednotlivých aktérov do všetkých fáz výskumu – od prípravnej, cez
realizačnú, po evaluačnú. Osobitne sa to týkalo mimovládnych organizácií poskytujúcich
služby ľuďom bez domova, ktoré mali možnosť vstupovať (niekedy prostredníctvom svojich
neformálnych zástupcov) do podoby dotazníka, rozhodovania o čase výskumu a sčítania,
prípravy mediálnej komunikácie hlavných zistení a ďalších dôležitých otázok. Ako sme už
viackrát naznačili, tento princíp mal vzhľadom na ciele výskumu a zabezpečenie jeho
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priebehu svoje opodstatnenie. Zároveň od začiatku spolupráce nastala medzi všetkými
zúčastnenými aktérmi zhoda v tom, že výskum a sčítanie nemá mať v nijakom ohľade voči
ľuďom bez domova represívny charakter, odpovedanie na otázky má byť dobrovoľné
a výskum a sčítanie bude prebiehať bez priameho zapojenia mestskej polície. Rovnako sa
z dôvodu bezpečnosti a ochrany súkromia respondentov nebudú zverejňovať lokality, kde sa
títo ľudia zvyčajne zdržiavajú. Tieto zásady sme súhrnne označili ako princíp dôvernosti
informácií. Napokon princíp metodologickej korektnosti vzhľadom na zvolený výskumný
dizajn znamenal predovšetkým vysporiadanie sa s otázkou viacnásobného započítania tých
istých osôb, aj s ohľadom na to, že výskum bol realizovaný počas niekoľkých týždňov. Z toho
dôvodu boli vybrané 4 identifikátory – prvé písmeno mena a priezviska, dátum narodenia,
pohlavie a mesto trvalého pobytu. Ak respondenti odmietli poskytnúť tieto údaje, boli
vyhodnocovaní ako nezistené osoby.

Ciele výskumu a sčítania a vymedzenie skupiny ľudí bez domova
Výskum a sčítanie ľudí bez domova boli iniciované hlavným mestom v spolupráci s IVPR
a mimovládnymi organizáciami z dôvodu absencie dát o počte ľudí bez domova na území
mesta Bratislava a životných situáciách, ktorým títo ľudia čelia, pre potreby koncepčného
prístupu k prevencii a riešeniu bezdomovectva, ktorý je jednou z priorít hlavného mesta
v oblasti sociálneho rozvoja.
Pre výskum a sčítanie tak boli definované nasledujúce tri ciele:




Zistiť dolnú hranicu počtu osôb v Bratislave žijúcich na ulici.
Zistiť počet ľudí v zariadeniach pre ľudí bez domova a počty ďalších skupín ľudí
vylúčených z bývania.
Získať na základe dotazníkového prieskumu informácie o štruktúre a príčinách
bezdomovectva, resp. o potrebách ľudí bez domova.

Vychádzajúc z cieľov výskumu a sčítania sú hlavnými výstupmi:


Informácia o minimálnom celkovom počte ľudí bez domova na území mesta
Bratislavy, z toho počet ľudí bez domova podľa jednotlivých vyššie uvedených
cieľových skupín a v ďalších triedeniach (napr. podľa veku a 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 sociálnym službám).

Pre vymedzenie cieľovej skupiny výskumu a sčítania sa využívali operačné kategórie ETHOS
typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Pri výbere kategórií boli brané do úvahy
ciele výskumu, ako aj možnosti systémovo zachytiť skupinu ľudí patriacich do danej
kategórie. Takisto sa brali do úvahy skúsenosti mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú
pomoc ľuďom bez domova. Viaceré z nich poukazovali na to, že v Bratislave žije krátkodobo
veľká časť ľudí bez domova v komerčných ubytovniach, prípadne v záhradných chatkách.
Títo ľudia, aj keď nepatria k tzv. zjavným bezdomovcom, majú z hľadiska poskytovania
služieb takmer identické potreby. Preto je vhodné, aby sa stali súčasťou výskumu. Cieľovou
skupinou výskumu a sčítania tak boli:
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Ľudia žijúci a prespávajúci vonku (napr. ulica, verejné dopravné prostriedky, kanále,
stany, parky, nádražia, vraky áut a pod. - kategória ETHOS 1).
Ľudia prespávajúci v nocľahárňach - kategória ETHOS 2).
Ľudia využívajúci krátkodobé ubytovanie pre ľudí bez domova z dôvodu absencie
iného bývania (napr. útulok, domov na pol ceste, ubytovňa, krízové stredisko kategória ETHOS 3).
Ženy v núdzovom ubytovaní z dôvodu domáceho násilia (napr. zariadenie núdzového
bývania – kategória ETHOS 4).
Ľudia pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti (napr. zariadenia na výkon
trestu odňatia slobody a výkon väzby, zariadenia zdravotnej starostlivosti, zariadenia
sociálnoprávnej ochrany, sociálnej kurately a špeciálne výchovné zariadenia, bez
možnosti iného bývania - kategória ETHOS 6).
Ľudia žijúci v neštandardnom obydlí, ktoré nie je určené na trvalé bývanie a nemajú
inú možnosť bývania, napr. mobilné obydlia – maringotka, karavan; neštandardné
obydlia - chatka, chatrč; provizórne/ dočasné stavby - búdy, strážne domčeky
kategória – kategória ETHOS 11).

Použité výskumné metódy
S ohľadom na chýbajúcu prepojenosť klientskych registrov organizácií, ale aj na snahu
mapovať profily a potreby ľudí bez domova, bolo prijaté rozhodnutie uskutočniť sčítanie ľudí
bez domova – point-in-time survey – spojené s dotazníkovým výskumom. V zariadeniach
krízového a dočasného ubytovania pritom išlo o úplné sčítanie všetkých klientov. Súčasťou
sčítania bol dotazníkový prieskum, pre ktorý boli vytvorené dva typy dotazníkov: kratší
dotazník (14 otázok) pre ľudí oslovených v teréne (ulica, chatky, staničná budova a pod.)
a podrobnejší dotazník (25 otázok) pre ľudí kontaktovaných v zariadeniach a ubytovniach
mesta. Súčasťou dotazníkov boli napr. otázky zamerané na prístup k teplému jedlu, skúsenosť
s fyzickým napadnutím či záujem o využívanie služieb nocľahární (v dotazníku pre ľudí
kontaktovaných vonku), ako aj otázky týkajúce sa možností a predstáv riešenia svojej situácie
v oblasti bývania, prístupu k zamestnaniu, k zdravotnej starostlivosti, dôvodov straty bývania
a dĺžky bezdomovectva či kontaktov s príbuznými (v dotazníku pre ľudí kontaktovaných
v zariadeniach).
Na sčítaní sa podieľali tak sociálni pracovníci organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez
domova, ako aj dobrovoľní sčítací komisári – zväčša študenti bratislavských vysokých škôl.
Hlavnou úlohou sčítacích komisárov bolo vypĺňať s ľuďmi bez domova dotazníky. Komisári
boli rozdelení do dvojčlenných tímov, ktorým bola pridelená buď trasa alebo zariadenie,
v ktorom majú oslovovať ľudí. V tímoch pohybujúcich sa vonku v teréne bol vždy prítomný
skúsený sociálny pracovník organizácie. V niektorých zo zariadení s vyššou kapacitou sa zase
mohli nachádzať viaceré dvojice sčítacích komisárov.
Keďže sčítanie ľudí bez domova spojené s dotazníkovým výskumom sa v Bratislave malo
konať prvýkrát, výskumníci IVPR v rámci prípravnej fázy tiež uskutočnili terénny
predvýskum. Jeho realizácii predchádzalo okrem iného konzultovanie obidvoch dotazníkov so
zástupcami o. z. Proti prúdu a následne so zástupcami ďalších MVO, mestských častí a s
19

ostatnými účastníkmi v rámci informačného stretnutia o plánovanom výskume a sčítaní ľudí
bez domova, ktoré sa uskutočnilo 16. mája na pôde magistrátu hlavného mesta.
Terénny predvýskum mal dva hlavné ciele:



Otestovať reakcie respondentov/ ľudí bez domova na otázky v dotazníku – ich
zrozumiteľnosť, citlivosť...
Otestovať priemernú dobu vypĺňania jedného dotazníka a na základe toho upraviť
dĺžku dotazníka a odhadnúť potrebné personálne kapacity na zabezpečenie výskumu
a sčítania.

Predvýskum bol zámerne realizovaný vo viacerých prostrediach, v ktorých malo prebiehať aj
samotné sčítanie. Konkrétne išlo o tieto testovania:




Vonku na ulici v spolupráci s Komunitou Sant Egidio v stredu 1. júna 2016 (na
hlavnej vlakovej stanici a v Starom meste).
V útulku a nocľahárni Depaul na Ivánskej ceste v pondelok 6. júna (pričom v útulku
boli zároveň testované dotazníky pre zariadenia).
V ubytovni Fortuna, ktorá je v správe hlavného mesta, v pondelok 13. júna (so
zameraním na rodiny v neistom bývaní).

Celkovo bolo v rámci predvýskumu vyplnených 35 dotazníkov. Podrobnejší prehľad podľa
jednotlivých prostredí znázorňuje nasledujúca tabuľka 17.
Tabuľka 3: Prehľad o počte vyplnených dotazníkov v rámci pred-výskumu podľa
prostredia testovania
Počet vyplnených dotazníkov
12
14
4
5

Prostredie
Vonku na ulici
Nocľaháreň
Útulok
Ubytovňa

Všeobecne možno konštatovať, že tak vonku na ulici, ako aj v nocľahárni mnohí ľudia
prejavili záujem zúčastniť sa výskumu a boli ústretoví v odpovediach na všetky typy otázok.
Čiastočne to mohlo súvisieť s dobrým počasím, dostatkom času, informovaním oslovených
respondentov zo strany dobrovoľníkov/ pracovníkov spolupracujúcich organizácií. Určitú
zdržanlivosť odpovedajúcich bolo možné pozorovať najmä pri otázkach súvisiacich so
zdravotnými problémami a s výškou príjmu.

Prvé dva riadky tabuľky zodpovedajú v zmysle ETHOS typológie kategórii osôb bez prístrešia, druhé dva
riadky kategórii osôb bez bývania.
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20

Tvorba mapy a trás a ďalšie aspekty prípravy výskumu a sčítania
Dôležitým aspektom prípravy výskumu a sčítania bola ďalej tvorba mapy a trás, na ktorých sa
pohybovali sčítací komisári. Za týmto účelom bola vytvorená pracovná skupina pozostávajúca
zo zástupcov MVO a niektorých mestských častí, ktorí prejavili záujem zapojiť sa do tohto
procesu počas vyššie zmieneného informačného stretnutia. Výsledkom štyroch stretnutí
pracovnej skupiny počas letných mesiacov bola mapa skrytých miest (napr. chatky a iné
miesta, ktoré nie sú určené na bývanie, a kde ľudia bez domova spravidla prespávajú). Tieto
miesta boli z dôvodu ochrany ľudí bez domova v rámci výskumu a sčítania navštevované len
úzkou skupinou odborníkov ako sčítacích komisárov pod vedením o. z. Vagus. Na mape sa
nachádzalo viac ako 270 skrytých miest.
Rovnako bola výsledkom činnosti pracovnej skupiny mapa typických miest (napr. nákupné
centrá, staničné budovy, parky a iné verejné priestranstvá), ktoré boli rozdelené do 17 trás
približne zodpovedajúcich jednotlivým mestským častiam. Niektoré mestské časti, napr. MČ
Rusovce, v ktorých pracovníci nedisponovali informáciami o tom, kde na ich území sa
zdržiavajú ľudia bez domova, nemali v mape typických miest zastúpenie. Táto mapa bola
využitá pri realizácii výskumu a sčítania na typických miestach (viac pozri nižšie).
K ďalším dôležitým momentom prípravy výskumu a sčítania patrilo informovanie ľudí bez
domova prostredníctvom mimovládnych organizácií o termíne a cieľoch výskumu. Pre tento
účel tiež boli navrhnuté plagáty a letáčiky, ktoré jednotlivé organizácie distribuovali medzi
svojich klientov.
Rovnako v rámci prípravy prebiehala komunikácia s jednotlivými zariadeniami, v ktorých
malo prebehnúť sčítanie, najmä s tými, ktoré sa primárne nezameriavajú na skupinu ľudí bez
domova (krízové strediská, zariadenia núdzového bývania, zariadenia opatrovateľskej služby,
nemocničné zariadenia a iné), s cieľom nadviazať spoluprácu pri tejto aktivite. Oslovené boli
všetky zariadenia patriace do týchto kategórií, ktoré boli v danom čase vedené v Centrálnom
registri poskytovateľov sociálnych služieb spravovanom Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Po vylúčení tých zariadení, ktoré uviedli, že v danom čase nemajú žiadnych
klientov bez domova, prebehol výskum celkom v dvadsiatich zariadeniach (vrátane útulkov,
domova na polceste a mestských ubytovní).
Ďalším kľúčovým momentom prípravy bol nábor a školenie sčítacích komisárov –
dobrovoľníkov. Školenia sa uskutočnili začiatkom novembra v spolupráci IVPR a o. z. Proti
prúdu v priestoroch magistrátu hlavného mesta. Boli zamerané najmä na komunikáciu
s potenciálnymi respondentmi (ich oslovenie, riešenie možných krízových situácií) a spôsoby
zaznačovania odpovedí do dotazníkov.

Fázy výskumu a zber dát
Samotný výskum a sčítanie boli časovo aj organizačne rozdelené do troch fáz. Prvou fázou,
ktorá sa začala realizovať od 24. októbra a prebiehala po dodatočnom predĺžení do 16.
novembra 18, bolo sčítanie na skrytých miestach. Časová náročnosť tejto fázy vyplývala
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Sčítanie neprebiehalo počas nedieľ a dňa pracovného pokoja.
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z veľkého počtu miest, ktoré mali byť navštívené (viac ako 270) a obmedzených personálnych
kapacít odborníkov, ktoré by umožnili tento čas skrátiť.
Druhou fázou bol hlavný sčítací večer, 9. november, kedy prebehol výskum a sčítanie na
typických miestach, a takisto v zariadeniach krízového a dočasného ubytovania, za účasti
komisárov dobrovoľníkov.
Napokon, keďže k dôležitým cieľom výskumu a sčítania patrilo aj zistenie minimálneho počtu
ľudí bez domova v Bratislave, bolo ešte počas nasledujúceho týždňa, od 10. do 16. novembra,
realizované doplňujúce sčítanie doposiaľ nezachytených klientov v nízkoprahových denných
centrách a nocľahárňach. V rámci doplňujúceho sčítania už s klientmi neboli vypĺňané
dotazníky, zisťovali sa len 4 identifikačné údaje a miesto prenocovania 9. novembra. Na
základe týchto identifikátorov bolo následne možné vylúčiť viacnásobné započítanie tých
istých osôb. Rovnako, ak klient odmietol identifikátory poskytnúť, do celkového počtu už
v tejto fáze nebol zaraďovaný ako nezistená osoba. Prehľad celého priebehu sčítania vrátane
predĺženého sčítania zobrazuje nasledujúca tabuľka 4.
Tabuľka 4: Prehľad fáz výskumu a sčítania
Termín

Realizujúce subjekty

Počet
komisárov

o. z. Vagus
v spolupráci s MVO,
IVPR, magistrátom
o. z. Proti prúdu

6 denne

Cieľová
skupina
podľa
ETHOS
ETHOS-1,
ETHOS-11

Skryté miesta

24.10. -16.11.

Predajcovia
NotaBene

2.11. -8.11.

Typické miesta

9.11. (18.00 22.00 hod.)
9.11. (18.00 22.00 hod.)

Pracovníci MVO +
komisári -študenti
Komisári –študenti +
pracovníci niektorých
zariadení

54

Podľa miesta
prespávania
klientov
ETHOS-1

52

ETHOS-2,3,4

9.11.

Sociálni pracovníci
zariadení

10

ETHOS-6

10.11. – 16.11.

komisári

6 denne

ETHOS-2

Zariadenia
krízového
a krátkodobéh
o ubytovania
Nemocnice,
detské domovy,
ÚVV a VTOS*
Doplňujúce
sčítanie
(denné centrá,
nocľahárne)

6 denne

n/a = netýka sa
* ÚVV a VTOS = Ústav na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody
Uvedené počty komisárov sú vrátane pracovníkov MVO.

Diskutovanou otázkou sa stal pôvodný zámer realizačného tímu uskutočniť výskum a sčítanie
ľudí bez domova, ktorí žijú v komerčných ubytovniach z dôvodu absencie vlastného bývania.
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Zvažovalo sa napr. využitie metódy snow-ball – vyhľadávanie potenciálnych respondentov
prostredníctvom kontaktných osôb z radov klientov organizácií poskytujúcich služby ľuďom
bez domova. Za týmto účelom sa aj podnikli niektoré kroky. Magistrát hlavného mesta
poskytol IVPR zoznam ubytovacích zariadení v meste, ktoré majú v názve „ubytovňa“ a o. z.
Proti prúdu uskutočnilo interný prieskum medzi svojimi klientmi ohľadne bývania
v komerčných ubytovniach. Následne bol kombináciou týchto zistení spracovaný finálny
zoznam ubytovní, kde sa potenciálne môžu nachádzať ľudia bez domova. Spolu išlo cca o 45
ubytovní, často s kapacitou viac ako 100 lôžok. Vzhľadom na vysoký počet komerčných
ubytovní a možné komplikácie s logistickým zabezpečením výskumu (napr. získanie súhlasu
na vstup do budov) bolo navrhnuté od pôvodného zámeru realizácie výskumu a sčítania
v komerčných ubytovniach upustiť a zahrnúť do výskumu len tých ľudí bez domova
bývajúcich v komerčných ubytovniach, ktorí zároveň využívajú služby niektorej z
organizácií. V záujme zvýšenia úspešnosti tohto riešenia tak bolo do výskumu a sčítania
zahrnuté aj samostatné sčítanie klientov o. z. Proti prúdu, ktorí bývanie v ubytovniach môžu
často využívať aj vďaka príjmu z predaja pouličného časopisu NotaBene.
Zároveň sa sčítanie uskutočnilo v dvoch ubytovniach patriacich mestu a dvoch ubytovniach
mestských častí, ktoré sú určené najmä pre rodiny s deťmi v nepriaznivej situácii, avšak
s pravidelným príjmom. Podľa vyjadrenia sociálnej pracovníčky jednej z týchto ubytovní,
tieto rodiny s deťmi spravidla nemôžu získať ubytovanie v komerčných ubytovniach, príp. len
za plnú sumu aj za deti. Rovnako niektoré komerčné ubytovne neponúkajú ubytovanie pre
ženy.
Osobitným spôsobom tiež prebehlo sčítanie ľudí pred prepustením zo zariadení
inštitucionálnej starostlivosti. V tomto prípade boli zisťované len 4 identifikačné údaje
(iniciály; dátum narodenia; pohlavie; miesto trvalého pobytu – obec/ mestská časť) za tých
ľudí, ktorí sú v období tri mesiace a menej pred ukončením starostlivosti/ pobytu v zariadení
a nemajú vlastné bývanie, alebo bývanie na základe nájomnej zmluvy (t. j. budú bývať
napríklad v komerčnej ubytovni, v domove na polceste, v útulku či inom zariadení krízového
ubytovania). Identifikačné údaje 19 boli získavané v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi
týchto zariadení, t. j. bez priameho zapojenia sčítacích komisárov. Dňom zisťovania bol
takisto 9. november.

19

Po konzultácii postupu s Úradom na ochranu osobných údajov
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3) ĽUDIA BEZ DOMOVA V BRATISLAVE: SÚHRNNÉ ZISTENIA
ZO SČÍTANIA
O kom hovoria publikované údaje?
Ľudia bez domova netvoria jednoliatu, homogénnu kategóriu. Líšia sa v mnohých ohľadoch,
pričom zachytenie tejto variability kladie zvýšené nároky aj na pozornosť čitateľov
a čitateliek. Interpretácia údajov zo sčítania ľudí bez domova v Bratislave sleduje niekoľko
línií, ktoré reflektujú rozlíšenie medzi základnými typmi životných podmienok. V texte sa
preto objavujú údaje, ktoré sa vzťahujú k rôzne zadefinovaným kategóriám ľudí bez domova.
Zistenia sa týkajú nasledujúcich skupín:







Všetci ľudia bez domova. V tomto prípade hovoríme o populácii ľudí bez domova
v Bratislave, kam patria dospelí i deti, starší i mladší, na ulici i v zariadeniach a pod.
Takzvané „zistené osoby“. Ide o ľudí bez domova, ktorí boli nielen sčítaní, ale zúčastnili
sa aj paralelne prebiehajúceho výskumu, v ktorom boli formou dotazníka kladené viaceré
otázky týkajúce sa životných podmienok. Formálne teda ide o populáciu ľudí bez
domova, „očistenú“ od tzv. „nezistených osôb“ (osôb, ktoré na výskume
neparticipovali).
Ľudia v zariadeniach. Sem patria osoby, ktoré boli sčítané v rôznych zariadeniach, ako
sú ubytovne, útulky, domovy na polceste, krízové strediská, väznice, nemocnice a pod.
Osoby na ulici alebo v nocľahárňach. Ide o ľudí, ktorí v čase sčítania nocovali na ulici
alebo v nocľahárni.
Dospelé osoby. Pri mnohých témach sa sústreďujeme len na dospelé osoby, pretože na
nich smerovala väčšina otázok. Deti sú zahrnuté do analýzy len pri prehľade základných
charakteristík populácie ľudí bez domova.

Znamená to, že v texte sa napríklad možno stretnúť s údajom o tom, kde boli sčítaní ľudia
bez domova, ale aj so špecifikáciou, kde boli sčítané osoby na ulici. Podobne, v texte možno
nájsť informácie o vekovej štruktúre ľudí bez domova vo všeobecnosti, ako aj údaje
o vekovej štruktúre rôzne zadefinovaných podskupín.
V tejto kapitole predstavíme údaje o všetkých ľuďoch bez domova, ktorí boli sčítaní
v Bratislave v novembri 2016. Hovoríme teda o celej populácii, bez ohľadu na to, či ide
o ľudí sčítaných na ulici a v nocľahárňach alebo v zariadeniach. V časti venovanej
základným charakteristikám si všímame všetky sčítané osoby, v častiach venovaných
špecifickým aspektom životných podmienok vynechávame „nezistené osoby“.
V nasledujúcich dvoch kapitolách potom budeme venovať pozornosť špeciálne ľuďom
sčítaným na ulici a v nocľahárňach (kapitola 4) a ľuďom sčítaným v zariadeniach (kapitola
5).
Základné charakteristiky ľudí bez domova
V Bratislave bolo celkovo sčítaných 2 064 ľudí bez domova, z čoho bolo 1 780 dospelých
osôb a 284 detí. Od 340 osôb neboli získané žiadne dodatočné informácie – okrem toho, že
boli započítané, pričom sa uviedlo ich pohlavie a odhad veku (prípadne aj prítomnosť a počet
detí). Dôvody boli rôzne, najčastejšie sa jednalo o odmietnutie vyplniť dotazník alebo
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o dôsledok toho, že s danými osobami nebolo možné komunikovať. Títo ľudia bez domova
(tzv. „nezistené osoby“) sa objavujú v celkových štatistikách, avšak nie sú zahrnutí do
analýzy doplňujúcich informácií, ktoré boli zbierané anketármi prostredníctvom dotazníkov.
Väčšina ľudí bez domova v Bratislave bola sčítaná na ulici alebo v nocľahárňach (63,5 %).
Deti boli v drvivej väčšine sčítané v zariadeniach (92 %), v nocľahárňach alebo na ulici bolo
sčítaných 24 detí (8 %). Medzi ľuďmi bez domova prevažovali muži (64,5 %), osoby vo veku
25 – 49 rokov a 50-64 rokov. Zastúpenie mladých dospelých a dospelých v dôchodkovom
veku bolo nízke. Veková štruktúra dospelých mužov a veková štruktúra žien sú si do určitej
miery podobné. Asi najväčšia diskrepancia sa objavuje vo vzťahu k vekovej skupine 50-64
rokov, ktorá mala podstatne silnejšie zastúpenie u mužov než u žien.
Tabuľka 5: Štruktúra populácie ľudí bez domova podľa miesta sčítania
Na ulici alebo v nocľahárni
Dospelí
Deti
V zariadení
Dospelí
Deti
Spolu

Počet

Percentuálne zastúpenie

1 286
24

62,3
1,2

494
260
2 064

23,9
12,6
100,0

Tabuľka 6: Základné sociálno-demografické charakteristiky ľudí bez domova
Pohlavie
Muži
Ženy
Nezistené pohlavie
Spolu
Vek
Do 17 rokov
18-24 rokov
25-49 rokov
50-64 rokov
65 rokov a viac
Nezistený vek
Spolu

25

Počet

Percentuálne zastúpenie

1331
613
120
2 064

64,5
29,7
5,8
100,0

284
70
736
532
96
346
2 064

13,8
3,4
35,7
25,8
4,7
16,8
100,0

Graf 1: Veková štruktúra dospelých mužov a žien
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Poznámka: Celá populácia dospelých ľudí bez domova

Ľudia bez domova boli najčastejšie sčítaní v ubytovniach (23 %). K frekventovaným
miestam sčítania patrili aj nocľahárne (15 %) a chaty/stany (12 %). K najmenej
frekventovaným miestam sčítania patrili externé priestory (parky, záhrady, lesy, polia), ako aj
priestory zariadení, ako boli nemocnice, domovy na pol ceste, väznica, krízové strediská či
zariadenia núdzového bývania. Až 19 % ľudí bez domova bolo sčítaných na iných miestach,
ktoré nespadajú do žiadnej z pred-definovaných kategórií. Z veľkej časti ide o miesta, ktoré
neboli špecifikované a boli sčítacími komisármi zapísané pod hlavičkou „iné“, ale aj miesta
ako internáty, domovy sociálnych služieb a pod.
Na miesta sčítania a ich zastúpenie sa možno pozrieť aj optikou klasifikácie ETHOS, ktorá
vyššie uvedené zistenia zjednoduší. Ako ukazuje graf 2, na miestach patriacich do kategórie
ETHOS 1 (zahŕňajúcej verejné alebo vonkajšie priestory) bolo sčítaných 30 % ľudí bez
domova. Na miestach spadajúcich do kategórie ETHOS 2 (nocľahárne) to bolo 15 %. Najviac
zastúpenou bola kategória ETHOS 3 (pokrývajúca krátkodobé ubytovanie pre ľudí bez
domova), v rámci ktorej bolo v sčítaní zachytených 32 % populácie ľudí bez domova. Ďalšie
skupiny boli zastúpené oveľa menej alebo vôbec.
Tabuľka 7: Miesto sčítania ľudí bez domova
Miesto sčítania
Ubytovňa
Nocľaháreň
Chatka, stan
Útulok
Ulica, zastávka MHD

Počet
471
316
248
163
149
26

Percentuálne zastúpenie
22,8
15,3
12,0
7,9
7,2

Stanica, vagón, vlak
Opustený dom
Most, strieška, múr
Nákupné centrum
Park, záhrada
Les, pole
Nemocnica
Krízové stredisko
Domov na polceste
Väznica
Zariadenie núdzového bývania
Iné miesto
Neuvedené/nezistené
Spolu

57
43
34
36
28
22
20
14
10
9
5
400
39
2064

2,7
2,1
1,6
1,7
1,4
1,1
1,0
0,7
0,5
0,4
0,2
19,4
1,9
100,0

Graf 2: Miesto sčítania ľudí bez domova podľa typológie ETHOS (%)
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Poznámka: Celá populácia ľudí bez domova

Špecifikácia životných podmienok: miesto trvalého pobytu, spolužitie s inými osobami
a prvá skúsenosť so stratou domova
V tejto a nasledujúcich častiach kapitoly budeme analyzovať len súbor osôb, o ktorých sme
získali informácie v rámci výskumu. 340 „nezistených osôb“ teda nie je do analýz
zaradených. 64 % ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní v Bratislave, má v nej aj trvalý pobyt.
Ostatní pochádzajú z rôznych kútov Slovenska - trvalý pobyt uvádzajú takmer vo všetkých
okresoch a krajoch. Potvrdzuje to predpoklad, že Bratislava je galvanizujúcim centrom pre
ľudí z celého Slovenska, bez ohľadu na to, či ide o ľudí v istých a štandardných podmienkach
bývania alebo o ľudí bez domova. Na úrovni krajov má popri Bratislavskom kraji najvyššie
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zastúpenie Nitriansky (5,2 %) a Trnavský kraj (4,6 %). Medzi ľuďmi bez domova v Bratislave
žijú aj osoby z iných krajín, hoci vo veľmi malom počte.
Tabuľka 8: Miesto trvalého pobytu ľudí bez domova
Trvalý pobyt
Bratislava
Bratislavský kraj okrem Bratislavy
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Česká republika
Zahraničie mimo ČR
Neuvedené/nezistené
Spolu

Poznámka: V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby.

Počet
1 103
65
89
81
55
44
46
39
34
10
8
150
1 724

Percentuálne zastúpenie
64,0
3,8
5,2
4,6
3,2
2,6
2,7
2,3
1,9
0,6
0,5
8,7
100,0

V rámci Bratislavy majú ľudia bez domova trvalý pobyt najčastejšie v Petržalke (29 %).
Druhým najčastejším miestom trvalého pobytu v Bratislave je Ružinov (12 %), za ktorým
nasleduje Dúbravka a Staré Mesto (9 %). V mestských častiach Lamač, Devín, Čunovo
a Rusovce má trvalý pobyt menej ako 1 % ľudí bez domova, ktorí uviedli trvalý pobyt na
území Bratislavy. 11 % osôb nešpecifikovalo žiadnu mestskú časť. Keďže najčastejšie šlo
o osoby sčítané v Ružinove, Vrakuni a Starom Meste, možno predpokladať, že výsledné
rozloženie ľudí bez domova podľa trvalého pobytu by sa po ich zarátaní zásadne nemenilo.
Tabuľka 9: Miesto trvalého pobytu ľudí bez domova v Bratislave (% ľudí bez domova
s trvalým pobytom v Bratislave)
Mestská časť
Počet
Percentuálne zastúpenie
Petržalka
316
28,6
Ružinov
129
11,7
Dúbravka
104
9,4
Staré Mesto
96
8,7
Vrakuňa
83
7,5
Nové Mesto
62
5,6
Karlova Ves
47
4,3
Rača
52
4,7
Podunajské Biskupice
38
3,4
Devínska Nová Ves
28
2,5
Vajnory
13
1,2
Lamač
6
0,5
Devín
1
0,1
28

Čunovo
Rusovce
Bratislava nešpecifikované
Spolu

1
1
126
1 103

0,1
0,1
11,4
100,0

Poznámka: V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby.

Ľudia bez domova žijú najčastejšie osamote. Ak žijú s niekým ďalším, najčastejšie ide
o partnerku/partnera alebo o kamarátov či známych. Iné formy spolužitia sú zriedkavé.
Spolužitie s kamarátmi sa vyskytuje predovšetkým u mužov a u ľudí prespávajúcich na ulici
alebo v nocľahárňach.
Tabuľka 10: Odpovede na otázku: „Žijete sám alebo s niekým?“ (%)
Typ spolužitia
Sám
S partnerkou/partnerom
S kamarátmi/známymi
S deťmi
S rodičom/rodičmi
S inými príbuznými
S partnerom/partnerkou a deťmi
Iné
Neuvedené/nezistené
Spolu

Počet
581
270
134
84
26
24
18
10
293
1 440

Percentuálny podiel (%)
40,3
18,8
9,3
5,8
1,8
1,7
1,3
0,7
20,3
100,0

*Poznámka: V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Skúsenosť s bezdomovectvom nie je pre väčšinu populácie vôbec nová. Veľká časť ľudí bez
domova mala prvú skúsenosť s bezdomovectvom dávno pred rokom 2016, keď bolo
zrealizované sčítanie v Bratislave. Takmer 40 % ľudí bez domova zažilo prvú skúsenosť so
stratou bývania pred desiatimi rokmi alebo ešte neskôr. Ďalších 11 % prišlo prvýkrát
o bývanie pred šiestimi až deviatimi rokmi. Relatívne „novú“ skúsenosť so stratou bývania
malo len 8 %. Keďže prvá strata bývania má formatívny charakter a ovplyvňuje životnú
dráhu, vysoký podiel ľudí, ktorý ju zažili dávno, indikuje výrazne zastúpenú dlhodobú
skúsenosť s životom bez domova.
Tabuľka 11: Obdobie prvej skúsenosti so stratou bývania (%)
Obdobie
Do jedného roka
Pred dvoma až piatimi rokmi
Pred šiestimi až deviatimi rokmi
Pred desiatimi rokmi alebo neskôr
Neuvedené
Spolu

Percentuálny podiel (%)
7,7
16,2
11,3
39,1
25,7
100,0

Poznámka: N=1 440. V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.
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V centre pozornosti výskumu bolo, okrem iného, aj zabezpečenie evidencie o tom, či
podmienky v detstve diferencujú riziko straty bývania. Ukázalo sa, že väčšina dospelých osôb
bez domova (66 %) strávila detstvo s vlastnými rodičmi a len približne 8 % osôb bez domova
vyrástlo v detskom domove (3 % strávilo detstvo u príbuzných, 3 % v iných podmienkach
a 20 % dospelých zistených osôb informáciu neposkytlo). Tieto údaje nepotvrdzujú hypotézu,
že osoby vyrastajúce v detských domovoch sú nadmerne zastúpené medzi ľuďmi bez domova.
Na strane druhej, podiel odchovancov detských domovov je vyšší v rôznych podskupinách.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v 4. a 5. kapitole.

Zdravotné ťažkosti a preferované oblasti pomoci
Aj otázky o zdravotnom stave a o tom, aký typ pomoci by ľudia bez domova privítali, boli
položené len dospelým osobám. Prítomnosť dlhodobého zdravotného problému uviedlo 49 %
dospelých osôb, pričom častejšie sa vyskytoval u žien než u mužov. Jeho výskyt sa zvyšuje
s vekom: kým vo vekovej skupine 18-24 rokov sa dlhodobý zdravotný problém vyskytoval u
23 % osôb, v starších vekových skupinách sa týkal 60 % osôb. Možno trochu prekvapivo,
pretrvávajúce zdravotné ťažkosti boli častejšie uvádzané osobami, ktoré boli sčítané
v zariadeniach, a nie osobami prespávajúcimi na ulici alebo v nocľahárňach.
Tabuľka 12: Výskyt dlhodobých zdravotných problémov v rôznych kategóriách
dospelej populácie ľudí bez domova (%)
Výskyt dlhodobého zdravotného problému (%)
Pohlavie
Muži
Ženy
Vek
18-24 rokov 16
25-49 rokov 321
50-64 rokov 300
65 rokov a viac 57
Miesto sčítania
Na ulici alebo v nocľahárni
V zariadeniach 231

46,7
55,2
23,2
60,6
56,9
60,0
48,0
51,0

Poznámka: V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Ľudia bez domova boli požiadaní aj o špecifikáciu zdravotných ťažkostí, pričom mali
možnosť uviesť tri najzávažnejšie problémy. Vzhľadom k tomu nasledujúci graf neuvádza
štandardné percentuálne zastúpenie osôb s jednotlivými problémami, ale uvádza absolútne
početnosti ich výskytu v odpovediach respondentov. K najčastejšie uvádzaným dlhodobým
zdravotným problémom patria problémy s nohami a problémy so srdcom a tlakom. Výrazné
zastúpenie majú aj duševné problémy. K problémom, ktorých prítomnosť nemožno
prehliadnuť, však patria aj ďalšie zdravotné ťažkosti, ako ťažkosti s dýchaním, problémy
s alkoholom, drogami a pod. Ukazuje sa, že výskyt chorôb nie je rodovo špecifický. Tak
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u mužov ako i u žien boli najčastejšie uvádzané problémy s nohami, so srdcom/tlakom
a duševné/psychické problémy. Výraznejšie rozdiely nájdeme medzi vekovými skupinami.
Presnejšie formulované, nájdeme tu špecifickú pozíciu mladých ľudí vo veku do 24 rokov,
u ktorých sa vyskytujú najmä psychické problémy a problémy s drogami, pričom iné
zdravotné problémy sú v úzadí. Špecifiká osôb sčítaných na ulici/v nocľahárňach
a v zariadeniach sú popísané v nasledujúcich dvoch kapitolách.
Graf 3: Poradie dlhodobých zdravotných problémov podľa ich výskytu (frekvencia
výskytu v odpovediach)
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Poznámka: Respondenti mali možnosť uviesť jeden až tri zdravotné problémy. Hodnoty v grafe odkazujú
k tomu, koľkokrát bol daný problém vybraný. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Napriek výskytu rôznych vážnych zdravotných problémov zdravotná starostlivosť nie je
najžiadanejším typom pomoci, ktorú by ľudia bez domova privítali. Nejde o žiadnu
„ľahkovážnosť“, ale odzrkadľuje to závažnosť kombinácií rôznych aspektov deprivácie
a vylúčenia, ktorým čelia. V odpovediach na otázku, akú pomoc by privítali, uvádzali – ako
ukazuje nasledujúci graf – najčastejšie vlastný byt. Potreba zabezpečenia stálejších
podmienok bývania sa ešte viac zvýrazní, ak k týmto odpovediam prirátame dopyt po
dočasnom ubytovaní. Druhým najčastejšie uvádzaným spôsobom, ako pomôcť, bola „stála
práca“. Jej zastúpenie v odpovediach ľudí bez domova je však výrazne slabšie než dopyt po
bývaní (platí to aj vtedy, ak prirátame dopyt po občasných brigádach). Potreba stáleho
bývania tak zostáva najsilnejšie artikulovanou potrebou.
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Graf 4: Preferovaná pomoc (frekvencia výskytu v odpovediach)
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Poznámka: Respondenti mali možnosť vybrať z predloženého zoznamu jednu až tri formy pomoci. Hodnoty
v grafe odkazujú k tomu, koľkokrát bola daná forma pomoci vybraná. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.
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4) ĽUDIA BEZ DOMOVA NA ULICI A V NOCĽAHÁRŇACH
V tejto časti záverečnej správy prezentujeme výsledky výskumu a sčítania týkajúce sa ľudí
bez domova, ktorí boli sčítaní priamo na ulici alebo v nocľahárňach. Rozsah informácií
zisťovaných na ulici a v nocľahárňach bol v porovnaní so sčítaním v zariadeniach zámerne
skrátený. Cieľom bolo získať penzum základných poznatkov, ktoré by umožnili aspoň
v hrubých rysoch charakterizovať situáciu ľudí na ulici a ktorých získanie by
nepredstavovalo pre ľudí bez domova veľmi zaťažujúcu intervenciu. V porovnaní s ľuďmi
bez domova, ktorí boli sčítaní v zariadeniach (viď nasledujúca kapitola), sa tu objavilo
výrazne viac osôb, od ktorých neboli získané odpovede. Prevažne sa jednalo o tzv. „nezistené
osoby“, teda ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní, ale ktorí odmietli poskytnúť iné informácie,
respektíve ich poskytnúť nemohli (popri tom na niektoré otázky neodpovedali aj osoby, ktoré
sa do výskumu zapojili). O nezistených osobách, ktoré predstavovali približne 30 % (300
osôb) všetkých ľudí sčítaných na ulici alebo v nocľahárňach, máme k dispozícii len niekoľko
údajov. Ide o miesto sčítania, pohlavie a odhad veku. Z tohto dôvodu táto časť populácie nie
je zohľadnená pri analýze odpovedí na otázky z výskumnej časti projektu, ale len pri analýze
základných údajov sčítania.

Základné charakteristiky ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v
nocľahárňach 20
Na ulici alebo v nocľahárňach bolo sčítaných celkovo 1 310 osôb, z ktorých drvivú väčšinu
tvorili muži (74 %), ženy predstavovali približne jednu štvrtinu (26 %). Ako ukazuje graf 5,
ľudia bez prístrešia boli najčastejšie sčítaní v nocľahárňach (24 %). Ľudia nachádzajúci sa
v čase sčítania na ulici boli zachytení najčastejšie v chatkách alebo stanoch (19 %) a na
zastávke MHD (11 %). Na staniciach, vo vlakoch boli sčítané 4 % ľudí bez prístrešia,
v opustených budovách 3 %. K najmenej frekventovaným miestam sčítania patrili
parky/záhrady (2,1 %) a lesy a polia (1,7 %). Silné zastúpenie má kategória „iné“, kam boli
zaradení ľudia bez domova, u ktorých nebolo možné priradiť miesto sčítania k niektorým
explicitne zadefinovaným kategóriám alebo bola táto možnosť priamo zvolená anketárom,
bez ďalšej dodatočnej špecifikácie.
Najviac ľudí bez domova bolo sčítaných v mestskej časti Ružinov – približne každý piaty
človek sčítaný na ulici alebo v nocľahárni bol zachytený práve tu (tabuľka 13). Vyššiu
frekvenciu vykazujú aj mestské časti Staré Mesto (10 %) a Vrakuňa (11,4 %). Najmenej ľudí
bez domova, ktorí sa v čase sčítania nachádzali na ulici, bolo vo Vajnoroch, Podunajských
Biskupiciach, Devíne a Záhorskej Bystrici. Významná časť tejto kategórie bola sčítaná aj
v nocľahárňach, ktoré prevádzkujú občianske združenia. Uvedené údaje nevypovedajú
o trvalom bydlisku ľudí bez domova, ale len o tom, kde boli ľudia bez domova sčítaní v čase
výskumu. Podrobný pohľad na štruktúru podľa trvalého bydliska ponúka nasledujúca
tabuľka.

Popis základných charakteristík sa vzťahuje na všetky osoby sčítané na ulici alebo v nocľahárni, vrátane tzv.
nezistených osôb.
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Graf 5: Miesto sčítania ľudí bez domova – na ulici alebo v nocľahárni (%)
Nocľaháreň

24,1

Chatka, stan

18,9

Ulica, zastávka MHD

11,4

Stanica, vagón, vlak

4,4

Opustený dom

3,3

Nákupné centrum

2,7

Most, strieška, múr

2,6

Park, záhrada

2,1

Les, pole

1,7

Iné

27,7

Neuvedené

1,1
0

5

10

15

20

25

30

Poznámka: Celá populácia ľudí sčítaných na ulici alebo v nocľahárňach

Tabuľka 13: Mestská časť/nocľaháreň, kde boli sčítaní ľudia bez domova – na ulici
alebo v nocľahárňach (%)
Názov mestskej časti/
nocľahárne
Ružinov
Vrakuňa
Staré Mesto
Petržalka
Nové Mesto
Rača
Dúbravka
Lamač
Karlova Ves
Vajnory
Podunajské Biskupice
Devínska Nová Ves
Devín
Záhorská Bystrica
Nocľahárne spolu
Neuvedené
Spolu

Podiel ľudí bez domova – na ulici alebo v nocľahárni
Mestská časť

Nocľahárne

19,7
11,4
10,0
8,6
6,5
5,8
3,2
2,8
2,7
1,8
1,7
1,7
0,2
0,1
21,3
2,5
100,0
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Medzi osobami bez domova, ktoré boli sčítané na ulici alebo v nocľahárňach, prevládali
stredné vekové kategórie. Kým podiel osôb vo veku od 18 do 34 rokov predstavoval približne
17 %, vo vekovom intervale 35 - 49 rokov sa nachádzalo 37 % ľudí bez domova, rovnako ako
v intervale 50 – 64 rokov. Osoby v dôchodkovom veku (65 rokov a viac) predstavovali
približne 6 %. 21
Drvivú väčšinu ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárňach, tvorili muži
(74 %). Muži boli starší než ženy v priemere o tri roky: priemerný vek mužov predstavoval
47,4 rokov, priemerný vek žien 44,3 rokov. Odzrkadľuje sa to i v zastúpení jednotlivých
vekových kategórií. Napríklad, kým u mužov osoby vo veku 18 – 34 rokov predstavujú 16 %,
u žien je to takmer 20 %. A podiel osôb vo veku 50 – 64 rokov je u mužov 41 % a u žien len
29 %. Na druhej strane, podiel osôb v dôchodkovom veku je vyšší u žien (7,4 %) než u mužov
(5,3 %).
Graf 6: Veková štruktúra mužov a žien bez domova – na ulici alebo v nocľahárňach (%)
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V nasledujúcich častiach tejto kapitoly priblížime údaje, ktoré boli zozbierané v rámci
výskumu a ktoré sa vzťahujú len k tej časti populácie ľudí sčítaných na ulici alebo
v nocľahárňach, ktorá sa doň zapojila (populácia, ktorá odpovedala na otázky v dotazníku).
Nezarátavame tu teda už spomínané „nezistené osoby“.

Údaje o veku neboli k dispozícii pre 1,5 % ľudí bez domova sčítaných na ulici. U nezistených osôb ktoré
odmietli alebo nemohli komunikovať sa jednalo o odhad veku.
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Miesto trvalého pobytu
Trvalý pobyt v Bratislave uviedlo 61 % ľudí žijúcich na ulici alebo v nocľahárňach, ktorí boli
sčítaní na území mesta Bratislava a ktorí odpovedali na otázky v dotazníku. Ako sme už
uviedli skôr, pre zjednodušenie si všímame miesto trvalého pobytu podľa krajov. Popri
ľuďoch bez domova s trvalým pobytom v Bratislave sa medzi ľuďmi žijúcimi na ulici alebo
v nocľahárňach nachádza 4,6 % osôb, ktoré majú trvalý pobyt v mestách a obciach
v Bratislavskom kraji. Miestom trvalého pobytu mimo Bratislavského kraja je najčastejšie
Nitriansky kraj – trvalý pobyt tu má 7 % ľudí, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárni. Za
ním nasledovali Trnavský kraj, v ktorom má trvalý pobyt 6 %, a Banskobystrický kraj, kde
má trvalý pobyt 4,5 % ľudí bez domova. Ku krajom, ktoré populáciu ľudí bez domova
v Bratislave sýtia najmenej, patria Žilinský a Trenčiansky kraj. Medzi ľuďmi bez domova sú
aj osoby zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, avšak v malom zastúpení.
Tabuľka 14: Miesto trvalého pobytu ľudí bez domova - na ulici alebo v nocľahárňach
(%)
Trvalý pobyt
Bratislava
Bratislavský kraj okrem Bratislavy
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Česká republika
Zahraničie mimo ČR
Neuvedené/nezistené
Spolu

% ľudí bez domova na ulici alebo v nocľahárňach
61,2
4,6
7,2
5,9
4,5
3,6
4,0
2,8
2,1
1,1
0,4
2,6
100,0

Poznámka: N = 1010. V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby.

Bližší pohľad na Bratislavu ukáže, že ľudia bez domova, sčítaní na ulici alebo
v nocľahárňach, majú najčastejšie trvalý pobyt v Petržalke. Mestskou časťou s druhým
najvyšším podielom tejto skupiny ľudí bez domova je Ružinov, za ktorým nasleduje Staré
Mesto. Najnižšie zastúpenie nájdeme v Lamači, Rusovciach a Čunove, kde sa ich počet
pohybuje v rádoch jednotiek. Pri interpretácii tohto rozloženia je potrebné pamätať na to, že
približne 18 % ľudí, ktorí uviedli Bratislavu ako miesto trvalého pobytu, neuviedlo konkrétnu
mestskú časť.
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Graf 7: Miesto trvalého pobytu ľudí bez domova žijúcich na ulici alebo v nocľahárňach
v rámci Bratislavy (% ľudí bez domova na ulici alebo v nocľahárňach s trvalým
pobytom v Bratislave)
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Formy spolužitia a podmienky v detstve
Ľudia bez domova sčítaní na ulici alebo v nocľahárňach žijú najčastejšie sami (43,5 %).
Rôzne formy spolužitia s inými osobami sú zastúpené oveľa menej. S partnerom alebo
partnerkou žije 15 % ľudí bez domova, s kamarátmi alebo známymi 11 %. Medzi marginálne
formy patrí spolužitie s príbuznými, rodičmi alebo s deťmi. Tento typ informácie nebol
získaný od 24 % osôb, ktoré sa zúčastnili výskumu.
Tento vzorec možno pozorovať vo všetkých vekových skupinách s výnimkou osôb vo veku
od 50 do 64 rokov, kde spolužitie s kamarátmi má rovnaké zastúpenie ako spolužitie
s partnerom/partnerkou. Výraznejšie rozdiely možno nájsť medzi mužmi a ženami. Život bez
partnera, detí, príbuzných či známych je dominujúcim spôsobom života tak u mužov ako
i u žien, avšak u mužov je zastúpený oveľa častejšie. U žien je oveľa významnejšie zastúpené
spolužitie s partnerom. Naopak, spolužitie s kamarátmi/známymi je v porovnaní s mužmi
menej časté.
Tabuľka 15: Odpovede na otázku „Žijete sám alebo s niekým?“ (%)
Sám/sama
S partnerom/partnerkou
S kamarátmi/známymi

Muži
46,4
10,4
12,3

Ženy
34,5
27,7
7,6
37

Spolu
43,5
14,6
11,2

S inými príbuznými
Spolužitie s inými
osobami
Neuvedené
Spolu

2,0
3,2

1,3
8,8

1,9
4,5

25,7
100,0

20,1
100,0

24,3
100,0

Poznámka: N = 986. V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Počet kamarátov/známych, ktorí spolu žijú, je pomerne variabilný. Časté je spolužitie
s jedným kamarátom/známym, ale aj spolužitie vo väčších skupinách. S jedným kamarátom
žije viac než polovica spomedzi tých ľudí bez domova, ktorí uviedli, že žijú v takomto
zložení. Jedna tretina z nich žila s troma a viac kamarátmi. Spolužitie s viacerými
kamarátmi/známymi je frekventovanejšie u mužov než u žien.
Ľudia bez domova trávili detstvo (do 18 rokov) najčastejšie s vlastnými rodičmi (62 %).
V detskom domove vyrastalo 7 % dospelých osôb, približne 6 % strávilo detstvo u príbuzných
alebo v iných podmienkach (25 % dospelých osôb informáciu neposkytlo). Odchovanci
detských domovov sú zastúpení predovšetkým v mladších vekových kategóriách od 18 do 34
rokov a od 35 do 49 rokov. V starších vekových kategóriách je ich zastúpenie oveľa nižšie, až
marginálne. Potvrdzuje to aj variabilita priemerného veku: kým u osôb, ktoré žili s rodičmi,
predstavuje priemerný vek 50 rokov, u odchovancov detských domovov je to 41 rokov. 22
Tabuľka 16: Podmienky vyrastania v detstve (%)
S vlastnými
rodičmi
U príbuzných
V detskom
domove
Iné
Neuvedené
Spolu

18-34 rokov
44,4

35-49 rokov
60,3

50-64 rokov
68,4

65 rokov a viac
81,1

1,8
10,7

5,4
9,7

1,9
1,5

3,4
1,7

7,1
36,0
100,0

1,6
23,0
100,0

4,0
24,2
100,0

1,7
12,1
100,0

Poznámka: N = 986. V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Podmienky prenocovania
Obzvlášť rizikovým časom pre ľudí bez domova je noc. V snahe zachytiť podmienky, za
akých ľudia bez domova čelia problémom s prenocovaním, sme sledovali tri typy informácií.
Chceli sme zistiť, kde ľudia bez domova, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárňach,
prespia počas noci, v ktorej prebehlo sčítanie, ako aj to, kde prespali noc predtým. Napokon,
zaujímalo nás aj to, kde nocovali v takomto období pred rokom. Retrospektívny pohľad totiž
umožňuje získať približnú predstavu o prípadných zmenách a ich povahe.
Najfrekventovanejším miestom prenocovania v čase sčítania boli nocľahárne, ktoré využilo
35% ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárňach. Keďže ďalšie typy
Priemerný vek je vypočítaný len za podsúbor osôb, od ktorých bola získaná informácia o veku (spolu 750
osôb).
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„formálnych“ zariadení alebo ubytovania (ako napríklad ubytovne, útulky, krízové centrá,
alebo prenocovanie u známych/príbuzných) boli u tejto skupiny respondentov využívané len
vo veľmi malej miere (4 %), väčšina osôb strávila noc v čase sčítania „vonku“. Každá štvrtá
osoba prespávala v chatke, maringotke alebo garáži. Priamo vonku na ulici prespalo 21 %
osôb. Ďalších 7 % strávilo noc v opustenej budove a 2 % vo vlaku alebo v inom dopravnom
prostriedku.
V noci pred sčítaním bola situácia podobná. Najčastejšie boli využité nocľahárne, za nimi
nasledovalo prenocovanie v chatke, maringotke alebo garáži a potom prespanie priamo na
ulici. Zastúpenie ostatných foriem prenocovania zodpovedalo zastúpeniu zistenému počas
večera, keď prebehlo sčítanie, a to napriek oveľa vyššiemu podielu osôb, ktoré na otázku
týkajúcu sa noci pred sčítaním neodpovedali. Situácia pred rokom bola odlišná. Ľudia bez
domova, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárňach v novembri 2016, žili pred rokom
najčastejšie v chatkách, maringotkách alebo garážach. Nocľahárne predstavovali až druhú
najčastejšiu možnosť, za ktorou nasledovalo prespávanie na ulici. Zvýšilo sa aj zastúpenie
tých, ktorí prenocovali v ubytovniach.
Tabuľka 17: Miesto prenocovania v rôznych časových momentoch (%)

V nocľahárni
V chatke, maringotke garáži
Na ulici
V opustenej budove, staničnej
budove
U príbuzných, známych
Vo vlaku, v dopravnom
prostriedku
V ubytovni
Inde
Neuvedené
Spolu

Noc v čase
sčítania
35,0
24,4
21,4
6,6

Noc pred
sčítaním
26,2
21,8
12,6
5,0

Noc pred
rokom
16,3
20,6
10,0
3,8

3,5
2,0

2,0
1,5

0,6
2,6

0,7
5,1
2,0
100,0

2,0
5,5
25,4
100,0

7,2
10,4
26,5
100,0

Poznámka: N = 986, v tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby.

Odhliadnuc od zastúpenia jednotlivých foriem prenocovania ako boli zhrnuté v tabuľke 17,
strávila väčšina ľudí bez domova noc sčítania i večer predtým v rovnakej situácii (viď graf 8).
90 % osôb, ktoré odpovedali na otázky o rôznych časových momentoch prenocovania a ktoré
v čase sčítania spali v nocľahárňach, využilo ich služby aj večer predtým. Podobne, 96 %
osôb, ktoré prespali v maringotke, chatrči alebo garáži, bolo v rovnakých podmienkach aj
predchádzajúcu noc. V prípade ľudí prespávajúcich na ulici išlo približne o 80 %, rovnako
ako v prípade ľudí prespávajúcich v opustených budovách či dopravných prostriedkoch. 23

Strávenie noci na iných miestach bolo príliš málo frekventované na to, aby bolo možné vyvodiť podobné
závery.
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Na relatívne vysokú mieru stability podmienok, za akých ľudia bez domova trávia noci,
poukazuje porovnanie dlhšieho časového úseku – porovnanie spôsobu strávenia noci v čase
sčítania (teda v novembri v roku 2016) a pred rokom (teda v novembri v roku 2015). Ako
ukazuje graf 8, takmer 80 % ľudí, ktorí noc sčítania prespali v maringotke, chatrči alebo
garáži, strávili takto aj noc pred rokom. Spomedzi tých, ktorí v noc sčítania prespali na ulici,
takmer polovica (49 %) trávila noc na ulici aj pred rokom. Viac než polovica ľudí bez
domova, ktorí v čase sčítania využili služby nocľahární, v nich prespala aj rok predtým.
Nakoniec, v opustených budovách v noc sčítania i noc pred rokom prespávalo 42 % ľudí bez
domova.
Porovnanie podmienok v dvoch časovo vzdialených bodoch umožňuje zachytiť nielen rozsah
stability, zotrvávania v tých istých podmienkach, ale aj „objemovo“ výrazné prechody medzi
rôznymi podmienkami. Ak sa pozrieme na štyri vyššie uvedené najčastejšie formy
prenocovania v čase výskumu, tak najčastejším prechodom bol prechod z ubytovne do horších
podmienok. Znamená to, že medzi ľuďmi, ktorí v čase sčítania prespávali na ulici, tvorili
najvyšší podiel 24 takí, ktorí pred rokom žili na ubytovni (11 %). Rovnako to platí aj o ľuďoch,
ktorí prespávali v staničnej alebo opustenej budove – aj tu každý desiaty žil pred rokom na
ubytovni. Podobne, medzi ľuďmi, ktorí v noc sčítania prespávali v nocľahárni, bolo 14 %
osôb, ktorí rok predtým boli v ubytovni. V prípade osôb, ktoré strávili noc v čase sčítania
v chatkách, maringotkách alebo garážach, šlo len o 3 %. Najčastejšie prespávali na ulici (6
%).
Graf 8: Podiel ľudí bez domova, ktorých podmienky prenocovania v deň sčítania boli
rovnaké ako v minulosti (%)
120

96

100

80

60

80

90
79

80

53

49

42

Minulá noc
Noc pred rokom

40

20

0
Prenocovanie na ulici

Prenocovanie v chatrči,
garáži, maringotke

Prenocovanie v
opustenej budove,
staničnej budove

Prenocovanie v
nocľahárni

Poznámka: V grafe sú zaradené len tie formy prenocovania, ktorých výskyt bol dostatočný pre dané triedenie

24

Samozrejme, ak neberieme do úvahy tie osoby, ktoré aj pred rokom prespávali v rovnakých podmienkach. Tie
tvorili vo všetkých štyroch prípadoch väčšinu, ako to ukazuje text vyššie.
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Určité odlišnosti v spôsobe prenocovania možno nájsť u mužov a u žien. Muži najčastejšie
nocovali v nocľahárňach (37 %). Druhým najčastejším spôsobom bolo prenocovanie na ulici
(23 %) a tretím prenocovanie v chatke/garáži/maringotke (21 %). Ženy trávili noc najmä
v chatkách/garážach/maringotkách (34 %). Potom nasledovalo strávenie noci v nocľahárňach.
(30 %) a až tretím najfrekventovanejším spôsobom – s výrazne nižším zastúpením – bolo
prenocovanie na ulici (16 %).
Výrazným determinantom spôsobu trávenia nocí je to, či človek žije sám alebo s niekým.
Ľudia bez domova, ktorí žijú sami, využívajú najčastejšie nocľahárne. Ich využívanie je
niekoľkonásobne vyššie než u ľudí, ktorí žijú s partnerom/partnerkou alebo so známymi či
kamarátmi. V nocľahárňach prespáva približne každý druhý človek bez domova, ktorý žije
sám. Na druhej strane, ľudia žijúci v partnerstve nocujú najčastejšie v chatkách, garážach
alebo maringotkách. To isté – hoci v menšej miere – platí aj o ľuďoch bez domova žijúcich
s kamarátmi a známymi.
Teda, kým nocľahárne sú využívané najmä medzi osamelo žijúcimi ľuďmi bez domova,
chatky/garáže/maringotky využívajú predovšetkým ľudia žijúci s partnerom alebo partnerkou
a na ulici sa ocitajú najčastejšie ľudia žijúci s kamarátmi alebo známymi (na ulici nocuje
každá štvrtá osoba žijúca s kamarátmi, každá piata osoba žijúca sama a každá desiata žijúca
v partnerstve).
Tabuľka 18: Podmienky prenocovania podľa formy spolužitia (%)
Sám
Prenocovanie v nocľahárni
Prenocovanie v chatke, garáži
alebo maringotke
Prenocovanie na ulici
Prenocovanie v opustenej
budove alebo staničnej budove
Ostatné
Spolu

52,9
13,8

S partnerkou/
partnerom
18,8
51,4

S kamarátmi/
známymi
15,5
39,1

20,3
5,1

11,1
11,8

26,4
10,0

7,9
100,0

6,9
100,0

9,0
100,0

Poznámka: N = 986, v tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Súčasťou dotazníka, ktorý bol distribuovaný medzi ľuďmi sčítanými na ulici alebo
v nocľahárňach, bola aj otázka o tom, či počas nastávajúcej zimy 25 plánujú využívať služby
nocľahární. V prípade, že ľudia bez domova nocľahárne využívať neplánovali, zaujímali nás
dôvody ich rozhodnutia. 44 % dospelých ľudí, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárni
a zapojili sa do výskumu, sa vyjadrilo, že služby nocľahární využívať nebude. Nocovať
v nocľahárňach počas zimy plánuje 27 %, 5 % osôb nebolo v čase sčítania rozhodnutých. 26
Odmietanie nocľahární sa najčastejšie objavovalo u osôb vo veku 35-49 rokov (48 %) a u
najstaršej vekovej skupiny (51 %). Podobne ako v prípade spôsobu prenocovania aj tu je
25
26

Keďže sčítanie bolo realizované v novembri v roku 2016, reč je o zime na prelome rokov 2016 a 2017.
24 % dospelých osôb zapojených do výskumu na túto otázku neodpovedalo.
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dôležitým diferenciačným faktorom to, či ide o osoby žijúce osamelo alebo nie. Prespanie
v nocľahárni počas zimy odmietali vo veľkej miere ľudia bez domova, ktorí mali
partnerov/partnerky (83 %) alebo žili spolu s kamarátmi (71 %). U ľudí bez domova, ktorí
žijú sami, boli názory pre a proti zastúpené viac menej rovnomerne.
Tabuľka 19: Plánované využitie nocľahární počas zimy (%)
Sám
Plánuje prespať v nocľahárni
Neplánuje prespať v nocľahárni
Nevie
Neuvedené
Spolu

S partnerkou/
partnerom
14,6
82,6
2,8
0,0
100,0

48,3
44,5
6,5
0,7
100,0

S kamarátmi/
známymi
21,8
70,9
7,3
0,0
100,0

Poznámka: N = 986, v tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Prespávanie v nocľahárni počas zimy bolo ľuďmi bez domova odmietané najčastejšie preto,
lebo už mali zabezpečené bývanie, ktoré im viac vyhovovalo (31 %). 21 % odmietlo
nocľahárne preto, lebo nepotrebovali takúto ochranu pred zimou, pretože ich doterajšie
prístrešie im poskytovalo dočasnú ochranu. Ďalších 21 % ako dôvod uviedlo negatívne
skúsenosti s nocľahárňami („v nocľahárni sú problémoví ľudia“). Prísne pravidlá alebo
prílišná vzdialenosť nezohrávali v rozhodovaní dôležitú úlohu. Približne 20 % uviedlo iné
dôvody, ktoré zahŕňali širokú škálu výhrad, zlých osobných skúseností alebo iných
skutočností.

Životné podmienky a problémy ľudí bez domova na ulici a v nocľahárňach
Medzi ľuďmi prespávajúcimi na ulici a v nocľahárňach prevažujú osoby s dlhodobým
zdravotným problémom. K najčastejšie uvádzaným 27 patrili problémy s nohami a problémy
so srdcom a/alebo tlakom. K zriedkavým ťažkostiam patril výskyt otvorených zlomenín,
omrzlín, ekzému či cukrovky. Ako ukazuje graf 9, medzi ľuďmi bez domova sa vyskytujú aj
veľmi vážne choroby i chronické ochorenia, čo len posilňuje argument o nevyhnutnosti
zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť, a to vrátane prevencie. Pozornosť je potrebné
venovať aj skutočnosti, že v odpovediach sa objavujú duševné/psychické problémy.
Zdravotné problémy ľudí prespávajúcich na ulici a v nocľahárňach nevykazujú vekovo
špecifické rozloženie. Vo všetkých vekových kategóriách - s výnimkou najmladších
dospelých (18-24 rokov), ktorých počet je však nízky – je poradie zdravotných problémov
z hľadiska ich zastúpenia rovnaké. Rovnako to platí aj pre porovnanie výskytu dlhodobých
zdravotných problémov u mužov a u žien, ale aj iných kategórií. Určitou výnimkou je
diferenciácia výskytu zdravotných problémov podľa obdobia prvej skúsenosti
s bezdomovectvom. Ľudia, ktorí sú bez domova kratšiu dobu (jeden rok a menej), uvádzajú
Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, ľudia bez domova mali možnosť uviesť až jeden až tri najzávažnejšie
problémy. Vzhľadom k tomu uvádzame absolútne početnosti ich výskytu v odpovediach respondentov.

27
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oveľa častejšie než ostatní problémy s drogami a výskyt infekčných ochorení. Ľudia, ktorí sú
bez domova veľmi dlho (10 rokov a viac) zase uvádzajú častejšie problémy s alkoholom.

Graf 9: Výskyt dlhodobých zdravotných problémov (frekvencia výskytu v odpovediach)
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Poznámka: Respondenti mali možnosť uviesť tri zdravotné problémy. Hodnoty v grafe odkazujú k tomu,
koľkokrát bol daný problém vybraný. Údaje sa týkajú len dospelých osôb

35 % ľudí, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárňach, muselo čeliť aj vážnym
problémom so zabezpečením jedla, keďže v týždni, ktorý predchádzal sčítanie, sa vyskytol
minimálne jeden deň, keď nemali žiadne teplé/varené jedlo. 28 Väčšina z nich (celkovo 26 %)
nemala prístup k teplému jedlu opakovane. Podiel ľudí bez domova s takouto skúsenosťou
varioval v rôznych kontextoch. Najnižší bol medzi ľuďmi, ktorí prespávali v čase sčítania
v nocľahárňach (28 %), najvyšší medzi ľuďmi prespávajúcimi v opustených budovách alebo
staniciach (49 %) a v chatkách, maringotkách alebo garážach (42 %). V situácii bez teplého
jedla sa častejšie ocitali ľudia bez domova, ktorí boli bez akéhokoľvek príjmu a osoby žijúce
s kamarátmi/známymi (osoby žijúce bez partnera, príbuzných či známych vykazovali v tomto
ohľade nižšiu mieru deprivácie).
Správy o tom, že ľudia bez domova čelia aj problémom vyplývajúcim z trestných činov, ktoré
sú na nich zamerané, nie sú v médiách zriedkavosťou. Výskum realizovaný v rámci sčítania
ukázal, že fyzickému napadnutiu - od začiatku roku 2016 - čelilo 14 % dospelých osôb bez
domova. Väčšina takýchto útokov sa odohrala na ulici, v nocľahárňach, v iných prostrediach
k nim dochádzalo len minimálne. Krádežiam čelilo 27 % ľudí bez domova, pričom opäť sa
väčšina krádeží odohrala na ulici.
Ako ukazuje tabuľka 20, krádežiam sú oveľa častejšie vystavení muži než ženy, staršie osoby
a osoby prespávajúce v opustených budovách a na ulici. Situácia ohľadne fyzických útokov je

28

Pri výpočte týchto údajov neboli zarátané „nezistené osoby. Údaje sa vzťahujú len k dospelým osobám.
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podobná: útokom sú častejšie vystavení muži, osoby v strednom veku a ľudia prespávajúci
v opustených budovách a na ulici.
Tabuľka 20: Ľudia bez domova ako objekty trestných činov (%)

Pohlavie
Muži
Ženy
Vek
18-34 rokov
35-49 rokov
50-64 rokov
65 rokov a viac
Spôsob prenocovania
V nocľahárni
V chatke/maringotke/garáži
Na ulici
V opustenej budove alebo stanici

Výskyt fyzických
napadnutí

Výskyt okradnutí

14,3
12,6

29,0
21,0

12,4
17,4
11,5
10,3

20,1
26,5
28,9
32,7

12,1
13,6
16,7
20,9

27,7
21,6
30,1
35,8

Poznámka: N = 986, v tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Problémy s nahlasovaním trestných činov alebo priestupkov, ktorých sa voči nim niekto
dopustil, sú sťažené aj tým, že 18 % ľudí bez domova („zistených osôb“) nemalo v čase
sčítania a výskumu občiansky preukaz. Absencia občianskeho preukazu predstavuje obrovskú
komplikáciu aj v ďalších ohľadoch: limituje možnosti vstupovať do komunikácie s verejnými
inštitúciami (napríklad žiadať o sociálne transfery, prihlásiť sa na úrade práce, nastúpiť do
trvalého zamestnania, riešiť zdravotné poistenie a pod.), ako aj inými subjektmi. Vyšší podiel
osôb bez občianskeho preukazu možno nájsť medzi ľuďmi stredného veku (35-49 rokov),
medzi ľuďmi s trvalým pobytom v Petržalke a Ružinove, ako aj medzi ľuďmi, ktorý sú bez
bývania dlho (prvú skúsenosť so stratou bývania mali pred viac ako deviatimi rokmi).
Doba, počas ktorej boli ľudia bez domova bez občianskeho preukazu, sa pohybovala od
jedného mesiaca až po dvadsaťpäť rokov. Približne tretina tých, ktorí nemali v čase sčítania
občiansky preukaz, ho nevlastnila krátkodobo – po dobu od jedného do troch mesiacov.
Ďalších 17 % ho nemalo štyri až šesť mesiacov. Bez občianskeho preukazu od šiestich do
dvanásť mesiacov bol takmer každý piaty človek bez domova, ktorý uviedol, že občiansky
preukaz nevlastní. Viac ako rok bez tohto dokladu žije 31 %. Priemerná dĺžka doby bez
občianskeho preukazu, vypočítaná za osoby, ktoré uviedli konkrétny údaj, predstavovala dva
roky. Ako ukazuje mediánová hodnota, ktorá predstavovala sedem mesiacov, priemer je
ovplyvnený výskytom vysokých krajných hodnôt (šestnásť rokov, dvadsaťpäť rokov), ktorého
významne posúvajú smerom nahor.
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Graf 10: Ľudia bez domova na ulici alebo v nocľahárňach podľa doby bez občianskeho
preukazu (%)

31,1

32,3

19,2

1 až 3 mesiace

4 až 6 mesiacov

17,4

6 až 12 mesiacov

12 mesiacov a viac

Poznámka: Údaje sa týkajú len osôb bez občianskeho preukazu, ktoré uviedli údaj o tom, ako dlho ho nemajú.
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5) ĽUDIA BEZ DOMOVA V ZARIADENIACH
Piata kapitola sa zameriava na tú časť populácie ľudí bez domova, ktorá bola sčítaná
v rôznych typoch zariadení. Z hľadiska typológie ETHOS sa nachádza v koncepčných
kategóriách „osoby bez bývania“, „bývajúci v neistých podmienkach“ alebo „v
nevyhovujúcich podmienkach“. Na rozdiel od výskumu na ulici a v nocľahárňach, v
zariadeniach boli lepšie podmienky pre zber podrobnejších údajov. Preto bol pripravený
podrobnejší dotazník, ktorý umožnil zachytiť širšie spektrum životných podmienok než
v prípade ľudí sčítaných na ulici a v nocľahárňach.
Podobne ako v predchádzajúcich kapitolách, aj tu budú prezentované údaje o všetkých
osobách bez domova (týkajúce sa základných charakteristík), ako aj o osobách, ktoré sa
zúčastnili výskumu a odpovedali na podrobný dotazník. Dôležitým údajom v tejto súvislosti
je podiel „nezistených osôb“, ktorý v prípade zariadení predstavuje 40 osôb.

Základné charakteristiky ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní v zariadeniach
Podľa medzinárodnej typológie ETHOS zariadenia predstavujú nestabilné formy bývania,
niekedy označované aj ako skryté formy bezdomovectva. V Bratislave bolo v zariadeniach
sčítaných 754 osôb, z toho 494 dospelých a 260 detí. Medzi dospelými osobami mali prevahu
muži (58 %), medzi deťmi zase chlapci (56 %). Takmer polovica dospelých bola sčítaná
v ubytovniach, ďalších 31 % v útulkoch. V ostatných zariadeniach ako sú nemocnice, domovy
na polceste, väznica, krízové strediská a pod. bolo sčítaných 15 % dospelých osôb.
V ubytovniach bola sčítaná aj drvivá väčšina detí. Ak v Bratislave možno nájsť v zariadeniach
deti, je len malá šanca, že sa budú nachádzať v inom zariadení než je ubytovňa.
Tabuľka 21: Miesto sčítania (%)
Dospelí
49,0
31,0
4,0
2,6
2,0
1,8
1,6
1,2
2,0
4,7
100,0

Ubytovňa
Útulok
Nemocnica
Byt, podnájom (bez zmluvy)
Domov na polceste
Väznica
Krízové stredisko
Chata, dom, prenajatý dom - bez zmluvy
Iné zariadenia
Neuvedené
Spolu

Poznámka: Všetci ľudia bez domova v zariadeniach, vrátane „nezistených osôb“

Deti
88,1
3,8
0,0
1,1
0,0
0,0
2,6
2,6
1,5
0,5
100,0

V ubytovniach boli podiely mužov a podiel žien približne rovnaké. V iných typoch zariadení
sa už líšili. Popri zariadení na výkon trestu odňatia slobody, ktoré je určené výhradne pre
mužov, mali muži prevahu aj v bytoch bez zmluvy, útulkoch, alebo nemocniciach. Ženy mali
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vyššie zastúpenie v zariadeniach núdzového bývania a v krízových strediskách. Zároveň, ako
ukazujú údaje zo sčítania a výskumu, ženy môžu byť po strate bývania viac úspešné pri jeho
opätovnom získaní. Tie z nich, ktoré sú ubytované v zariadeniach, štatisticky významne
častejšie plánujú odchádzať do podnájmov.
Približne 46 % dospelých ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní v zariadeniach, patrilo do
vekovej kategórie 25-49 rokov. Osoby vo veku 50-64 rokov tvorili 31 %. Najmladšia veková
kategória (18-24 rokov) predstavovala 7 %, najstaršia (65 rokov a viac) 8 %. 29 Medzi deťmi
mali silné zastúpenie deti v predškolskom veku (31 %), pričom deti do troch rokov tvorili
približne 15 % z celkového počtu detí sčítaných v zariadeniach. Medzi deťmi sú častejšie
zastúpení chlapci (56 %), a to vo všetkých typoch zariadení. Deti žijú najmä s matkami, vo
veku 25-49 rokov.
Graf 11: Veková štruktúra detí sčítaných v zariadeniach (%)
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Poznámka: Všetky deti sčítané v zariadeniach, N=260.

V nasledujúcich častiach textu predstavíme výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný spolu so
sčítaním. Z tohto dôvodu sa zameriame len na tú časť ľudí bez domova v zariadeniach, ktorá
na otázky odpovedala. Do analýz teda nebudú zaradené „nezistené osoby“ (ide o 40
dospelých osôb). Zároveň, keďže väčšina otázok sa týka situácie dospelých osôb, údaje sa
nebudú vzťahovať k deťom.

Trvalé bydlisko a história ubytovania
V zariadeniach sú ubytovaní najmä ľudia s trvalým pobytom v Bratislave: 77 % dospelých
ľudí ako svoj trvalý pobyt uviedlo hlavné mesto. V rámci Bratislavy to boli nasledujúce
Tieto podiely sú vypočítané z celkového počtu dospelých ľudí bez domova, vrátane nezistených osôb
(N=494).
29

47

mestské časti (v poradí podľa najvyššej početnosti): Petržalka, Dúbravka, Vrakuňa, Ružinov,
Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Karlova Ves. Skutočnosť, že v zariadeniach sa
nachádzajú najmä osoby s trvalým pobytom v Bratislave, súvisí s tým, že vo väčšine zariadení
je poskytnutie ubytovania podmienené trvalým, resp. dlhodobým obvyklým pobytom v
Bratislave. Ak sa v niektorých zariadeniach nachádzajú ľudia pochádzajúci z ďalších krajov
Slovenska, ide predovšetkým o domovy na polceste. Iba minimum ľudí s trvalým pobytom
mimo Bratislavy sa nachádza v ubytovniach. V sčítaní nebol ani jeden v domove sociálnych
služieb alebo na internáte (na týchto miestach sa ale nachádzali aj minimálne počty sčítaných
dospelých).
Nezanedbateľná časť dospelých osôb v zariadeniach, ktoré majú trvalý pobyt v Bratislave,
však mala v čase prvej straty bývania trvalý pobyt mimo hlavného mesta (39 % osôb
v zariadeniach 30). Ide o ľudí pochádzajúcich z iných miest a obcí, ktorí si po prvej strate
bývania „preniesli“ svoj trvalý pobyt do Bratislavy.
V súvislosti s prvou stratou bývania boli zisťované aj jej príčiny. Ľudia bez domova vo
svojich odpovediach uvádzali zvyčajne viacero faktorov. Medzi najčastejšie patril odchod
z rodičovského domu, rozpad manželstva, vysťahovanie kvôli zadlžovaniu, odchod kvôli
problémom v rodine. Uvedené štyri dôvody tvoria dve tretiny z celkového počtu uvedených
príčin, pričom takmer všetko sú to udalosti týkajúce sa rodinných vzťahov. Odchod
z detského, reedukačného alebo resocializačného strediska uviedlo ako príčinu absencie
bývania 6 % dospelých osôb v zariadeniach. Ostatné príčiny straty bývania majú nižšie
zastúpenie, avšak dôležitý je ich samotný výskyt a variabilita. Objavujú sa medzi nimi
podvody, skúsenosť s násilným správaním, ale aj strata zamestnania či skúsenosť s drogami
alebo alkoholom.
Tabuľka 22: Príčiny prvej straty bývania

Odchod z rodičovského domu
Rozpad manželstva
Vysťahovanie kvôli zadlženiu
Odchod z domu kvôli problémom v rodine
Odchod z detského/ reedukačného/
resocializačného domova/strediska
Vyhodenie z bytu príbuznými
Podvod
Skúsenosť s násilným správaním
Strata zamestnania
Drogy/alkohol/ukončenie liečby závislosti
Smrť rodičov/manžela/partnera
Prepustenie z väzby
30

Frekvencia
výskytu
v odpovediach
respondentov
121
89
47
46
26

Percentuálny podiel
z celkového počtu
odpovedí

22
14
14
13
12
12
9

4,9
3,1
3,1
2,9
2,7
2,7
2,0

19 % osôb na otázku neodpovedalo.
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27,0
19,9
10,5
10,3
5,8

Predaj domu rodičmi/príbuznými
Poškodenie príbytku
Iné
Spolu

6
4
13
448 (počet
dôvodov)

1,3
0,9
2,6
100,0

Poznámka: Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. Údaje sa vzťahujú len k tým dospelým
respondentom, ktorý sa zúčastnili výskumu („zistené osoby“) a ktorí odpovedali na otázku.

Ako ukazuje graf 12, obdobie, keď u ľudí bez domova sčítaných v zariadeniach došlo k prvej
strate bývania, vykazuje veľké rozpätie. Ich počet začal narastať najmä začiatkom 90. rokov.
Z hľadiska straty bývania boli najzávažnejším obdobím roky 2005 a 2007, keď o bývanie
prišla najpočetnejšia skupina ľudí. Doba, ktorá ubehla od momentu prvej straty bývania,
súvisí s výskytom viacerých negatívnych javov. Po prvé, čím dlhšie je človek bez stabilného
bývania, tým častejšie mení miesta následného ubytovania. Po druhé, ukazuje sa pozitívna
asociácia medzi dĺžkou obdobia, ktoré ubehlo od prvej straty bývania, a výskytom dlžôb. Ako
sa toto obdobie predlžovalo, klesali aj podiely ľudí, ktorí uvádzali, že majú svojho obvodného
lekára.
Graf 12: Rok prvej straty bývania – rozloženie početností

Poznámka: Údaje len o dospelých osobách, ktoré odpovedali na otázku.

Od momentu prvej straty bývania sa ľudia bez domova ocitli v rôznych životných situáciách
a podmienkach bývania. Tabuľka 23 ukazuje frekvenciu výskytu rôznych miest pobytu ľudí v
zariadeniach, kde žili predtým, než boli sčítaní v zariadení. Ukazuje sa, že podmienky bývania
v minulosti - a tým pádom aj individuálne životné dráhy – vykazujú veľkú variabilitu.
Odpovede respondentov zahŕňajú tak stabilnejšie formy bývania, ako vlastné bývanie, pobyty
u príbuzných/kamarátov, ako aj nestabilnejšie formy, akými sú nocľahárne alebo prespávanie
na ulici. Medzi najčastejšie spomínané miesta patrí ubytovňa. S veľkým odstupom nasledujú
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útulok/krízové stredisko/domovy na polceste, ako aj ubytovanie u kamarátov alebo známych.
Zároveň, životné dráhy nezanedbateľnej časti dospelých ľudí v zariadeniach prebiehali
v oveľa rizikovejších situáciách – na ulici, v nocľahárni a pod. Na druhej strane, vyskytli sa aj
návraty do pôvodného bývania. Tie však predstavovali výnimku a všetky sa skončili
opätovným odchodom z pôvodného domova. Keďže respondenti mali možnosť uviesť viaceré
typy bývania nasledujúce po prvej strate bývania, tabuľka neuvádza štandardné percentuálne
zastúpenie jednotlivých typov bývania, ale uvádza absolútne početnosti ich výskytu
v odpovediach respondentov.
Tabuľka 23: Miesta pobytu od momentu prvej straty bývania
Frekvencia výskytu
v odpovediach respondentov
V ubytovni
267
V útulku/ krízovom stredisku/ v domove na polceste
138
U známych alebo príbuzných
114
Vonku alebo na ulici
95
Iné vlastné bývanie
76
V nocľahárni
76
V chatke/maringotke/opustenej budove
41
V nemocnici
29
V zariadení núdzového bývania
19
Vo väzení
16
Návrat do pôvodného domova
13
Hotel
1
Podnájom
1
Spolu
886 (celkový počet uvedených
miest)

Poznámka: Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. Údaje sa vzťahujú len k tým dospelým osobám,
ktoré sa zúčastnili výskumu („zistené osoby“) a odpovedali na otázku.

Detailnejší pohľad v tabuľke 24 ukazuje miesta, ktorými prešli ľudia bez domova v rôznych
typoch zariadení. Umožňuje tak identifikovať najčastejšie formy ubytovania pred príchodom
do zariadenia, v ktorom boli sčítaní. Ubytovne boli najčastejším miestom pobytu u ľudí vo
väčšine zariadení, okrem domovov na polceste, krízových stredísk a zariadení núdzového
bývania. S výnimkou zariadení núdzového bývania sa vo všetkých zariadeniach nachádzali
osoby, ktoré poznali aj zjavné formy bezdomovectva, ako je prespávanie na ulici. Najčastejšie
tomu bolo v bytoch/podnájmoch bez zmluvy, chatách/domoch bez zmluvy, v útulkoch
a domovoch na polceste.

50

Tabuľka 24: Miesta pobytu od momentu prvej straty bývania u osôb v rôznych
zariadeniach
Útulok

Miesta
pobytu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zariadenie
Domov na
Ubytovňa
núdzového
polceste
bývania
%
Miesta
%
Miesta
%
Miesta
%
pobytu
pobytu
pobytu
21,2
4
33,3
2
35,7
1
40,2
20,9
10
33,3
12
28,6
2
13,2
13,8
1
33,3
3
21,4
4
12,5
13,5
7
7,1
12
12,2
11,3
4
7,1
3
7,3
6,4
5
5,6
5,8
7
2,4
2,3
9
2,4
0,6
10
1,9
0,6
8
1,2
ubytovňa
útulok/krízové stredisko/domov na polceste
ulica
známi/príbuzní
nocľaháreň
nemocnica
chatka/maringotka/opustená budova
väzenie
návrat do pôvodného bývania
zariadenie núdzového bývania
iné vlastné bývanie

Krízové
stredisko
Miesta
pobytu
10
12
1
2
5
4
3
-

%
37,5
18,8
12,5
12,5
6,3
6,3
6,3
-

Byt/podnájom
bez zmluvy
Miesta
pobytu
1
3
4
5
7
2
9
8
-

%
25,6
20,5
15,4
12,8
12,8
5,1
5,1
2,6
-

Chata/dom
bez zmluvy
Miesta
pobytu
1
3
4
2
5
7
6
11
-

%
27,8
16,7
11,1
11,1
11,1
11,1
5,6
5,6
-

V súvislosti so zisťovaním životných situácií v oblasti bývania od momentu jeho prvej straty
sa takisto ukázalo, že každý druhý dospelý človek v zariadení nikdy v minulosti nemal vlastné
bývanie. K strate bývania prišlo najčastejšie po odchode z rodičovského domu alebo
z detského domova. Len jedna tretina dospelých osôb v zariadeniach uviedla, že v minulosti
vlastným bývaním disponovali. 31 Najvyšší podiel ľudí bez vlastného bývania bol
identifikovaný v ubytovniach, domovoch na polceste a v bytoch/podnájmoch bez zmluvy.

Determinanty životných šancí - rodinné prostredie v detstve, kontakty s rodinou, vzdelanie
Kvalita rodinných vzťahov býva považovaná za jeden z prediktorov neskoršej straty bývania.
Ak sú rodinné pomery a medziľudské siete funkčné, môžu sa stať prevenciou straty bývania
v budúcnosti. Ak nefungujú, môžu byť dôvodom neskorších bytových problémov. Podľa
zistených údajov, s vlastnými rodičmi vyrastali tri štvrtiny ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní
v zariadeniach. 9 % tvorili odchovanci detských domovov. U príbuzných trávili detstvo 3 %
ľudí v zariadeniach. 32 Tí boli sčítaní najmä v domovoch na polceste, chatách/prenajatých
domoch bez zmluvy, v ubytovniach a útulkoch. V porovnaní s ľuďmi vyrastajúcimi
v rodinách patrili odchovanci detských domovov k mladším vekovým ročníkom, nikdy
nemali vlastné bývanie, častejšie pracovali. Zároveň vykazujú vyšší podiel absencie
kontaktov s rodinou.
31
32

22 % dospelých (zistených) osôb na otázku neodpovedalo.
11 % dospelých (zistených) osôb na otázku neodpovedalo, 1,7 % uviedlo inú možnosť.
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Celkovo však kontakty s rodinou udržiava väčšina ľudí v zariadeniach: 43 % na pravidelnej
báze a 20 % príležitostne (24 % nemá kontakt s nikým z rodiny a 13 % osôb na otázku
neodpovedalo). Bez kontaktov s vlastnou rodinou ostávajú častejšie muži, osoby v staršom
veku a ľudia, ktorí žijú sami alebo s kamarátmi či známymi. Dôležitým determinantom je
doba, ktorá uplynula od momentu prvej straty bývania. Podiel ľudí bez kontaktu s vlastnou
rodinou je totiž tým vyšší, čím je táto doba dlhšia: kontakt s rodinou nemalo 11 % osôb, ktoré
prišli o bývanie v priebehu posledného roka, a 34 % osôb, ktorí oň prišli pred desiatimi rokmi
alebo dávnejšie.
Tabuľka 25: Podiel osôb v zariadeniach, ktoré nemajú kontakt s rodinou (%)
Percentuálne zastúpenie
Pohlavie
Muži
30,0
Ženy
17,4
Vek
18-24 rokov
3,1
25-49 rokov
20,9
50-64 rokov
32,2
65 rokov a viac
29,7
Spolužitie s inými osobami
Sám
47,7
S partnerom/partnerkou
13,2
S deťmi
7,1
S kamarátmi/známymi
45,8
Doba, ktorá uplynula od prvej straty bývania
1 rok a menej
11,1
2-5 rokov
17,6
6-9 rokov
21,5
10 rokov a viac
34,1
Poznámka: V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Z hľadiska dosiahnutého vzdelania mali najsilnejšie zastúpenie osoby so stredoškolským
vzdelaním bez maturity a osoby, ktoré nemajú vyššie než základné vzdelanie. Muži vykazujú
vyššiu úroveň dosiahnutého vzdelania ako ženy. Na jednej strane, podiel osôb so
stredoškolským vzdelaním s maturitou alebo vyšším vzdelaním je u nich vyšší (20 %) než
u žien (17 %). Na strane druhej, zastúpenie základného (ukončeného i neukončeného)
vzdelania u mužov predstavuje 25 %, zatiaľ čo u žien 34 %. Osoby s nanajvýš základným
vzdelaním dominujú v najmladšej vekovej kategórii osôb v zariadeniach (vo vekovej kategórii
18-24 rokov tvoria 52 %), čo súvisí aj s tým, že viacerí z nich môžu ešte študovať a nemajú
preto dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania. Pre porovnanie, vo vekovej kategórii 25-49 rokov je
to 28 %, vo vekovej kategórii 50-64 rokov 30 %, a u osôb vo veku 65 rokov alebo viac 24 %.
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Graf 13: Dosiahnuté vzdelanie ľudí bez domova v zariadeniach (%)
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Poznámka: N = 454. V grafe nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Sociálno-ekonomický status
Zaplatená práca je kľúčovým predpokladom pre nájdenie si lepšieho bývania. Platí to však aj
opačne - stabilné bývanie je predpokladom nájdenia si práce. Neisté podmienky bývania
môžu viesť až k strate práce. Medzi ľuďmi bez domova, ktorí boli sčítaní v zariadeniach, mali
najvyššie zastúpenie ľudia v zamestnaní. Druhou najfrekventovanejšou skupinou sú invalidní
dôchodcovia. Tí spolu s chorými bez priznaného dôchodku a ľuďmi, ktorí sú dlhodobo PN,
tvoria 21% všetkých dospelých (a „zistených“) osôb v zariadeniach. Nezamestnaní
predstavujú celkovo 11,2 %, z čoho väčšinu tvoria nezamestnaní, ktorí nie sú evidovaní na
úradoch práce. Medzi ľuďmi v zariadeniach sa vyskytujú aj rodičia na rodičovskej/materskej
dovolenke.
Platené zamestnanie sa najčastejšie vyskytuje v domovoch na polceste: na trhu práce
participovali všetci klienti/klientky. Za nimi nasledujú ubytovne a krízové strediská. Na
druhej strane, najvyšší podiel nezamestnaných sa nachádzal v útulkoch. Ľudia dlhodobo PN
mali ubytovanie najmä v krízových strediskách a útulkoch. Kategóriu starobní dôchodcovia
uviedli najmä klienti chát/domov prenajatých bez zmluvy, útulkov a iných zariadení.
Zamestnanie majú najmä ľudia vo veku od 25 do 49 rokov (51 %). Mladšia veková kategória
18-24 rokov (38 %) i staršia veková kategória 50-64 rokov (21 %) je na tom z hľadiska
výskytu platenej práce horšie. Ako sa očakávalo, najmenej priaznivá situácia je medzi
osobami v dôchodkovom veku (8 %).
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Tabuľka 26: Ekonomický status dospelých ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní
v zariadeniach (%)
Percentuálne zastúpenie
Pracujúci
36,1
Invalidný dôchodca
14,8
Starobný dôchodca
9,5
Nezamestnaný/neevidovaný na úrade práce
7,0
Rodičovská/materská dovolenka
6,8
Nezamestnaný/evidovaný na úrade práce
4,2
Dlhodobo PN
3,7
Chorý bez priznaného dôchodku
2,6
Iné
1,5
Neuvedené
13,7
Spolu
100,0
Poznámka: V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Najväčší podiel pracujúcich (osôb, ktoré pracovali počas v priebehu posledného mesiaca pred
dátumom sčítania) sa nachádzali medzi ľuďmi, ktorí mali ubytovanie v domovoch na polceste
a ubytovniach. Podiel pracujúcich je výrazne nižší v útulkoch, krízových strediskách ako aj
v bytoch/domoch/podnájmoch bez zmluvy. Prácu za mesiac október nevykonával nikto
v zariadeniach núdzového bývania - sú to miesta, kde žijú mamičky s malými deťmi.
Graf 14: Podiel osôb sčítaných v zariadeniach, ktoré mali v mesiaci pred sčítaním
platenú prácu (%)

Poznámka: V grafe nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Samotná práca na opustenie začarovaného kruhu vylúčenia z bývania nemusí stačiť. Dôležité
je aj to, za akých podmienok bola získaná a akú má povahu. Tabuľka 27 ukazuje, že 80 %
ľudí, ktorí pracovali počas mesiaca pred sčítaním, malo zamestnanie s podpísanou zmluvou.
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Na základe ústnej dohody vykonávalo prácu 18 % ľudí. Tri štvrtiny pracujúcich majú zaistené
stálejšie podmienky. Kratšie práce, brigády, náhodné, jednorazové práce boli zastúpené
v menšej miere.
Tabuľka 27: Podmienky a charakter zamestnania ľudí sčítaných v zariadeniach (%)
Percentuálne zastúpenie
Podmienky zamestnania
Podpísaná písomná zmluva
Ústna dohoda
Iné
Spolu
Charakter zamestnania
Stála práca
Kratšie práce, brigády
Náhodné, jednorazové práce
Iné
Spolu

79,7
17,8
2,5
100,0
74,1
16,6
6,8
2,4
100,0

Poznámka: V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Pracovný príjem ľudí v zariadeniach predstavoval v priemere 412 euro mesačne. Jeho výšku
ovplyvňuje viacero okolností. Dôležitými faktormi sú podmienky a povaha práce. U tých,
ktorí mali podpísanú písomnú zmluvu, dosahoval mediánový príjem 450 euro, pri zamestnaní
na základe ústnej dohody to bolo iba 160 euro. Mediánový príjem zo stálej práce predstavoval
475 euro, u kratších prác a brigád dosiahol 198 euro. V náhodných zamestnaniach bola
mediánová odmena najnižšia - 135 euro. Platí teda, čím neistejšia práca, tým nižší mesačný
príjem z nej plynie. Pracovný príjem bol diferencovaný aj podľa veku - s rastúcim vekom
mzda klesala. Mierne stúpala až u najstarších vekových kategórií. Príjem naopak klesal
s nárastom doby, ktorá uplynula od prvej straty bývania. Bol nižší u ľudí s dlhodobými
zdravotnými problémami, s menšou intenzitou rodinného kontaktu a u osôb bez obvodného
lekára.
Sociálno-ekonomický status je ovplyvňovaný aj možnosťou/schopnosťou uplatniť si nároky
v oblasti sociálnych transferov. S poberaním sociálnych dávok príslušníkmi zraniteľných
skupín sa spája viacero mýtov. Pritom už výskumy životných podmienok marginalizovaných
rómskych komunít ukázali, že nielenže nedochádza k zneužívaniu sociálneho systému, ale že
signifikantná časť marginalizovanej populácie nepoberá dávky, na ktoré by mohla mať nárok,
respektíve čelí bariéram, ktoré jej prístup k takýmto dávkam sťažujú. Spomedzi ľudí
v zariadeniach poberalo v čase sčítania a výskumu nejaký typ sociálnej dávky 33 % dospelých
osôb. 33 Najčastejšie sa jednalo o rodičovský príspevok a prídavok na dieťa, ktoré poberá 31 %
ľudí v zariadeniach. Druhou najčastejšie uvádzanou dávkou boli invalidné dôchodky. Dávku
v hmotnej núdzi poberalo 15 %. Príspevok na bývanie poberalo dokonca len 15 ľudí.
Potvrdzuje to existenciu vážnych bariér pri uplatňovaní si nároku na sociálne transfery, ktoré
33

20 % uviedlo, že nepoberá žiadnu dávku a 47 % na otázku neodpovedalo. V týchto údajoch nie sú zahrnuté
nezistené osoby.
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majú pomáhať práve v situáciách najväčšieho nedostatku a deprivácie. Medzi spomenutými
sociálnymi dávkami sa objavili aj intervencie od obcí a mestských častí, ich zastúpenie však
bolo veľmi nízke.
Tabuľka 28: Poberanie sociálnych transferov
Typ dávky
Rodičovský príspevok/
prídavok na dieťa
Invalidný dôchodok
Dávka v hmotnej núdzi
Starobný dôchodok
Dávka od obce, mestskej časti
Príspevok na bývanie
Ochranný príspevok
Vdovský príspevok
Výživné
Opatrovateľský príspevok
Nemocenská
Príspevok na náhradnú osobnú starostlivosť
príspevok na osobného asistenta
Spolu

Frekvencia
výskytu
v odpovediach
respondentov
90

Percentuálny podiel
z celkového počtu
odpovedí

63
42
37
17
15
11
4
3
3
1
1
1
288 (celkový počet
uvedených dávok

21,9
14,6
12,8
5,9
5,2
3,8
1,4
1,0
1,0
0,3
0,3
0,3
100,0

31,3

Poznámka: Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. Údaje sa vzťahujú len k tým dospelým osobám,
ktoré sa zúčastnili výskumu („zistené osoby“) a odpovedali na otázku.

Pobyt v zariadení - dĺžka pobytu, odchod zo zariadenia a výdavky
Zariadenia poskytujú služby zacielené na rôzne skupiny klientov. Existujú v nich rozličné
podmienky umiestnenia (napr. v domovoch sociálnych služieb je to stupeň odkázanosti).
V niektorých zariadeniach môže byť dĺžka pobytu neobmedzená, v iných je ubytovanie
poskytované iba na určitý čas (domovy na polceste, krízové strediská, útulky). Potvrdili to aj
informácie od ľudí bez domova ohľadne počtu mesiacov strávených v zariadení. Celkový
priemer dĺžky pobytu, bez ohľadu na typ zariadenia, dosahoval 35 mesiacov, čo je približne 3
roky pobytu. Najnižšie priemerné hodnoty boli uvádzané v krízovom stredisku, zariadeniach
núdzového bývania, domovoch na polceste a útulkoch. Všetko sú to zariadenia, v ktorých je
možné nájsť ubytovanie na určitý – obmedzený – čas.
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Graf 15: Dĺžka pobytu vo vybraných zariadeniach (počet mesiacov)

Poznámka: Údaje sa vzťahujú len k tým dospelým osobám, ktoré sa zúčastnili výskumu („zistené osoby“)
a odpovedali na otázku.

Jednotlivé zariadenia sa samozrejme líšia cenou. Najvyššie výdavky na bývanie mali ľudia v
bytoch/podnájmoch bez zmluvy a v ubytovniach. Najnižšie mesačné sumy platili osoby
bývajúce v útulkoch a chatkách/domoch bez zmluvy. Dostatočne robustné výsledky však
máme k dispozícii len za ubytovne a útulky, kde odpovedal dostatočný počet ľudí bez
domova. Údaje v tabuľke 29 potvrdzujú, že ubytovne sú násobne drahšie než útulky. Avšak aj
osoby žijúce v útulkoch uvádzali relatívne vysoké celkové náklady na bývanie.
Tabuľka 29: Priemerné výdavky na bývanie v októbri 2016 podľa typu zariadenia
(v euro na mesiac)
Počet osôb
Priemerné
Štandardná
výdavky
odchýlka
Byt, podnájom bez zmluvy
8
255,0
108,891
Ubytovňa
175
196,6
67,881
Domov na polceste
3
105,0
8,660
Chata, prenajatý dom bez zmluvy
3
83,3
76,376
Útulok
70
78,8
57,409

Poznámka: Údaje len za vybrané zariadenia, s dosiahnutou minimálnou početnosťou. V tabuľke nie sú zahrnuté
nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb, ktoré odpovedali na otázku ohľadne výdavkov.

Porovnaním priemerných výdavkov na úhradu ubytovania s priemernou mzdou sme určili
približnú sumu, ktorá ľuďom z výplaty ostane. Po odčítaní nákladov za ubytovanie ide
o zostatok, z ktorého sa musia uhradiť výdavky, ako sú strava, lieky a pod. V prípade
starostlivosti o deti musí zostatková suma pokrývať aj ďalšie výdaje. Ľuďom v zariadeniach
ostalo v priemere približne 180 euro mesačne. Najväčšia suma zostáva ľuďom v domovoch
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na polceste (328 euro). Ide o zariadenia, kde všetci sčítaní ľudia pracovali a mali stálu prácu.
Druhý najväčší zostatok mali ľudia v ubytovniach, ktoré boli rovnako charakteristické len
veľmi malým podielom dočasných prác alebo brigád. Na druhej strane sa tu nachádzali
pomerne veľké podiely invalidných, starobných dôchodcov, ekonomicky neaktívnych ľudí
alebo ľudí na rodičovskej/materskej dovolenke. Pomerne nízky zostatok ostáva ľuďom
v útulkoch (168 euro). 34 Aj keď tu boli najnižšie náklady na bývanie zo všetkých zariadení,
nachádzal sa tu nízky podiel pracujúcich ľudí. Väčšina ľudí v útulkoch je ekonomicky
neaktívnych, či už ide o starobných alebo invalidných dôchodcov bez priznaného dôchodku.
Tabuľka 30: Priemerný mesačný zostatok v októbri 2016 u ľudí z vybraných typov
zariadení (euro)
Priemerný zostatok
Chata, prenajatý dom bez zmluvy
53,3
Útulok
168,2
Byt podnájom bez zmluvy
175,0
Ubytovňa
263,3
Domov na polceste
328,3

Poznámka: Údaje len za vybrané zariadenia, s dosiahnutou minimálnou početnosťou. V tabuľke nie sú zahrnuté
nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb, ktoré odpovedali na otázku ohľadne výdavkov a príjmov.

Približne každý štvrtý človek bez domova, ktorý je ubytovaný v zariadení, ho bude musieť
v blízkej budúcnosti opustiť (49 % uviedlo, že zariadenie v blízkej budúcnosti opustiť nemusí;
8 % sa nevedelo vyjadriť a 17 % túto informáciu neuviedlo). Najvyšší podiel ľudí, ktorí tak
budú musieť urobiť, sa nachádza v zariadeniach núdzového bývania, v domovoch na polceste
a v krízových strediskách. Odchod neuvádzali klienti domovov sociálnych služieb a len
v minimálnej miere sa týkal tých, ktorí bývajú v bytoch/podnájmoch bez zmluvy.
V ubytovniach tak bude musieť v blízkej budúcnosti urobiť približne každý tretí klient,
v útulkoch je to približne polovica. Odchod hrozí častejšie mužom, starším osobám a
odchovancom detských domovov.
Nutnosť odchodu zo zariadenia otvára otázku zabezpečenia miesta na prespatie. K najčastejšie
uvádzaným možnostiam patril presun do podnájmu a ubytovne. K najmenej zastúpeným patril
presun do nocľahárne, podporovaného bývania a útulku. Porovnanie plánovaného miest
s aktuálnymi podmienkami umožňuje zistiť, či zmena formy pobytu znamená zlepšenie alebo
zhoršenie situácie. Ako ukazuje tabuľka 31, ak sa plánuje odchod, ide o lokality, ktoré
vzhľadom na formálnu kvalitu bývania majú podobné alebo lepšie charakteristiky. Typická
forma odchodu z útulku a z chaty/domu bez zmluvy je ubytovňa. V zariadeniach núdzového
bývania, krízových strediskách, bytoch/podnájmoch bez zmluvy to bolo podobné zariadenie.
Ľudia v domovoch na polceste a ubytovniach uvádzali ako cieľovú destináciu najmä
podnájom. Údaje ale nevylučujú, že odchod zo zariadenia môže znamenať aj prepad do
komplikovanejšej bytovej situácie. V ubytovniach a útulkoch je možnosť odchodu na ulicu
spomenutá na štvrtom mieste, v krízových strediskách bola tretím najčastejším miestom
plánovaného odchodu.
34

Výška zostatku môže byť skreslená nízkym počtom respondentov.
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Tabuľka 31: Predpokladané miesta pobytu po odchode zo zariadení
Útulok

odchod
do...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

%
44,6
15,4
9,2
7,7
7,7
4,6
4,6
3,1
1,5
1,5

Zariadenie
núdzového
bývania
odchod
%
do...
2
50,0
5
50,0
-

Domov na
polceste
odchod
do...
3
-

%
100
-

Ubytovňa

odchod
do...
3
8
2
4
1
9
6
5
-

%
45,3
13,2
9,4
7,5
7,5
7,5
5,7
3,8
-

Krízové
stredisko
odchod
do...
2
3
4
11
-

%
33,3
33,3
16,7
16,7
-

Byt/podnájom
bez zmluvy
odchod
do...
2
3
-

%
50,0
50,0
-

Chata/dom bez
zmluvy
odchod
do...
1
12
-

%
50,0
50,0
-

ubytovňa
iné podobné zariadenie
podnájom
ulica
zariadenie pre seniorov
príbuzní/známi
zariadenie sociálnych služieb
vlastný byt
nájomný byt
nocľaháreň
penzión
útulok

Dlhy a exekúcie
Dlhy a prítomnosť exekúcií sú popri komplikáciách v rodinných vzťahoch jednou z hlavných
príčin straty bývania. Exekúcie sú zároveň vážnou prekážkou pre nastúpenie do
plnohodnotného zamestnania. Existenciu dlhu uviedlo 55 % ľudí v zariadeniach. 19 % osôb
síce na otázku neodpovedalo, avšak, aj keby medzi neodpovedajúcimi nebol nikto ďalší
s dlhmi, uvedené číslo je veľmi vysoké. Existenciu dlhu pritom explicitne odmietlo 26 %,
takže možno predpokladať, že skutočný podiel ľudí bez domova, ktorí majú dlhy, bude ešte
vyšší.
Dlhy môžu vzniknúť voči rôznym subjektom. Ľudia v zariadeniach majú najčastejšie
podlžnosti voči dopravnému podniku. Za nimi nasledujú dlhy na zdravotnom poistení, dlhy
voči bankám, nebankovým spoločnostiam a mobilným operátorom. Týchto päť typov dlžôb
predstavuje 85 % všetkých uvedených dlhov u ľudí v zariadeniach. Výnimkou nie sú prípady,
keď osoba dlhuje viacerým subjektom naraz, čo potvrdzuje porovnanie počtu respondentov,
ktorí uviedli existenciu dlhu (249 osôb), s celkovým počtom subjektov, ktorým respondenti
dlhujú (481 subjektov).
S dlhmi mali častejšie skúsenosť muži a starší ľudia. Častejšie sa objavovali u ľudí, ktorí
v minulosti mali vlastné bývanie. Ich výskyt sa zvyšoval aj s narastaním doby, ktorá uplynula
od prvej straty bývania. Vyššie zastúpenie mali aj medzi osobami, ktoré uviedli, že v blízkej
budúcnosti musia odísť zo zariadenia, kde boli sčítaní.
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Mať dlh automaticky neznamená byť vystavený exekúcii. Avšak exekúcie sú medzi ľuďmi
v zariadeniach veľmi častým javom: spolu ich uviedlo 61 % osôb, ktoré uviedli, že majú dlh,
pričom väčšina osôb je vystavená viac než jednej exekúcii.
Tabuľka 32: Výskyt dlhov a exekúcií u ľudí bez domova, sčítaných v zariadeniach (%)
Percentuálny podiel
Výskyt dlhov
(podiel z celkového počtu zistených dospelých osôb, N =454)
Áno
Nie
Neuvedené
Spolu
Výskyt exekúcií u osôb s dlhmi
(podiel z počtu osôb, ktoré uviedli dlh, N = 249)
Áno, jedna exekúcia
Áno, viaceré exekúcie
Nie
Neuvedené
Spolu

55,0
26,0
19,0
100,0

21,7
39,4
34,9
4,0
100,0

Poznámka: V tabuľke nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.

Tabuľka 33: Subjekty, voči ktorým ľudia bez domova majú dlhy

Dopravný podnik
Zdravotné poistenie
Banka
Nebanková spoločnosť
Mobilný operátor
Kamaráti, známi
Bývanie, nájomné, kúrenie
Výživné
Iné dlžoby
Sociálna poisťovňa
Poplatky za komunálny odpad
Rodičia
Po bývalom
manželovi/manželke
Súdy
Spolu

Frekvencia výskytu
v odpovediach
respondentov
99
94
77
75
62
18
17
16
8
8
4
1
1

Percentuálny podiel
z celkového počtu odpovedí

1
481
(celkový počet uvedených
veriteľov)

0,2
100,0

20,6
19,5
16,0
15,6
12,9
3,7
3,5
3,3
1,7
1,7
0,8
0,2
0,2

Poznámka: Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. Údaje sa vzťahujú len k tým dospelým osobám,
ktoré sa zúčastnili výskumu („zistené osoby“) a odpovedali na otázku.
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Graf 16: Výskyt dlhov u ľudí bez domova v rôznych zariadeniach (%)

Poznámka: V grafe sú údaje len o respondentoch, ktorí odpovedali na otázku

Zdravotné problémy, prístup k zdravotnej starostlivosti a preferované formy pomoci
Aj keď sa zdravotné komplikácie u ľudí bez domova mohli vyskytovať aj pred stratou
bývania, životné podmienky vyplývajúce zo straty bývania môžu ich priebeh skomplikovať
alebo zhoršiť. V našom výskume zdravotné komplikácie uviedlo 51% dospelých ľudí
sčítaných v zariadeniach. 35 K trom najčastejšie uvádzaným zdravotným ťažkostiam patrili
problémy so srdcom alebo tlakom (24%), problémy s nohami (23%), duševné/psychické
problémy (17%). Keďže respondenti mohli pri odpovedi na otázku uviesť viaceré typy
zdravotných problémov, nasledujúca tabuľka neuvádza štandardné percentuálne zastúpenie
osôb s jednotlivými problémami, ale uvádza absolútne početnosti ich výskytu v odpovediach
respondentov. Výskyt uvedených zdravotných problémov bol pritom podľa očakávaní vyšší
u starších osôb, ale aj u mužov či ľudí, ktorí prišli o bývanie už dávnejšie (10 rokov a viac).
Tabuľka 34: Typ dlhodobého zdravotného ochorenia/problému u ľudí v zariadeniach
Typ problému
Frekvencia výskytu v odpovediach
respondentov
Problémy so srdcom, tlak
57
Problémy s nohami
54
Duševné, psychické problémy
40
Ťažkosti s dýchaním
32
Cukrovka
18
Ekzém, psoriáza
12
Rakovina
9
35

31 % osôb uviedlo, že nemajú dlhodobý zdravotný problém, a 18 % osôb na otázku neodpovedalo.

61

Problémy s alkoholom
Problémy s drogami
Otvorené rany, omrzliny
Infekčné ochorenia
Spolu

6
5
3
1
237
(celkový počet uvedených zdravotných
problémov)

Poznámka: Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. Údaje sa vzťahujú len k tým dospelým osobám,
ktoré sa zúčastnili výskumu („zistené osoby“) a odpovedali na otázku.

Komplikácie súvisiace s nedostatočným príjmom, povahou ubytovania alebo jeho absenciou,
dlhmi na zdravotnom poistení predstavujú pre ľudí bez domova prekážky v prístupe
k zdravotnej starostlivosti. Svoju úlohu zohráva aj odmietanie ošetrenia, či už zo strany
samotných ľudí bez domova alebo zdravotníckych zariadení. Výskum tieto predpoklady
čiastočne potvrdil. Bez „svojho“ obvodného lekára je každý desiaty dospelý človek sčítaný
v zariadení. 73 % osôb uviedlo, že obvodného lekára má (17 % osôb na danú otázku
neodpovedalo).
Mať obvodného lekára však nemusí znamenať bezproblémový prístup k zdravotnej
starostlivosti. Jedným z dôvodov môže byť nedostatok finančných prostriedkov, či už na
dopravu k lekárovi, doplatky za lieky alebo iné výdavky. V zariadeniach, kde boli sčítaní
ľudia bez domova, takéto situácie nie sú vôbec zriedkavé. 24 % osôb malo skúsenosť, že
nevyhľadali lekársku pomoc, keď potrebovali ošetrenie, kvôli nedostatku finančných
prostriedkov. Pritom až 18 % malo túto skúsenosť opakovane.

Graf 17: Odpovede na otázku „Stalo sa Vám, že ste potrebovali ošetrenie/zdravotnú
starostlivosť a nešli ste k lekárovi, lebo ste nemali vlastné peniaze?“ (%)

15,8

6,6
17,6
áno raz
áno viac krát
nie
Neuvedené

60

Poznámka: V grafe nie sú zahrnuté nezistené osoby. Údaje sa týkajú len dospelých osôb.
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Jedna z posledných otázok v rámci výskumu smerovala na identifikáciu toho, čo by ľudia bez
domova potrebovali. Respondenti mali možnosť uviesť tri skutočnosti, ktoré by potrebovali
najsúrnejšie. Získanie vlastného bytu bolo výrazne najčastejšou formou pomoci, ktorú by
ľudia v zariadeniach privítali. S veľkým odstupom za zabezpečením bývania nasleduje
požiadavka na finančnú podporu a stálu prácu. Napriek vysokému podielu ľudí so
zdravotnými problémami a ľudí so sťaženým prístupom k zdravotnej starostlivosti kvôli
nedostatku financií sa zdravotná starostlivosť neobjavuje medzi najfrekventovanejšími
potrebami.
Tabuľka 35: Preferované formy pomoci

Vlastný byt
Finančná podpora
Stála práca
Zdravotná starostlivosť
Dočasné ubytovanie
Občasné brigády
Vybaviť doklady
Spolu

Frekvencia výskytu
v odpovediach
respondentov
230
60
44
23
11
8
7
383 (celkový počet
uvedených foriem pomoci)

Percentuálny podiel
z celkového počtu odpovedí
60,1
15,7
11,5
6,0
2,9
2,1
1,7
100,0

Poznámka: Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí. Údaje sa vzťahujú len k tým dospelým osobám,
ktoré sa zúčastnili výskumu („zistené osoby“) a odpovedali na otázku.

63

6) ZHRNUTIE HLAVNÝCH ZISTENÍ
Zistenia týkajúce sa celej populácie ľudí bez domova v Bratislave
 V Bratislave bolo celkovo sčítaných 2 064 ľudí bez domova, z čoho bolo 1 780
dospelých osôb a 284 detí.
 Deti boli v drvivej väčšine sčítané v zariadeniach (92 %), v nocľahárňach alebo na ulici
bolo sčítaných 24 detí (8 %).
 Priamo na ulici v noci sčítania prespávalo najmenej 219 osôb. O niečo menej
zastúpenými miestami prenocovania boli dopravné prostriedky a vagóny, mosty, parky a
polia. V nocľahárňach v čase sčítania trávilo noc 354 osôb. Celkovo tak v Bratislave
v čase sčítania predstavoval minimálny počet ľudí bez prístrešia 593 osôb.
 Z hľadiska ETHOS typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania bola medzi
sčítanými ľuďmi najčastejšie zastúpená kategória ETHOS 3 – (32 % ľudí bez domova),
ktorá pokrýva krátkodobé ubytovanie pre ľudí bez domova (napr. v útulku, domove na
pol ceste, ubytovni, krízovom stredisku), a kategória ETHOS 1 (30 % ľudí bez domova),
ktorá zahŕňa ľudí žijúcich na ulici.
 Medzi ľuďmi bez domova prevažovali muži (64,5 %), osoby vo veku 25 – 49 rokov
(35,7 %) a 50-64 rokov (25,8 %). Zastúpenie mladých dospelých a dospelých
v dôchodkovom veku bolo nízke.
 64 % ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní v Bratislave, má v nej aj trvalý pobyt. Ostatní
pochádzajú z rôznych kútov Slovenska - trvalý pobyt uvádzajú takmer vo všetkých
okresoch a krajoch.
 V rámci Bratislavy majú ľudia bez domova trvalý pobyt najčastejšie v Petržalke (29 %).
Druhým najčastejším miestom trvalého pobytu v Bratislave je Ružinov (12 %), za
ktorým nasleduje Dúbravka a Staré Mesto (9 %).
 Veľká časť ľudí bez domova mala prvú skúsenosť s bezdomovectvom dávno pred rokom
2016, keď bolo zrealizované sčítanie v Bratislave. Takmer 40 % ľudí bez domova zažilo
prvú skúsenosť so stratou bývania pred desiatimi rokmi alebo ešte neskôr.
 Väčšina dospelých osôb bez domova strávila detstvo s vlastnými rodičmi (66 %),
v detskom domove vyrástlo približne 8 % osôb bez domova.
 Prítomnosť dlhodobého zdravotného problému uviedlo 49 % dospelých osôb. K
najčastejšie uvádzaným dlhodobým zdravotným problémom patria problémy s nohami
a problémy so srdcom a tlakom. Výrazné zastúpenie majú aj duševné problémy.
 Najčastejšie uvádzanou potrebou ľudí bez domova bolo získanie vlastného, alebo aspoň
dočasného bývania. So značným odstupom za ňou nasledovala potreba stáleho
zamestnania.

Zistenia týkajúce sa ľudí bez domova sčítaných na ulici alebo v nocľahárňach
 Na ulici alebo v nocľahárňach bolo sčítaných celkovo 1 310 osôb čo predstavuje 64 % zo
všetkých sčítaných ľudí bez domova v Bratislave.
 Drvivú väčšinu ľudí sčítaných na ulici alebo v nocľahárňach tvorili muži (74 %).
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 Najviac ľudí bez domova bolo sčítaných v mestskej časti Ružinov – približne každý
piaty človek sčítaný na ulici alebo v nocľahárni bol zachytený práve tu. Vyššiu
frekvenciu vykazujú aj mestské časti Staré Mesto (10 %) a Vrakuňa (11,4 %).
 Trvalý pobyt v Bratislave uviedlo 61 % ľudí žijúcich na ulici alebo v nocľahárňach, ktorí
boli sčítaní na území mesta Bratislava a ktorí odpovedali na otázky v dotazníku.
 Ľudia bez domova, sčítaní na ulici alebo v nocľahárňach, majú najčastejšie trvalý pobyt
v Petržalke. Mestskou časťou s druhým najvyšším podielom tejto skupiny ľudí bez
domova je Ružinov, za ktorým nasleduje Staré Mesto.
 Najfrekventovanejším miestom prenocovania v čase sčítania boli nocľahárne, ktoré
využilo 35% ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárni. Každá štvrtá
osoba prespávala v chatke, maringotke alebo garáži. Priamo vonku na ulici prespalo 21 %
osôb.
 Výrazným determinantom spôsobu trávenia nocí je to, či človek žije sám alebo s niekým.
Ľudia bez domova, ktorí žijú sami, využívajú najčastejšie nocľahárne. Ich využívanie je
niekoľkonásobne vyššie než u ľudí, ktorí žijú s partnerom/partnerkou alebo so známymi
či kamarátmi.
 Výskum ukázal vysokú mieru stability podmienok, za akých ľudia bez domova trávia
noci. Porovnanie spôsobu strávenia noci v čase sčítania (teda v novembri v roku 2016)
a pred rokom (teda v novembri v roku 2015), ukazuje, že takmer 80 % ľudí, ktorí noc
sčítania prespali v maringotke, chatke alebo garáži, strávili takto aj noc pred rokom.
Spomedzi tých, ktorí v noc sčítania prespali na ulici, takmer polovica (49 %) trávila noc
na ulici aj pred rokom. Viac než polovica ľudí bez domova, ktorí v čase sčítania využili
služby nocľahární, v nich prespala aj rok predtým. Nakoniec, v opustených budovách
v noc sčítania i noc pred rokom prespávalo 42 % ľudí bez domova.
 35 % ľudí, sčítaných na ulici alebo v nocľahárňach, muselo čeliť aj vážnym problémom
so zabezpečením jedla, keďže v týždni, ktorý predchádzal sčítanie, sa vyskytol
minimálne jeden deň, keď nemali žiadne teplé/varené jedlo. Väčšina z nich (celkovo 26
%) nemala prístup k teplému jedlu opakovane.
 Fyzickému napadnutiu - od začiatku roku 2016 - čelilo 14 % dospelých osôb bez
domova, ktorí boli sčítaní na ulici alebo v nocľahárni. Krádežiam čelilo 27 % ľudí bez
domova, pričom sa väčšina krádeží odohrala na ulici.
 18 % ľudí bez domova nemalo v čase sčítania a výskumu občiansky preukaz. Doba,
počas ktorej boli ľudia bez domova bez občianskeho preukazu, sa pohybovala od jedného
mesiaca až po dvadsaťpäť rokov. Viac ako rok bez tohto dokladu žije 31 %.

Zistenia týkajúce sa ľudí bez domova sčítaných v zariadeniach
 V zariadeniach bolo sčítaných 754 osôb, z toho 494 dospelých a 260 detí. Medzi
dospelými osobami mali prevahu muži (58 %), medzi deťmi chlapci (56 %). Takmer
polovica dospelých bola sčítaná v ubytovniach, ďalších 31 % v útulkoch.
 V zariadeniach sú ubytovaní najmä ľudia s trvalým pobytom v Bratislave: 77 %
dospelých ľudí ako svoj trvalý pobyt uviedlo hlavné mesto.
 Tri štvrtiny ľudí v zariadeniach vyrastali s vlastnými rodičmi, 9 % tvorili odchovanci
detských domovov.
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 Z hľadiska dosiahnutého vzdelania majú najsilnejšie zastúpenie osoby so stredoškolským
















vzdelaním bez maturity a osoby, ktoré nemajú vyššie než základné vzdelanie.
36 % ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní v zariadeniach, pracovalo. 80 % ľudí, ktorí
pracovali počas mesiaca pred sčítaním, malo zamestnanie s podpísanou zmluvou. Na
základe ústnej dohody vykonávalo prácu 18 % ľudí. Tri štvrtiny pracujúcich majú
zaistené stálejšie podmienky. Kratšie práce, brigády, náhodné, jednorazové práce boli
zastúpené v menšej miere.
Nezamestnaní predstavujú celkovo 11,2 %, z čoho väčšinu tvoria nezamestnaní, ktorí nie
sú evidovaní na úradoch práce. Invalidní dôchodcovia/dôchodkyne, chorí ľudia bez
priznaného dôchodku a ľudia, ktorí sú dlhodobo PN, tvoria 21% všetkých dospelých
zistených osôb v zariadeniach.
Spomedzi ľudí v zariadeniach poberalo v čase sčítania a výskumu nejaký typ sociálnej
dávky 33 % dospelých osôb. Najčastejšie sa jednalo o rodičovský príspevok a prídavok
na dieťa, ktoré poberalo 31 % ľudí v zariadeniach. Druhou najčastejšie uvádzanou
dávkou boli invalidné dôchodky. Dávku v hmotnej núdzi poberalo 15 %. Príspevok na
bývanie poberalo dokonca len 15 ľudí.
Medzi najčastejšie príčiny straty domova patril odchod z rodičovského domu, rozpad
manželstva, vysťahovanie kvôli zadlžovaniu, odchod kvôli problémom v rodine.
Približne každý štvrtý človek bez domova, ktorý je ubytovaný v zariadení, ho bude
musieť v blízkej budúcnosti opustiť. Najvyšší podiel ľudí, ktorí tak budú musieť urobiť,
sa nachádza v zariadeniach núdzového bývania, v domovoch na polceste a v krízových
strediskách. K najčastejšie uvádzaným možnostiam, ako si zabezpečiť nocľah po opustení
zariadenia, patril presun do podnájmu a ubytovne.
Osoby v zariadeniach trápia dlhy. Ich existenciu uviedlo 55 % ľudí v zariadeniach. 61 %
dlžníkov je vystavených exekúcii, pričom väčšina z nich čelí viac než jednému
exekučnému konaniu.
Zdravotné komplikácie uviedlo 51% dospelých ľudí sčítaných v zariadeniach. K trom
najčastejšie uvádzaným zdravotným ťažkostiam patrili problémy so srdcom alebo tlakom,
problémy s nohami, duševné/psychické problémy.
Problémom je aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Bez „svojho“ obvodného lekára je
každý desiaty dospelý človek sčítaný v zariadení. 24 % osôb malo skúsenosť, že
nevyhľadali lekársku pomoc, keď potrebovali ošetrenie, kvôli nedostatku finančných
prostriedkov.
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7) REFLEXIA PROCESNÉHO A ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA
SČÍTANIA A VÝSKMU ĽUDÍ BEZ DOMOVA V BRATISLAVE
Berúc do úvahy skutočnosť, že výskum a sčítanie ľudí bez domova v Bratislave sa v tejto
podobe realizovalo prvýkrát, pokladali sme za vhodné venovať pozornosť aj hodnoteniu tejto
aktivity z pohľadu kľúčových aktérov. Ktoré momenty prípravy a priebehu boli vnímané
pozitívne a naopak, ktoré kriticky? Aké poučenia si možno odniesť do budúcich sčítaní?
Ukázalo sa, že v prípade opakovania výskumu budú niektoré otázky vyžadovať ďalšiu
diskusiu. V tejto kapitole preto ponúkame sumár hlavných zistení z hodnotenia organizačného
zabezpečenia výskumu a sčítania.
Proces hodnotenia pozostával z troch aktivít: zber a vyhodnotenie spätnej väzby od
dobrovoľníkov a expertov počas hlavného sčítacieho dňa, hodnotiace stretnutie užšieho
realizačného tímu k priebehu hlavného sčítacieho dňa 36, celkové hodnotiace stretnutie
prípravy a priebehu všetkých fáz výskumu a sčítania z pohľadu kľúčových aktérov. Týmto
aktivitám s výnimkou hodnotenia hlavného sčítacieho dňa užším realizačným tímom –
z dôvodu mnohých technikalít, ktoré nie sú špecifické pre výskum a sčítanie, ale týkajú sa
v širšom slova zmysle organizačného zabezpečovania podujatí pre väčšie množstvo ľudí –
zodpovedá aj štruktúra kapitoly.

Hodnotenie výskumu a sčítania z pohľadu sčítacích komisárov
Zloženie hodnotiacich:
•
•

•
•

Spätnú väzbu poskytlo spolu 72 účastníkov a účastníčok sčítania ľudí bez domova
(v teréne bolo 106 sčítacích komisárov a komisárok; t. j. 68 % poskytlo spätnú väzbu)
Dominovali medzi nimi dobrovoľníčky a dobrovoľníci – tvorili 69 %; pracovníčky
a pracovníci MVO poskytujúcich služby ľuďom bez domova tu reprezentovali jednu
štvrtinu (25 %) a zvyšných 6 % predstavovali iné osoby (magistrát, úrad, IVPR)
Bolo medzi nimi viac žien ako mužov: 46 žien a 26 mužov (64 % vz. 36 %); vek sa
pohyboval od 19 do 56 rokov.
Podľa vzdelania dominovali medzi nimi vysokoškoláci (94 %); z toho 62 % malo
vysokú školu ukončenú a 32 % ju aktuálne navštevovalo.

Hodnotenie sčítania:
•

•

36

Väčšina hodnotiacich sa priklonila ku kladnému zhodnoteniu aktivity. Ako dobrú ju
označilo 69 % odpovedajúcich, 22 % sa priklonilo k priemernému hodnoteniu. Za zlú
ju neoznačil nikto (8 % nevedelo na otázku odpovedať).
Pokiaľ ide o jednotlivé aspekty zberu dát o ľuďoch bez domova, najlepšie
z hodnotenia vyšla komunikácia s ľuďmi bez domova a komunikácia s organizátormi,
ktoré kladne ohodnotilo až 88 % odpovedajúcich. Nasledovalo zaškolenie pre zber dát

Stretnutie sa konalo 21. novembra od 16.00 v zasadačke IVPR.
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•

s 83 % kladných odpovedí, ďalej nábor za dobrovoľníka so 78 % a organizačné
zabezpečenie so 72 % kladných hodnotení.
Najviac kritických hlasov zaznelo na naplánovanie sčítania a čas sčítania, kde kladné
hodnotenia získali 51 %, na priemerné hodnotenie pripadlo 18 % a na nie veľmi dobré
hodnotenie 19 %. Vyslovene ako zlé ho označilo len 8 % účastníkov a účastníčok
sčítania.

Negatívne skúsenosti počas sčítania:
•

•
•
•

Negatívne skúsenosti sa počas sčítania zaznamenali skôr iba ojedinele: spolu 16
komisárov a komisárok priznalo obavy z ochorenia alebo nakazenia sa – z toho 13
malo takéto obavy iba raz, 2 opakovane a 1 takmer stále.
Strach z fyzického ohrozenia malo 12 odpovedajúcich účastníkov a účastníčok
sčítania – 10 raz a u 2 sa tento pocit opakoval.
Ostatné negatívne pocity boli ojedinelé: obavy zo zranenie udávalo 5 odpovedajúcich
(opakovane 3). Pokus o fyzický útok zažili 2 z nich (opakovane ani jeden).
Privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a ošetrovanie zranení sa vyskytlo iba u 1
komisára či komisárky; privolanie polície nenahlásil nikto zo zúčastnených.

Kladné stránky s čítania:
•

•
•

Pri hľadaní odpovede na otázku, čo sa účastníkom a účastníčkam sčítania ľudí bez
domova na akcii páčilo najviac, a čo im priniesla, sa najčastejšie objavovali kontakty
s cieľovou skupinou. Pre mnohých z nich to bol prvý kontakt s ľuďmi bez domova,
oceňovali možnosť komunikácie s nimi, vyjadrovali prekvapenie a pokoru pred ich
príbehmi, ako aj zvýšenie citlivosti k ich situácii.
Pomerne veľká skupina sčítavajúcich zdôrazňovala účasť na aktivite ako novú či
opakovanú skúsenosť, ktorú môžu prípadne využiť v ďalšej praxi.
Medzi kladnými stránkami zúčastnení spomínali stretnutie s novými kolegami
a priateľmi, ako aj organizáciu aktivity a spoluprácu rôznych zainteresovaných
subjektov.

Negatívne stránky sčítania:
•

•

Medzi negatívami či problémami sčítania ľudí bez domova sa najčastejšie objavoval
termín a čas sčítania (príliš zima a príliš neskoro večer). Druhou najviac zastúpenou
stránkou bol nával pri registrácii komisárov a komisárok. K organizačným stránkam sa
ešte dá priradiť poukázanie na prideľovanie trás či zloženie tímov.
Ostatné negatíva boli uvádzané ojedinele – napríklad problémy s SBS v obchodnom
dome, zlá komunikácia s pracovníkom zariadenia, rušivé momenty na školení alebo
dĺžka dotazníka.

Odporúčania pre zlepšenie:
•
•

Vhodnejší termín a čas: za vhodnejší považovali skorší jesenný termín alebo leto;
a sčítavanie od rána po celý deň alebo vo fázach; dať sčítanie na viac dní.
Iný a lepší výber lokalít: zabrániť prelínaniu tímov, prípadne samo-výber miest
komisármi; poznať trasu dopredu, poslať komisárov do známeho prostredia.
68

•
•
•
•
•

Zloženie tímov: požiadavka na zastúpenie muža vo dvojici alebo trojici.
Zmeniť zaškolenie: dať do večerných hodín, alebo urobiť ho on-line (aj napríklad
registráciu).
Darčeky: dať ich viac alebo užitočnejšie.
Dotazník: menej otázok, jasnejšie formulácie.
Využitie dát: aby prispeli k zlepšeniu situácie cieľovej skupiny, aby ich zodpovední aj
využili.

Tabuľka 36: Zoznam „plusov“ sčítania a výskumu
Skúsenosti
Skúsenosť – mnoho krát
Opätovnú skúsenosť z terénu
Aktivita v teréne
Nová skúsenosť – viac krát
Zaujímavá nová skúsenosť
Skúsenosť v teréne s ľuďmi bez domova
možnosť spoznať nových ľudí, nové miesta
skúsenosť, komunikácia
zber skúseností, využitie v záverečnej práci na VŠ
skúsenosť - overenie vedomostí zo školy v praxi
Videla som, ako to na ubytovni vyzerá
Videli sme, ako takíto ľudia žijú
Spoznanie ako žijú (kde a ako bývajú) títo naši spoluobčania.
Pokora, skúsenosť; som vďačná za to, čo mám
Kontakty s cieľovou skupinou
Kontakt s ľuďmi v ťažšej životnej situácii
Kontakt s ľuďmi na okraji spoločnosti
Kontakt s ľuďmi bez domova
Komunikácia v teréne
Priblíženie sa k ľuďom bez domova, komunikácia
Som veľmi spokojná - prvý krát som sa rozprávala s ľuďmi bez domova
Stretnutia a dialóg s ľuďmi, s ktorými bežne nemám možnosť zhovárať sa
Priamy kontakt so sčítanými ľuďmi - boli priateľskí
Obohatilo ma to o skúsenosť - zažiť naživo život ľudí bez domova
Skúsenosť s týmto typom ľudí; pocit, že im v niečom pomáham
Bližší kontakt s niektorými ľuďmi bez domova; pocit, že sa niektoré veci možno pohnú...
Dobrý pocit, ľudia v zariadení boli veľmi milí
Návšteva ubytovne, rozhovory s jej obyvateľmi
Ľudia zo zariadenia. Očakávala som väčšie "sociálne prípady", ale boli to skôr smutní ľudia
a mali často smolu v živote.
Životné osudy ľudí bez domova
Ľudské príbehy a silné emócie
Zistenie, aké osudy ľudí sú a koľko sa nevie o ľuďoch na ulici
Spoznala som nových zaujímavých ľudí - zaujímavé, ale i smutné príbehy, úprimní ľudia a
priateľskosť
Bola som v zariadení (útulok), veľmi príjemná komunikácia s ľuďmi bez domova; úplne
iné, ako keď sa stretneme na ulici (príjemnejšie)
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Rozhovory s ľuďmi bez domova
Veľmi dobrá akcia - možnosť plnohodnotného dialógu a stretnutia s ľuďmi na ulici - bez
domova, užívateľov drog
Rozhovory s ľuďmi - podnetné
Tá emócia z rozhovorov
Páčili sa mi ľudia bez domova
Bola som príjemne prekvapená z ľudí bez domova
Napodiv skvelé skúsenosti s ľuďmi; iný pohľad na ľudí bez domova
Rozhovory - všímanie si týchto ľudí, podnety od nich
Dôvera ľudí, otvorenie sa - zaujímavá skúsenosť
Prístup a nálada respondentov
Skromnosť respondentov, ich pozitívna energia
Byť citlivejšia k ľuďom bez domova
Stretnutie po dlhej dobe so všetkými klientmi
Stretnutie známych klientov
Opakovaný kontakt s ľuďmi bez domova, čo poznám, v noci; stretla som aj ľudí, ktorých
som nepoznala
Znova som si potvrdila, prečo robím rada svoju prácu.
Stretnutia s novými ľuďmi
Ľudia
Stretli sme veľa milých a ochotných ľudí
Stretnutie s novými, aj so známymi ľuďmi
Stretnutie s ľuďmi bez domova a dobrovoľníkmi
Stretnutie so zaujímavou osobou a pocit, že ako veľa ľudí pracuje za veci pre ľudí bez
domova
Priateľstvo
Mala som super kolegu, dozvedela som sa veľa nových vecí a aj zaujímavých.
Kolega, ku ktorému som bola pridelená, a nová skúsenosť
Pohyb na čerstvom vzduchu, príjemní spolupracovníci
Organizácia sčítania
Organizácia nikde zjavne nezlyhávala
Kooperácia viacerých organizácií; iniciatíva mesta
Boli sme súčasťou prvého sčítania v Bratislave vôbec; veľmi dobrý tímový duch
Aktívna spolupráca a prepojenie viacerých organizácií a najmä mesta; bez účasti mesta by
to nemalo váhu a kredibilitu
Zázemie v stredisku na Primaciálnom paláci; privítanie na ubytovni
Catering
Hodnotenie prípravy a priebehu všetkých fáz výskumu a sčítania z pohľadu kľúčových
aktérov
S cieľom reflektovať procesnú stránku prípravy a priebehu výskumu a sčítania ľudí bez
domova v Bratislave a identifikovať hlavné výzvy a skúsenosti pre prípadné budúce výskumy
a sčítania sa z iniciatívy IVPR takisto uskutočnilo hodnotiace stretnutie 37 hlavných aktérov,
ktorí boli zapojení do jeho prípravy a priebehu. Stretnutia sa zúčastnili ako diskutujúci dvaja
37

Hodnotiace stretnutie sa uskutočnilo dňa 7.12.2016, v čase od 14.00-16.00 hod., v priestoroch IVPR.
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zástupcovia IVPR, jedna zástupkyňa magistrátu hlavného mesta (bola prítomná na časti
stretnutia) a 7 zástupcov piatich mimovládnych organizácií (o. z. Proti prúdu, o. z. Vagus, o.
z. Odyseus, Depaul Slovensko, Kresťania v meste).
V snahe o nestrannosť a efektívny priebeh diskusie, bola zabezpečená facilitácia diskusie
expertkou IVPR, ktorá však nebola zapojená do realizácie projektu. Diskusné stretnutie bolo
rozdelené do dvoch širších tematických okruhov, v rámci ktorých sa účastníci mohli
vyjadrovať – prípravná fáza a realizácia výskumu a sčítania. V závere diskusie sa účastníci
mohli takisto vyjadriť k jej priebehu a užitočnosti.
Uvádzané odpovede sú anonymizované a predstavujú sumár hlavných zistení, ktoré vyplynuli
z diskusie.

Príprava výskumu a sčítania
Proces prípravy výskumu a sčítania sa začal vo februári 2016 na pôde IVPR, a to prípravou
návrhu metodiky výskumu a sčítania, ktorý bol následne prezentovaný v máji na pôde
magistrátu hlavného mesta, na spoločnom informačno-konzultačnom stretnutí zástupcov
MVO a mestských častí. Následne príprava pokračovala realizáciou terénneho predvýskumu
v júni, tvorbou mapy a trás výskumu a sčítania v letných mesiacoch, náborom a školeniami
dobrovoľníkov pre skryté aj typické miesta v októbri a na začiatku novembra. V oblasti
prípravy výskumu a sčítania boli diskutované nasledujúce témy a hodnotenia:
1) Informovanosť a možnosť zapojenia organizácií do tvorby metodológie (napr.
pripomienkovanie dotazníkov): niektorí účastníci, zástupcovia mestských častí, uviedli, že im
metodika bola predostretá ako hotová vec – mali možnosť pripomienkovať navrhnutý postup,
ale neboli zapojení do výberu postupu. Okrem toho, hoci ocenili komunikáciu a informovanie
zo strany organizátorov, niektorým chýbala spätná väzba o dôvodoch zapracovania alebo
neakceptovania zaslaných pripomienok. Ako problematický moment uviedli aj nedostatok
personálnych kapacít na svojej strane, resp. časovej kolízie s inými povinnosťami.
Vysvetlením za tím IVPR bolo, že zvolená metodológia sa opierala jednak o odbornú diskusiu
v rámci seminára realizovaného IVPR v novembri 2015, na ktorom vystúpili hostia
prezentujúci príklady sčítania ľudí bez domova z Prahy a Budapešti a analýzu klientskych
registrov mimovládnej organizácie z ČR, ako aj o poznatky z odbornej literatúry a konzultácie
v rámci užšieho realizačného tímu, ktorého súčasťou boli aj dvaja zástupcovia o. z. Proti
prúdu. Navyše, zabezpečenie dobrého priebehu výskumu a sčítania si vyžadovalo udržiavať
všetky diskusie a procesy v určitých časových rámcoch.
2) Tvorba mapy a trás: táto fáza prípravy, ktorú koordinačne zastrešoval IVPR, bola
všeobecne hodnotená ako veľmi dobre zvládnutá, s jasne stanovenými inštrukciami, termínmi
a zodpovednosťou. Na druhej strane bola podľa zástupcov IVPR pri tvorbe mapy a trás
výzvou absencia koordinátora mapy a trás pre typické miesta zo strany MVO, ktoré lepšie
poznajú podmienky v teréne, časovú náročnosť presunov a pod. Tento problém nebol
spôsobený nezáujmom MVO zastúpených v pracovnej skupine, ako skôr nedostatkom
personálnych kapacít. Inou otázkou bolo, či sa v mapách podarilo zachytiť všetky miesta, na
ktorých sa v danom čase zdržiavajú ľudia bez domova. V rovine zapojenia mestských častí
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a mestskej polície sa z pohľadu IVPR a magistrátu urobilo maximum – okrem toho, že
mestské časti, ktoré prejavili záujem, boli zastúpené priamo v pracovnej skupine, bolo na
pôde magistrátu zorganizované samostatné stretnutie so zástupcami mestských častí s cieľom
aktualizácie pripravenej mapy na základe ich poznatkov. Niektoré mestské časti však takými
poznatkami nedisponujú, prípadne sa stretnutia z rôznych dôvodov nezúčastnili. Z hľadiska
identifikácie miest zo strany MVO zástupcovia MVO poukázali najmä na faktor
poddimenzovanosti terénnej sociálnej práce, v dôsledku čoho nie sú terénne služby krízovej
intervencie poskytované na území celého mesta rovnomerne, a mesto ani nie je zmapované
z hľadiska miest, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova.
Celkovo sa tiež otvorila otázka správnosti rozhodnutia deliť miesta sčítania na skryté
a typické, ku ktorému dospeli členovia pracovnej skupiny pre tvorbu mapy a trás na návrh o.
z. Vagus, a to z dôvodu ochrany klientov, ako aj bezpečnosti sčítacích komisárov. Diskusia sa
týkala toho, či by pre zachytenie väčšieho počtu ľudí nebolo efektívnejšie využiť potenciál
veľkého počtu dobrovoľníkov počas hlavného sčítacieho večera. Prípadne v kombinácii s
identifikáciou kľúčových miest, na ktorých sa v danom čase / vo večerných hodinách môže
nachádzať najviac ľudí bez domova. Zástupkyne o. z. Vagus zhodnotili prijaté rozhodnutie
ako správne. Poukázali pritom na tri hlavné limity, ktoré sprevádzali výskum a sčítanie na
skrytých miestach a ktoré by bolo potrebné brať do úvahy aj pri prípadných iných postupoch:
a) obmedzené personálne kapacity terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí by mali mať
zastúpenie v každom z 2-členných sčítacích tímov v teréne; b) obmedzený čas sčítania; c)
limity súvisiace s materiálnym vybavením (potrebné autá na presuny medzi jednotlivými
miestami, baterky – čelovky, tablety na sledovanie trasy a navigáciu). Poskytnutie
materiálneho vybavenia inými subjektmi sa ukázalo ako problematické už pri tomto variante,
kedy boli využívané 2 vozidlá o. z. Vagus a počas hlavného sčítacieho večera 1 vozidlo o. z.
Proti prúdu, pričom v prípade sústredenia sa na 1 večer by podobné vybavenie potrebovala
väčšina tímov. Obmedzený čas sčítania súvisel jednak s použitou metódou point-in-time
survey, pričom bol prispôsobený návrhu o. z. Vagus, založenému na odhade času potrebného
na navštívenie všetkých skrytých miest v mape. Pôvodne sa sčítanie navrhovalo na 13 dní,
v termíne 24. októbra – 8. novembra (okrem štátneho sviatku). Následne, po odskúšaní
priebehu sčítania v teréne a snahe kontaktovať osoby v prípade nezastihnutia na uvedenom
mieste opakovane bol termín predĺžený do 16. novembra, kedy sa ukončilo aj doplňujúce
sčítanie v nízkoprahových denných centrách a nocľahárňach ako posledná fáza projektu.
Zástupkyne o. z. Vagus navrhli ako alternatívu na zváženie ponechať oddelené skryté miesta
a tu sústrediť kapacity všetkých organizácií do kratšieho časového úseku, napríklad troch dní.
Prípadne zvážiť, či je vhodné uskutočňovať v podmienkach Bratislavy sčítanie v zimnom
období a vo večerných hodinách a nie napr. počas dňa, ktoré však má výhodu zachytenia
veľkej skupiny ľudí v nocľahárňach.
Otázka rozdelenia skrytých a typických miest, ako aj časového naplánovania ostáva pre
prípadné budúce sčítania otvorená, navrhované alternatívy by si vyžadovali hlbšiu analýzu
uskutočniteľnosti a dopadov.
3) Ďalšou z diskutovaných oblastí bola informovanosť jednotlivých aktérov a zapojenie do
procesu príprav samotného sčítania. Otázka smerovala k hodnoteniu dostatočnosti rozsahu
informovania, vrátane dostatku času na prípravu. V tomto ohľade sa ukázal výzvou nábor
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dobrovoľníkov pre sčítanie počas hlavného sčítacieho večera, čo malo vplyv na súvisiace
aktivity. Oslovovanie vysokých škôl s príbuznými odbormi (ako napr. sociálna práca,
sociológia, psychológia a ďalšie) sa ako hlavný nástroj získavania dobrovoľníkov ukázalo
nedostatočné. Následne boli kontaktované organizácie angažovaných mladých ľudí. IVPR
ako koordinátor tejto aktivity bol upozornený, že počet reálne prítomných dobrovoľníkov
môže byť podstatne nižší ako počet registrovaných záujemcov. To spôsobilo neistotu pri
prideľovaní dobrovoľníkov k expertom z MVO a jednotlivým trasám, ktoré prebehlo až po
uskutočnení všetkých troch termínov školenia pre dobrovoľníkov, ktoré už čiastočne
indikovali ich skutočnú ochotu zapojiť sa do sčítania. Navyše, z dôvodu predĺženej registrácie
a z priestorových dôvodov sa posledné školenia uskutočnili až deň pred sčítaním. Napriek
tomu, že medzi školením a sčítaním by nemal byť príliš veľký časový odstup, takéto časové
nastavenie bolo organizačne náročné. Do budúcna tiež ostáva výzvou zapojenie ľudí bez
domova ako skupiny dotknutej výskumom do procesu prípravy v zmysle pravidla „nič o nás
bez nás“. Napriek snahám a zámerom organizátorov sa túto ambíciu v aktuálnom projekte
nepodarilo naplniť kvôli nedostatku potrebných personálnych kapacít na sformulovanie
konkrétnych úloh, výber a prácu s ľuďmi bez domova. Určitý priestor na ich reflexiu bol
vytvorený len v rámci terénneho pred-výskumu. Informovanosť ľudí o výskume
distribuovaním letáčikov mimovládnymi organizáciami však prebehla veľmi úspešne.
4) Administratívne zabezpečenie bolo poslednou, okrajovo diskutovanou oblasťou v rámci
prípravy výskumu a sčítania a týkalo sa najmä manažmentu dohôd o spolupráci medzi
magistrátom hlavného mesta a jednotlivými MVO, ako aj poskytnutých priestorov pre viaceré
zo stretnutí a centrálnej registračnej miestnosti počas hlavného sčítacieho večera takisto zo
strany magistrátu.
Hodnotenie priebehu výskumu a sčítania:
V rámci hodnotenia priebehu výskumu a sčítania sme sa venovali osobitne každej z jeho troch
fáz.
1) Niektoré otázky (napr. ohľadne časového rozvrhu) už boli zmienené v bode týkajúcom sa
tvorby mapy a trás sčítania. Okrem toho bolo veľmi pozitívne hodnotené organizačné
zabezpečenie zo strany o. z. Vagus, ktoré naopak ocenilo angažovanosť a zapojenie
pracovníkov ďalších MVO, IVPR a magistrátu: „Páčilo sa nám, že ste to nerobili len tak od
stola a boli ste v tom s nami.“ Za náročné označili zástupkyne združenia intenzívne až
vyčerpávajúce zapojenie vlastných pracovníkov počas pomerne dlhého obdobia sčítania,
a tiež samotnú skutočnosť, že mali pracovať v tímoch v teréne s ľuďmi, s ktorými sa takmer
nepoznajú a z ktorých viacerí nemajú skúsenosti s prácou s ľuďmi bez domova. V rámci
konkrétneho hodnotenia priebehu sa účastníci dotkli možností zvýšiť rýchlosť vypĺňania
dotazníkov s klientmi. Celkový čas bol často ovplyvnený tým, že sa popri dotazníkoch
poskytovali aj služby street-worku, resp. že klienti a pracovníci združenia Vagus sa už
poznajú, čo ale bolo na druhej strane výhodou v ich ochote odpovedať na otázky. Celkovo by
rýchlosti procesu sčítania mohlo napomôcť naznačenie osobitosti danej situácie a účelu
návštevy, napr. nosením visačky sčítacieho komisára. Zároveň, sčítanie na skrytých miestach
v jednej mestskej časti organizačne prevzalo združenie Kresťania v meste. Jeho zástupkyňa
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kladne hodnotila komunikáciu s o. z. Vagus s cieľom zvýšenia efektivity a rozdelenia týchto
miest tak, aby neboli navštevované tímami obidvoch združení.
2) Hodnotenie hlavného sčítacieho dňa (9. Novembra) 38 okrem iného prinieslo poznatok, že
pre hladký priebeh je vhodné mať k dispozícii vozidlo na prípadné presuny dobrovoľníkov na
miesta, kde môžu byť viac využití, doplnenie dotazníkov, či iné organizačné záležitosti.
V aktuálnom projekte túto službu zabezpečili 2 street-workové tímy, určené na prípadnú
pomoc ľuďom, ktorí potrebujú ošetrenie či prevoz do nocľahárne. V tejto súvislosti však
nebol realizovaný žiadny výjazd. Jedným z dôvodov mohla byť skutočnosť, že sčítanie
prebehlo vo večerných hodinách v zimnom období, kedy sa na verejných priestranstvách
nachádzal len malý počet ľudí bez domova (napr. pri nákupných centrách, ak už boli
zatvorené). Rovnako v niektorých prípadoch dochádzalo k prelínaniu niektorých miest
v trasách viacerých tímov. To na jednej strane môže viesť k otázkam o vhodnosti
naplánovaných trás, na druhej strane však má aj pozitívny moment v tom, že niektoré miesta
boli navštívené opakovane, pričom dochádzalo k vzájomnej kontrole a výmene skúseností.
Okrem toho v danom čase prebiehal výskum a sčítanie aj v zariadeniach poskytujúcich
krízové a dočasné ubytovanie. Zástupca organizácie Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje
najväčšiu a jedinú nízkoprahovú nocľaháreň v meste, uviedol nasledovné hodnotenie:
„V zariadeniach sme mali obavy, ako to celé bude prebiehať, ale bolo to veľmi fajn.“
V každom prípade sa tiež pri zariadeniach ukázala potreba určitej flexibility – v niektorých
realizovali sčítanie samotní zamestnanci, inde len dobrovoľníci a v niektorých išlo
o kombináciu zamestnancov a dobrovoľníkov. Pre zapojenie všetkých zariadení je
nevyhnutná osobná komunikácia, zameraná najmä na vysvetlenie účelu sčítania (obzvlášť, ak
ide o zariadenia, ktoré poskytujú služby primárne iným cieľovým skupinám).
3) Nakoniec sa účastníci mohli vyjadriť k priebehu doplňujúceho sčítania v nízkoprahových
denných centrách a nocľahárňach. Dobrovoľníci pre túto fázu sčítania boli vyberaní spomedzi
dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili hlavného sčítacieho večera. Komunikácia týkajúca sa
administratívnych náležitostí, najmä dohôd o vykonaní práce, bola v kompetencii magistrátu
hlavného mesta. Postup pri zbere dát komunikoval s dobrovoľníkmi aj zástupcami organizácií
IVPR, z kapacitných dôvodov už najmä elektronickou poštou. Z pohľadu IVPR bolo
doplňujúce sčítanie úspešné a v dohodnutom termíne sa podarilo získať dáta od všetkých
dotknutých subjektov.

Celkové hodnotenie výskumu a sčítania ľudí bez domova z pohľadu kľúčových aktérov
Účastníci diskusie tiež boli vyzvaní, aby jedným slovom zhodnotili celkový dojem
z uskutočneného výskumu a sčítania. Zaznamenané boli odpovede ako veľmi dobré, dobré,
chaos, neistota a nedôvera, náročné, spokojnosť. Viacerí účastníci pokladali za pridanú
hodnotu výskumu a sčítania zapojenie magistrátu, dokonca do street-worku: „bezdomovectvo
K hodnoteniu hlavného sčítacieho dňa sa uskutočnilo samostatné stretnutie užšieho realizačného tímu
v zložení: dvaja zástupcovia IVPR, 3 zástupkyne magistrátu hlavného mesta a dvaja zástupcovia o. z. Proti prúdu
za MVO.
38
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sa stalo témou“. Neistota bola okrem iného vnímaná v tom, či bude dostatok personálnych
kapacít na zvládnutie výskumu a sčítania na skrytých miestach, a aký scenár nastane, ak by sa
tieto kapacity nenašli. Náročnosť do určitej miery súvisela s tým, že výskum a sčítanie sa
takýmto spôsobom v Bratislave realizovali prvýkrát a pre všetkých aktérov to bola nová
skúsenosť spojená s výzvami, ktoré bolo možné nie vždy úplne predvídať. Okrem toho, keďže
výskum a sčítanie boli realizované v partnerstve rôznych aktérov s navzájom
nezastupiteľnými vkladmi, náročnosť súvisela s potrebou koordinácie rôznych skupín aktérov
a zosúlaďovania ich očakávaní. Spokojnosť účastníci vyjadrovali s tým, že napriek všetkým
obavám sa celý proces podarilo zvládnuť vo všetkých fázach úspešne. Takisto bolo pozitívne
hodnotené uskutočnenie hodnotiaceho stretnutia ako priestoru na reflexiu procesného
a organizačného zabezpečenia výskumu a sčítania a tiež spoločnú reflexiu prvých výsledkov
a možností ich komunikovania verejnosti. Viacerí účastníci ocenili načasovanie stretnutia na
obdobie takmer mesiac po hlavnom sčítacom dni, čo je na jednej strane dostatočný čas na
získanie určitého odstupu a opadnutie emócií spojených s potrebným nasadením, ale zároveň
je to čas, v ktorom sú dojmy a skúsenosti stále dostatočne aktuálne.

Zhrnutie výsledkov reflexie procesného a organizačného zabezpečenia sčítania a výskumu
ľudí bez domova
Na tomto mieste ponúkame zhrnutie hlavných zistení zo všetkých troch hodnotiacich aktivít.
Najvýraznejším pozitívom uskutočneného výskumu a sčítania bola komunikácia sčítacích
komisárov s ľuďmi bez domova, ako aj komunikácia s organizátormi. Ochotu ľudí bez
domova a v neistom bývaní odpovedať na otázky kladne hodnotilo takmer 90 % komisárov,
ktorí poskytli spätnú väzbu.
Celkovo sa hlavnou výzvou výskumu a sčítania ľudí bez domova ukázal rozsah
poskytovaných terénnych služieb v meste. Ak totiž terénne služby nie sú poskytované
v dostatočnom rozsahu, má to vplyv na poznanie miest, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova,
ako aj na možnosti zapojiť terénnych pracovníkov do sčítania. Povedané slovami facilitátorky
hodnotiaceho stretnutia: mesto a vláda môžu mať ambície (napr. uskutočniť výskum
a sčítanie), ale ich naplneniu musí predchádzať zmapovanie možností ich realizácie.
K faktorom úspešnej prípravy a priebehu patrí stanovenie časovo uskutočniteľných záväzkov
a zodpovedností jednotlivých aktérov.
Je potrebné venovať primeraný čas a kapacity náboru dobrovoľníkov.
Do budúcna tiež ostáva otvorená otázka, akým spôsobom realizovať sčítanie na skrytých
a typických miestach.
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ZÁVER
Výskum a sčítanie ľudí bez domova v Bratislave priniesol viaceré dôležité zistenia
o životných podmienkach tejto skupiny obyvateľstva, ktoré okrem iného naznačujú aj viacero
otázok, ktorým je možné venovať osobitnú pozornosť v budúcnosti.
Porovnanie s podobnými výskumami v iných krajinách, súhrnne spracovanými organizáciou
FEANTSA, potvrdilo, že aj v Bratislave je výrazne vyššie zastúpenie mužov ako žien, či
vysoké zastúpenie ľudí, ktorí sú bez domova dlhšie ako 1 rok. Na druhej strane môže mať
takáto podobnosť niektoré špecifické príčiny. Patrí k nim napríklad veľmi častá zadĺženosť,
na čo poukázali dáta o ľuďoch bez domova sčítaných v zariadeniach, ale tiež nedostatok
cenovo dostupného nájomného bývania, ktorého získanie bolo najdôležitejšou oblasťou
pomoci, ktorú by títo ľudia uvítali. Na druhej strane, Bratislava zatiaľ len v minimálnej miere
čelí častému problému iných veľkých európskych miest s vysokým počtom imigrantov bez
domova, ktorý v hlavnom meste SR dosahuje sotva dve desiatky.
Z hľadiska verejných politík by si väčšiu pozornosť zasluhovalo napríklad zistenie, že záujem
o využívanie nocľahární súvisí s tým, či ide o osamelo žijúce osoby, alebo nie. Je táto
spojitosť daná nastavením pravidiel ubytovania, ktoré sa v nocľahárni poskytuje oddelene pre
mužov a ženy, alebo skôr súvisí s o niečo lepšou príjmovou situáciou dvojíc, ktorá im
umožňuje zabezpečiť si o čosi stabilnejšie bývanie? Témou hodnou ďalšej pozornosti je aj
prístup k sociálnym dávkam, ktoré poberala len jedna tretina ľudí bez domova sčítaných
v zariadeniach. A nepochybne by bolo užitočné sústrediť sa aj na sledovanie prítoku a odtoku
klientov zariadení krízového a dočasného ubytovania. Umožnilo by to získať lepšiu predstavu
o tom, aká veľká skupina ľudí sa ocitá v situácii straty domova a bude potrebovať čo
najrýchlejšiu intervenciu s cieľom predísť negatívnym dôsledkom dlhodobého
bezdomovectva.
Dôležitým zámerom výskumu a sčítania bolo načrtnúť hlavné výzvy, ktorým by sa mesto
Bratislava mohlo venovať v rámci pomoci ľuďom bez domova v najbližšom období. Niektoré
z nich, ako napríklad zlepšovanie prístupu k cenovo dostupnému nájomnému bývaniu, majú
širší presah na systémové nastavenia na národnej úrovni. Ďalšie, ako napríklad trvalý pobyt
časti ľudí mimo Bratislavy, či rozmiestnenie a kapacita jednotlivých typov zariadení, viac
súvisia so záujmami a bezprostrednými kompetenciami mesta a jeho mestských častí. Aj
v tomto kontexte môže byť uskutočnený výskum a sčítanie ľudí bez domova príležitosťou
k vyhodnocovaniu úspešnosti pomoci aj prostredníctvom pravidelnejšieho opakovaného zberu
dát o vývoji počtu a životných podmienkach tejto skupiny obyvateľstva.
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PRÍLOHA 1: DOTAZNÍK PRE ĽUDÍ BEZ PRÍSTREŠIA: NA ULICI
ALEBO V NOCĽAHÁRNI
MIESTO SČÍTANIA
typ):.................................
1 = nocľaháreň
6 = nákup. centrum

(Anketár

2 = ulica, zast. MHD
7 = stanica, vagón, vlak

vypíše

mestskú

3 = les, pole
8 = chatka, stan

časť

a krúžkuje

4 = park, záhrada
9 = opustený dom

miesto;

príp.

+

5 = most, strieška, múr
10 = iné:..............................

NEZISTENÁ OSOBA (Anketár - zakrúžkuje stupeň odmietnutia a odhadne pohlavie a vek):
1 = nedá sa komunikovať 2 = odmieta komunikovať
Odhad pohlavia:
1 = muž; 2 = žena

3 = odmieta vyplniť dotazník 4 = iné:.................
Odhad veku:.....................................

1. Momentálne sme Vás zastihli tu ... (Anketár povie miesto). Kde budete dnes nocovať?
1 = vonku na ulici (kanál, stan, park, most...)
2 = v chatke/ maringotke/ garáži
3 = vo vlaku, v dopravnom prostriedku
4 = v staničnej budove či v inej opustenej budove
5 = v nocľahárni (- len prespanie)
6 = v útulku/ krízovom stredisku/ domove na polceste
7 = v ubytovni
8 = v zariadení núdzového bývania (pre obete DN)
9 = u známych alebo príbuzných
10 = v nemocnici /vo väzbe / v resocializačnom stredisku
11 = v detskom domove/ v reedukačnom centre
12 = doma - vo svojom byte/ dome
13 = iné – čo:................................................................

2. A kde ste nocovali včera a v novembri takto pred rokom?

Včera:
1 = vonku na ulici (kanál, stan, park, most...)
2 = v chatke/ maringotke/ v garáži
3 = vo vlaku, v dopravnom prostriedku
4 = na stanici či v inej (opustenej) budove
5 = v nocľahárni
6 = v útulku/ krízovom stredisku/ domove na polceste
7 = v ubytovni
8 = v zariadení núdzového bývania (pre obete DN)
9 = u známych alebo príbuzných
10 = v nemocnici /vo väzbe / resocializač. stredisku
11 = v detskom domove/ reedukačnom centre
12 = doma - vo svojom byte/ dome
13 = iné – čo:................................................................

V novembri pred rokom:
1 = vonku na ulici (kanál, stan, park, most...)
2 = v chatke/ maringotke/ v garáži
3 = vo vlaku, v dopravnom prostriedku
4 = na stanici či v inej (opustenej) budove
5 = v nocľahárni
6 = v útulku/ krízovom stredisku/ domove na polceste
7 = v ubytovni
8 = v zariadení núdzového bývania (pre obete DN)
9 = u známych alebo príbuzných
10 = v nemocnici /vo väzbe / resocializač. stredisku
11 = v detskom domove/ reedukačnom centre
12 = doma - vo svojom byte/ dome
13 = iné – čo:................................................................

3. Máte v súčasnosti občiansky preukaz alebo nie? Ak OP nemáte – ako dlho?
1 = áno, mám
2 = nie, nemám – odhadnite ako dlho OP nemáte:.......................................................................................

4. Stalo sa Vám za posledný týždeň (od minulej stredy), že ste za celý deň nemali žiadne teplé,
varené jedlo (nie teplý rožok – ale polievku, varené zemiaky či ryžu, mäso, omáčku a pod.)?
1 = áno, raz

2 = áno, viac krát

3 = nie, ani raz

5. Boli ste od začiatku tohto roka okradnutý/-á alebo fyzicky napadnutý/-á – na ulici,
v nocľahárni alebo niekde inde? Možnosť viacerých odpovedí!
A: Okradnutý /okradnutá
B: Fyzicky napadnutý /napadnutá

Nie
0
0

Áno, na ulici
1
1
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Áno, v nocľahárni
2
2

Áno, inde
3
3

6. Máte nejaké dlhodobé ochorenie či dlhodobý zdravotný problém alebo nie? Ak máte
vážnejšie zdravotné problémy – uveďte aké? Možnosť viacerých odpovedí; NEČÍTAŤ možnosti!
1 = áno, mám zdravotné problémy – AKÉ:
1 = problémy so srdcom, tlak 2 = cukrovka
5 = otvorené rany, omrzliny
6 = rakovina
9 = problémy s alkoholom
10 = ekzém, psoriáza

2 = nie, nemám vážne zdravotné problémy – PREJSŤ K OT. č. 7
3 = ťažkosti s dýchaním
4 = duševné, psychické problémy
7 = problémy s nohami
8 = infekčné ochorenia (TBC, HPV, HIV)
11 = problémy s drogami
12 = iné – aké:...........................................

7. Pomaly prichádza zima: Plánujete prespávať počas zimy v nocľahárni alebo nie?

1 = nie – UVEĎTE PREČO:
1 = mám zabezpečené lepšie bývanie
4 = nocľahárne sú príliš ďaleko

2 = áno; 9 = neviem – PREJSŤ K OT. č. 8
2 = moje obydlie ma pred zimou chráni
3 = v nocľahárni sú problémoví, zlí ľudia
5 = sú tam prísne pravidlá (nie 6
=
iné
–
alkohol...)
čo:.....................................................

8. Kde ste vyrastali do svojich 18 rokov – s rodičmi alebo inak? ANKETÁR: Pri viacerých
zmenách zapíšte situáciu tesne pred získaním dospelosti (pred vekom 18 rokov)!
4 = iné – čo:
2 = u príbuzných (teta, starí 3 = v detskom domove
.............................................................
rodičia, súrodenec...)

1 = s vlastnými rodičmi,
rodičom

9. Kedy ste sa ocitli po prvýkrát bez vlastného bývania? Uveďte čas a miesto! Bolo to...:
a)
b)

Časový údaj, kedy sa to stalo – Váš vtedajší vek alebo rok.:...............................................................................
Miesto, kde sa to stalo – obec, mesto, mestská časť:............................................................................................

10. Dostávate pravidelne nejaké peniaze (dôchodok, plat, sociálne či rodinné dávky, atď.) alebo
ste celkom bez pravidelnejšieho príjmu?
1 = áno, mám nejaké pravidelnejšie príjmy

2 = nie, nemám žiadne pravidelnejšie príjmy

11. Žijete tu (v nocľahárni, na ulici) sám/ sama alebo spolu s niekým (partner, deti, príbuzní...)?
2 = žijem s ďalšou osobou, osobami – POLOŽTE OT. č. 12

1 = žijem sám, sama

12. Ak s niekým: Kto žije spolu s Vami? Uveďte Vašich spolubývajúcich a ich počet:

1 = dieťa do 18 rokov – uveďte pohlavie a vek týchto detí:....................................................................
(Každé dieťa sa pri spracovaní započíta samostatne – iniciály a trvalý pobyt bude mať ako rodič.)
2 = partner/ partnerka
3 = dieťa 18+ rokov – počet:.................
4 = rodič/ rodičia – počet:.....................
5 = iní príbuzní – počet:........................
6 = kamaráti, známi – počet:.................
(Za každú dospelú osobu sa vyplní samostatný dotazník – skúsiť aspoň 4 identifikačné znaky.)

ABY SME VYLÚČILI VAŠE DVOJITÉ ZAPOČÍTANIE, POTREBUJEME TIETO 4 ÚDAJE:
IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY – potrebné pre vylúčenie dvojitého započítania
Pohlavie:
1 = muž;
2 = žena
Prvé písmeno mena a priezviska:..............

Dátum narodenia:...............................
Miesto trvalého pobytu (obec, MČ):.........................................

VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEME ZA OCHOTU!!!
A ÚPLNE NA ZÁVER máme poslednú otázku – ak by ste sa chceli vyjadriť:
13. Čo by ste potrebovali úplne najviac – akú pomoc alebo služby? NEČÍTAŤ možnosti!

1 = zdravotnú starostlivosť
5 = dočasné ubytovanie

2 = stálu prácu
6 = vlastný byt

3 = občasné brigády
7 = vybaviť doklady
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4 = finančnú podporu
8 = iné:..........................................

PRÍLOHA 2: DOTAZNÍK PRE ĽUDÍ VO VYBRANÝCH TYPOCH
ZARIADENÍ
MIESTO SČÍTANIA (Anketár - vypíše mestskú časť a zakrúžkuje miesto):.............................................
1 = útulok

2 = zariadenie NB

3 = domov na polceste

4 = ubytovňa

5 = krízové stredisko

6 = iné:..................

NEZISTENÁ OSOBA (Anketár - zakrúžkuje stupeň odmietnutia a odhadne pohlavie a vek):
1 = nedá sa komunikovať
2 = odmieta komunikovať
Odhad pohlavia:
1 = muž; 2 = žena

3 = odmieta vyplniť dotazník
4 = iné:.................
Odhad veku:.....................................

1. Kde ste vyrastali do svojich 18 rokov – s rodičmi alebo inak? ANKETÁR: Pri viacerých
zmenách zapíšte situáciu tesne pred získaním dospelosti (pred vekom 18 rokov)!
4 = iné – čo:
2 = u príbuzných (teta, starí 3 = v detskom domove
.................................................
rodičia, súrodenec, ...)

1 = s vlastnými rodičmi,
rodičom

2. Mali ste niekedy vlastné bývanie (= byt/ dom vo vlastníctve, spoluvlastníctve či v prenájme)?
1 = áno, a stále mám

2 = áno, ale už nemám

3 = nie, nikdy

4 = iné - čo:.................................

3. Ktorá situácia Vám priniesla stratu bývania/ pobyt mimo Vášho bývania? Možnosť
viacerých odpovedí! Položiť ako otvorenú otázku – následne sa dopýtať!
1 = Po odchode z rodičovského domu
2 = Odišli ste z detského domova/ reedukačného centra/ resocializačného strediska
3 = Prišli ste o bývanie kvôli rozpadu manželstva, partnerstva
4 = Vysťahovali vás z bytu kvôli zadlženiu
5 = Odišli ste z domu kvôli problémom v rodine – v rodičovskej či vlastnej
6 = Predali ste alebo darovali svoj byt podvodníkom
7 = Stratili ste zamestnanie
8 = Príbuzní vás vyhodili z bytu
9 = Zažívali ste doma násilné správanie
10 = Prepustili vás z psychiatrickej starostlivosti či z iného liečenia
11 = Prepustili vás zo zariadenia na výkon trestu odňatia slobody
12 = Ukončili ste liečbu zo závislosti na návykové látky/ z gamblingu
13 = Váš príbytok bol zničený či poškodený
14 = Iné – čo:..................................................................................................
99 = Žiadna z nich, neviem odpovedať

4. Kedy ste sa ocitli po prvýkrát bez vlastného bývania/ mimo vlastného bývania? Uveďte čas
a miesto! Bolo to...:
c)
d)

Časový údaj, kedy sa to stalo – Váš vtedajší vek alebo rok.:...............................................................................
Miesto, kde sa to stalo – obec, mesto, mestská časť:............................................................................................

5. Čo odvtedy – kde všade ste od prvej straty vlastného bývania, pobytu mimo svojho
domova bývali? Položiť ako otvorenú otázku! Možnosť viacerých odpovedí:
1 = Podarilo sa mi načas vrátiť do pôvodného domova
2 = Našiel som si iné vlastné bývanie (vlastníctvo/ nájom bytu, domu, izby)
3 = U známych alebo príbuzných
4 = V nemocnici
5 = Vo väzení
6 = V zariadení núdzového bývania (pre obete domáceho násilia)
7 = V ubytovni
8 = V útulku/ v krízovom stredisku/ v domove na polceste
9 = V nocľahárni – len prenocovať a cez deň sa odchádza preč
10 = V chatke/ maringotke/ opustenej budove
11 = Vonku na ulici (pod mostom, park, kanál, stan, staničná budova...)
12 = Iné – čo:.........................................................................................................................................
99 = Nechce, nevie odpovedať
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6. Ako dlho ste práve v tomto zariadení?

Uveďte
počet
rokov,
mesiacov
údaj:..................................................................

alebo

dní,

resp.

iný

časový

7. Koľko ste platili minulý mesiac za bývanie? Zrátajte všetky náklady v euro – za seba
i celkovú sumu, ak žijete s niekým (s deťmi, s partnerom a pod.)
a) Suma
za
seba:.....................................
b)
Celková
suma:.......................................................
8. Budete musieť/ chystáte sa v blízkej budúcnosti z tohto zariadenia odísť?

1 = áno – POLOŽTE OT. č. 9

3 = iné – čo:.......................................

2 = nie

4 = neviem

9. Ak áno: Kam odídete po skončení pobytu v tomto zariadení, kam pôjdete?
1 = asi na ulicu
5 = do vlastného bytu

2 = do iného podobného zariadenia
6 = do zariadenia pre seniorov

3 = do ubytovne
7 = k príbuzným či známym

4 = do podnájmu
8
=
iné
čo:.............................

–

10. Poberáte, dostali ste nejaké sociálne dávky, „peniaze od sociálky“ či od obce? Ak áno –
ktoré sú to dávky? Možnosť viacerých odpovedí:
1 = áno, poberám – AKÉ:
1 = dávka v hmotnej núdzi
2 = dávka od obce, MČ
5 = dôchodok starobný
6 = dôchodok invalidný

2 = nie, nepoberám – PREJSŤ K OT. č. 11
3 = príspevok na bývanie
4 = ochranný príspevok
7 = rodičovský prísp., prídavky na dieťa 8 = iné:.........................

11. Pracovali ste za posledný mesiac (október), robili ste nejakú prácu, za ktorú Vám zaplatili?
1 = áno
2 = nie – PREJSŤ K OT. č. 15

12. Ak áno: Bola to stála práca (na celý mesiac) alebo nejaké kratšie či náhodné práce?
1 = stála práca

2 = kratšie práce, brigády

3 = náhodné, jednorazové práce

4 = iné – čo:.......................................

13. Ak áno: Išlo o prácu s podpísanou písomnou zmluvou, s ústnou dohodou alebo ešte inú?
1 = podpísaná písomná zmluva

3 = iné – čo:...................................................

2 = ústna dohoda

14. Koľko sa vám podarilo zarobiť za október (všetky zárobky): ..............................................
15. Pri zhoršení zdravotného stavu máte svojho obvodného lekára, za ktorým pôjdete na
vyšetrenie či pre lieky, alebo takéhoto lekára zabezpečeného nemáte? (Nie lekár v DePaul...)
1 = áno, mám svojho obvodného lekára

2 = nie, nemám svojho obvodného lekára

3 = iné – čo:.....................................

16. Máte nejaké dlhodobé ochorenie či dlhodobý zdravotný problém alebo nie? Ak máte
vážnejšie zdravotné problémy – uveďte aké? Možnosť viacerých odpovedí; NEČÍTAŤ možnosti!
1 = áno, mám zdravotné problémy – AKÉ:
1 = problémy so srdcom, tlak 2 = cukrovka
5 = otvorené rany, omrzliny
6 = rakovina
9 = problémy s alkoholom
10 = ekzém, psoriáza

2 = nie, nemám vážne zdravotné problémy – PREJSŤ K OT. č. 7
3 = ťažkosti s dýchaním
4 = duševné, psychické problémy
7 = problémy s nohami
8 = infekčné ochorenia (TBC, HPV, HIV)
11 = problémy s drogami
12 = iné – aké:...........................................

17. Stalo sa vám od začiatku roka, že ste potrebovali ošetrenie, lieky či zdravotnú starostlivosť,
ale nešli ste k lekárovi, lebo ste nemali svoje vlastné peniaze?
1 = áno, stalo sa mi to raz

2 = áno, stalo sa mi to viac krát

3 = nie, vôbec sa mi to nestalo

18. Aké máte vzdelanie – školu?

1 = neukončená základná škola
4 = stredoškolské s maturitou

2 = základná škola
5 = vysokoškolské

3 = stredoškolské bez maturity- SOU
6 = iné:................................................

19. Máte v súčasnosti nejaké dlžoby? Ak áno – komu dlžíte? Možnosť viacerých odpovedí:
2 = nie, nemám dlhy – PREJSŤ K OT. č. 20

1 = áno, mám dlhy – AKÉ, u koho:

1 = v banke
2 = v nebankovke (Provident, Pohotovosť...)
3 = v dopravnom podniku

6 = u mobilného operátora
7 = na poplatkoch za komunálny odpad
8 = za bývanie – nájomné, kúrenie, voda...
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4 = na zdravotnom poistení
5 = na výživnom
88 = Neviem presne od koho;

9 = u kamarátov, u známych
10 = iné dlžoby - aké:.........................................
99 = Nechce odpovedať

20. Ste teraz v nejakej exekúcii či exekúciách?
1 = áno, v jednej exekúcii

2 = áno, vo viacerých exekúciách

3 = nie, neviem o žiadnej exekúcii

21. Udržiavate pravidelnejšie kontakty s niekým z rodiny alebo sa vôbec nekontaktujete?
1 = áno, pravidelne

2 = áno, občas

3 = nie, vôbec

22. Kam sa zaradíte – do ktorej skupiny patríte? Ste...:
1 = pracujúci/ pracujúca
4 = PN, dlhšie chorý/-á
7 = invalidný dôchodca/-kyňa

2 = nezamestnaný/-á evidovaný na ÚP
5 = na rodičovskej dovolenke (aj MD)
8 = dlhodobo chorý/-á bez priznaného
dôchodku

3 = bez práce a neevidovaný na ÚP
6 = starobný dôchodca/-kyňa
9 = iné:.......................

23. Žijete tu v zariadení sám/ sama alebo spolu s niekým (partner, deti, príbuzní...)?

2 = žijem s ďalšou osobou, osobami – POLOŽTE OT. č. 24

1 = žijem sám, sama

24. Ak s niekým: Kto žije spolu s Vami? Uveďte Vašich spolubývajúcich a ich počet:

1 = dieťa do 18 rokov – uveďte pohlavie a vek týchto detí:....................................................................
(Každé dieťa sa pri spracovaní započíta samostatne – iniciály a trvalý pobyt bude mať ako rodič.)
2 = partner/ partnerka
3 = dieťa 18+ rokov – počet:.................
4 = rodič/ rodičia – počet:.....................
5 = iní príbuzní – počet:........................
6 = kamaráti, známi – počet:.................
(Za každú dospelú osobu sa vyplní samostatný dotazník – skúsiť aspoň 4 identifikačné znaky.)

ABY SME VYLÚČILI VAŠE DVOJITÉ ZAPOČÍTANIE, POTREBUJEME TIETO 4 ÚDAJE:
IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY – potrebné pre vylúčenie dvojitého započítania
Pohlavie:
1 = muž;
2 = žena
Prvé písmeno mena a priezviska:..............

Dátum narodenia:...............................
Miesto trvalého pobytu (obec, MČ):.........................................

VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEME ZA OCHOTU!!!
A ÚPLNE NA ZÁVER máme poslednú otázku – ak by ste sa chceli vyjadriť:
25. Čo by ste potrebovali úplne najviac – akú pomoc alebo služby? NEČÍTAŤ možnosti!

1 = zdravotnú starostlivosť
5 = dočasné ubytovanie

2 = stálu prácu
6 = vlastný byt

3 = občasné brigády
7 = vybaviť doklady
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4 = finančnú podporu
8 = iné:..........................................

PRÍLOHA 3: LETÁK
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