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Vývoj vybraných štatistických ukazovateľov 2015 - 2019 

Porovnanie vývoja v SR  

Návrh opatrení a úloh Koncepcie DEI NS vychádza zo základných ukazovateľov vývoja 

v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1
. Na účely Koncepcie DEI NS  boli 

použité  sledované  údaje v rozmedzí rokov 2015 až 2019
 2
. 

Počet detí vyrastajúcich mimo rodinu na základe rozhodnutia súdu 

V roku 2018 bol podiel počtu detí žijúcich mimo vlastnej rodiny 1,38 %, čo je nárast v 

porovnaní s rokom 2015 aj v porovnaní s rokom 2016 o 0,052 % a v porovnaní s rokom 2017 

je to nárast o 0,073 %.  

Tabuľka č. 1 Vývoj podielu počtu  detí žijúcich mimo vlastnej rodiny na celkovom počte 

detí v SR 

Rok 
2015 2016 2017 2018 2019 

 počet detí v SR 
1058282 1059438 1062870 1011959 1071494 

z toho počet detí mimo vlastnej rodiny 

  
14059 14065 13890 13951 13788 

percentuálny podiel 

 
1,328% 1,328% 1,307% 1,38% 1,29% 

 

Zároveň v sledovanom období zaznamenávame postupný pokles počtu detí  a mladých 

dospelých umiestnených v ústavnej starostlivosti z celkového počtu detí žijúcich mimo 

vlastnej rodiny. 

 

Tabuľka č. 2  Počet detí  mimo vlastnej rodiny 
 

rok  

 

2015 2016 2017 2018 

 

2019 

celkový počet detí mimo 

vlastnej rodiny  14059 100% 14065 100% 

1389

0 100% 13951 100% 

 

13788 

 

100% 

z toho  

PS/P/N

OS* 8902 63,32% 8799 62,56% 8739 62,92% 8356 59,9% 

 

8695 

 

63,1% 

ÚS/ 

OV** 5157 36,68% 5266 37,44% 5151 37,08% 5595 40,1% 

 

5093 

 

39,9% 
 

* PS -pestúnstvo, P-poručníctvo, NOS - náhradná osobná starostlivosť/údaj bez osvojených detí) 

** ÚS – ústavná starostlivosť, OV- ochranná výchova 

 

                                                           
1
 Porovnanie dlhodobejších trendov vývoja starostlivosti v CDR  je dostupné na http://www.upsvar.sk/detske-

domovy-a-ine-zariadenia/detske-domovy/vybrane-statisticke-ukazovatele.html?page_id=130708). 
2
 Zdrojom údajov pre analytickú časť je Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom 

domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu za roky  2015, 2016 a za rok 2017, 2018, 2019 V 

(MPSVRSR) 5-01 a ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately V 

(MPSVR SR) 12-01 za roky  2015, 2016 a za rok 2017,2018 a 2019. 

http://www.upsvar.sk/detske-domovy-a-ine-zariadenia/detske-domovy/vybrane-statisticke-ukazovatele.html?page_id=130708
http://www.upsvar.sk/detske-domovy-a-ine-zariadenia/detske-domovy/vybrane-statisticke-ukazovatele.html?page_id=130708
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Z tabuľky č. 3 vyplýva, že v priebehu rokov  2015 – 2019 bol zaznamenaný nárast 

počtu detí umiestnených do náhradnej osobnej starostlivosti ( + 336 detí). Komparáciou rokov 

2015 - 2019 sledujeme výrazný pokles detí umiestnených do pestúnskej starostlivosti ( - 591 

detí, čo predstavuje pokles o 32 %). Z uvedenej tabuľky je zrejmé že do poručníctva bolo 

v roku 2019 zverených o 48 detí viacej ako v roku 2015. Celkovo bolo v roku 2019 zverených 

do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a poručníctva o 207 detí menej 

ako v roku 2015.  

 

Tabuľka č. 3    Celkový počet detí žijúcich v náhradných rodinách  

Rok 
2015 2016 2017 2018 

 

      2019 

náhradná osobná 

starostlivosť  
6 484 6518 6634 6634 6820 

pestúnska starostlivosť  
1 847 1719 1548 1390 1256 

poručníctvo  
571 562 557 572 619 

spolu PS/P/NOS 
8 902 8799 8739 8596 8695 

 

V priebehu rokov 2015 – 2019 prišlo k poklesu počtu detí s nariadenou ústavnou 

starostlivosťou v domovoch sociálnych služieb o 65 detí. Pri komparácií rokov sledujeme 

nárast počtu umiestnených detí v reedukačných centrách a to v počte 77 detí čo predstavuje 

nárast o 17,7 %.  

Tabuľka č. 4     Počet detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Domovy sociálnych 

služieb 
83 59                37 

               26 18 

Centrá pre deti a rodiny 4 622 4744 4583 4747 4898 

Reedukačné centrá 435 387 479 
             538 512 

Spolu 5140 4 819 4 811 5311 5428 

 

Počet detí a mladých dospelých umiestnených v centrách pre deti a rodiny  

Počet detí umiestnených v centrách pre deti a rodiny (ďalej len „CDR“) na základe 

všetkých typov rozhodnutí súdu, teda rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 

výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia (ďalej len „výkon rozhodnutí súdu“) 

v porovnaní s rokom 2015 mierne klesal, avšak od  roku 2018 sledujeme výrazný nárast, 

pričom počet umiestnených detí a mladých dospelých v komparácií rokov 2015 – 2019 sa 

zvýšil o 276 detí  čo predstavuje nárast o 5,98 %. V roku 2019 došlo k výraznému poklesu 

počtu mladých dospelých, ktorí zotrvali v CDR po skončení ústavnej starostlivosti po 

dosiahnutí plnoletosti  (viď Tab.č.5). 
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Tabuľka č. 5   Počet detí a mladých dospelých umiestnených v centrách pre deti a 

rodiny 

  k 31.12.2015 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 31.12.2018 

 

k 31.12.2019 

Centrum pre deti a 

rodiny 
4622 4744 4583 4747 

4898 

z toho   

0-3 

rokov  
549 603 605 637 

511 

4 - 6 

rokov 
529 523 520 571 

584 

7 - 15 

rokov 
2483 2563 2483 2627 

2587 

16 - 18 

rokov 
727 717 706 660 

966 

Mladí dospelí v CDR  334 338 269 252 250 

 

Tabuľka č. 6   Počet a štruktúra súrodeneckých skupín v roku 2019    

 

2019 I. r. Počet 

Súrodenecké skupiny 

dvaja traja štyria piati šiesti siedmi 
osem 

a viac 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 

Počet súrodeneckých skupín 

k 31.12. 
1 1073 511 256 153 77 47 20 9 

Počet detí - súrodencov k 

31.12. 
2 3278 1022 764 617 380 280 140 75 

z toho 

(z 

riadku 

2) 

obojstranne osirelé 

deti 
3 44 17 11 5 5 6 0 0 

jednostranne osirelé 

deti  
4 306 112 76 47 37 18 15 1 

z toho 

(z 

riadku 

1) 

súrodenci sú spolu  5 816 444 202 92 43 24 8 3 

súrodenci sú 

rozdelení  
6 257 67 54 61 34 23 12 6 

 

Údaj o rozdelených súrodencov v počte 257 k 31.12.2019 ukazuje, že cca 7,84 % detí 

z celkového počtu 3278 súrodencov nie je umiestnených spolu v jednej samostatne 

usporiadanej skupine, prípadne v profesionálnej náhradnej rodine. Jedná sa hlavne o prípady, 

kedy niektorý zo  súrodencov je ťažko zdravotne postihnutý, vyžadujúci si 24 – hodinovú 

ošetrovateľskú starostlivosť. V prípade rozdelených súrodencov, zariadenie dbá na udržiavaní 

a podporovaní súrodeneckých väzieb. 
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Počet profesionálnych náhradných rodičov  

Počet profesionálnych rodičov v centrách pre deti a rodiny sa v porovaní rokov 2015 a 

2019 znížil. Ako dokumentuje tabuľka č. 7 klesol v porovnaní s rokom 2015 počet 

profesionálnych náhradných rodín o 27, čo predstavuje pokles o 4,04 % a počet detí v nich 

umiestnených klesol o 83 detí – t.j. o 5,7 %. Taktiež bol zaznamenaný klesajúci počet 

profesionálnych náhradných rodín, ktoré sú ochotné a schopné zabezpečovať poskytovanie 

starostlivosti väčšiemu počtu detí, čiže aj väčším súrodeneckým skupinám (pokles 

profesionálnych náhradných rodín oproti r. 2015, ktoré majú v starostlivosti 4 a viac detí 

klesol o 17,24 %). 

Tabuľka č. 7    Počet profesionálnych náhradných rodín  

 

Spolu 

v tom profesionálne náhradné rodiny 

s 1 dieťaťom s 2 deťmi s 3 deťmi so 4 deťmi s 5 a viac 

deťmi 

Celkový počet 

PR k 

31.12.2015 

669 157 332 131 29 20 

Celkový počet 

PR k 

31.12.2016 

653 125 325 151 30 22 

Celkový počet 

PR 

k   31.12.2017 

639 155 310 128 29 17 

Celkový počet 

PR k 

31.12.2018 

612 143 317 108 26 18 

Celkový počet 

PR k 

31.12.2019 

642 147 345 106 24 20 

Porovnanie  r. 

2015-2019- v 

% 

- 4,04% 
- 6,37

% 
+3,9% 

- 19,1

% 

- 17,2

% 
0,0% 

 

V roku 2019 najväčší podiel (50,8%) z celkového počtu detí a mladých dospelých 

umiestnených v profesionálnych náhradných rodinách tvorili deti do šiestich rokov veku
3
. 

Nemalá je aj veková skupina detí od  7 do 15 rokov (40,88%).  
  

Tabuľka č. 8    Počet detí v profesionálnych náhradných rodinách 

 

rok celkom 0-6 rokov  7-15 rokov 16-18 rokov  Nad 18rokov 

2015 1453 729 605 78 41 

2019 1370 696 560 79 35 

2015-

2019 v 

% 
- 5,7% - 4,53% - 7,4% + 1,28% - 14,6% 

                                                           
3
 bližšie údaje sú uvedené v štatistických výkazoch –( viď https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-

mpsvr-sr/rocne-vykazy-v05-mpsvr-sr-o-poskytovani-starostlivosti-a-vychovy-detom-v-detskom-domove-a-v-

detskom-domove-pre-maloletych-bez-sprievodu-za-roky-2008-2019.html?page_id=107264 ) 

 



5 

 

 

 

 

Umiestňovanie detí do centier pre deti a rodiny podľa veku 

V priebehu roka 2019 bolo umiestnených do centier pre deti a rodiny v porovnaní 

s rokom 2015 o 477 detí viac, čo predstavuje nárast o 52%. Z hľadiska veku umiestňovaných 

detí sú stále najčastejšie umiestňované deti vo veku od 7 do 15 rokov i keď v porovnaní s 

rokom 2015 ich bolo umiestnených o 228 viac - t.j. nárast o 63,33%, súčasne pri tejto vekovej 

skupine sledujeme najväčší nárast. Druhou najpočetnejšou skupinou pri umiestňovaní 

sledujeme deti do 1 roku veku dieťaťa, kde v porovaní s rokom 2015 sa umiestnilo o 73 detí 

viac– t.j. nárast o 25,98%. Komparáciou rokov 2015 – 2019 sledujeme enormný nárast 

umiestňovania detí vo vekovej skupine od 16 do 18 rokov a to nárast o 127 detí čo 

predstavuje nárast o 145,98% (Tab. č. 9). 

 

Tabuľka č. 9  Umiestňovanie detí do centier pre deti a rodiny 

Počet detí umiestnených v CDR Počet 

detí 

v tom vo veku 

do 1            2 - 3     4 - 6       7 - 15      16 - 18     

V roku 2015  917 281 76 113 360 87 

V roku 2019  1394 354 64 174 588 214 

Porovnanie  r. 2015-2019- v % + 52% +25,98% -15,79% +53,98% +63,33% +145,98% 

       

Ukončenie poskytovania starostlivosti deťom v centrách pre deti a rodiny 

Počet detí, ktorým bolo ukončené poskytovanie starostlivosti v detských domovoch  

vzrástol v roku 2019 celkovo o 246 deti, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o 22,06%. 

V porovnaní rokov 2015 - 2019  výrazne vzrástol počet ukončení poskytovania starostlivosti 

z dôvodu návratu detí do ich pôvodnej rodiny o 85,65%  . Pri porovnaní rokov 2015 - 2019 

výrazne vzrástol počet detí umiestnených do náhradnej osobnej starostlivosti a to o 138,88 %. 

Medziročne zaznamenávame pokles zverenia detí do pestúnskej starostlivosti a o 34,07%. 

Ukončenie poskytovania starostlivosti z „iného“ dôvodu sú zaradené nasledujúce dôvody: 

umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb (za rok 2019 v počte 18), školské zariadenia (za 

rok 2019 v počte 70), návrat do náhradnej rodiny (za rok 2019 v počte 5), úmrtia (za rok 2019 

v počte 28) medzi iné dôvody ukončenia poskytovania starostlivosti (za rok 2019 v počte 181) 

sú zaradené nasledujúce dôvody : repatriácia, zabezpečenie spojenia maloletého bez 

sprievodu s rodičmi, uplynutie doby, na ktorú bolo uložené výchovné opatrenie, uplynutie 

doby neodkladného opatrenia, prípadne útekyz uvedených dôvodov medziročne výrazne 

vzrástol počet uvedený v tabuľke č. 10 za rok 2019
4
  

 

Tabuľka  č. 10 Ukončenie poskytovania starostlivosti v centrách pre deti a rodiny 

  Počet z dôvodu 

                                                           
4
 bližšie údaje sú uvedené v štatistických výkazoch –( viď: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-

mpsvr-sr/rocne-vykazy-v05-mpsvr-sr-o-poskytovani-starostlivosti-a-vychovy-detom-v-detskom-domove-a-v-

detskom-domove-pre-maloletych-bez-sprievodu-za-roky-2008-2019.html?page_id=107264 ) 
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detí  

spolu plnoletosť 

sanácia zverenia do 

Premiestnenie 
z iného 

dôvodu rodiny NOS  PS  POS poručníkovi 

v r. 

2015 
1115 482 230 54 91 106 3 75 74 

v r. 

2016 
1021 392 273 66 67 91 6 55 71 

v r. 

2017 
1246 431 316 113 53 120 2 134 77 

v r. 

2018 
1169 378 323 93 74 79 11 155 29 

v r. 

2019 
1361 330 427 129 60 109 4 0 302 

r. 2015-

2019 v 

% 

+22,06% - 31,54% +85,65% +138,88% - 34,07% +2,8% +33,3% - +308,1% 

 

Personálny stav a vzdelanie zamestnancov v centrách pre deti a rodiny  

V sledovanom období (2015-2019) prišlo k nárastu celkového počtu o 742 

zamestnancov v CDR (tab. č. 11), výrazne vzrástol počet sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce, a súčasne aj zamestnancov v odborných tímoch, ktorí aktívne pracujú 

s rodinou dieťaťa. Negatívnym ukazovateľom je pokles počtu profesionálnych náhradných 

rodičov od roku 2015 o 37 PNR, čo predstavuje pokles o 5,01%. Bližšie údaje o špecifikácii 

uvedených údajov podľa profesie sú uvedené v štatistikách.
5
  

 

 

Tabuľka č. 11 Počet a štruktúra zamestnancov  

  

  

Celkový počet v roku 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

Celkový počet zamestnancov 3909 3932 3939 4009 4651 

v tom 

Zamestnanci priameho 

kontaktu * 
2864 2890 2904 2905 

3097 

Z toho 
Profesionálni 

rodičia 
739 719 701 675 

702 

Odborní 

zamestnanci**  
239 240 236 259 

384 

Sociálni pracovníci 231 234 238 282 545 

Riadiaci a prevádzkoví 

zamestnanci***   
575 568 561 563 

625 

* vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, zdravotnícki zamestnanci, PR 

**psychológovia, špeciálni a liečební  pedagógovia 

*** administratívno-hospodárski pracovníci , prevádzkoví pracovníci , iní  

 

                                                           
5
 bližšie údaje sú uvedené v štatistických výkazoch –( viď: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-

mpsvr-sr/rocne-vykazy-v05-mpsvr-sr-o-poskytovani-starostlivosti-a-vychovy-detom-v-detskom-domove-a-v-

detskom-domove-pre-maloletych-bez-sprievodu-za-roky-2008-2019.html?page_id=107264  ) 
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Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry zamestnancov možno konštatovať, že 

najpočetnejšia skupina zamestnancov – 2353, t.j. 50% z celkového počtu, má ukončené úplné 

stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie. Vysoko pozitívne možno hodnotiť 

fakt, že počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním stúpol a  naopak počet 

zamestnancov centier pre deti a rodiny so základným a stredným vzdelaním klesá.
6
  

 

Maloletí bez sprievodu 

K 31.12.2019 bolo umiestnených 9 maloletých bez sprievodu, čo v porovnaní s rokom 

2015, kedy ich bolo 26  je pokles o 65,38 % (tab.č.12). V súčasnosti je v Slovenskej republike 

jedno centrum pre deti a rodiny, ktoré zabezpečuje poskytovanie starostlivosti maloletým bez 

sprievodu a to v Medzilaborciach
7
.  

 

Tabuľka č. 12 Maloletí bez sprievodu 
 

Maloletí bez sprievodu rok 2015 rok 2016 rok 2017 
 

rok 2018 rok 2019 porovnanie r.2015 - 2019 v % 

Počet MBS spolu 26 33 38 

 

11 9 - 65,38% 

 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v centre pre deti a rodiny 

 Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v centre pre deti a rodiny (tab. č.13) v porovnaní 

rokov 2018 a 2019 mierne znížila  a to o 0,11 roka. 

Tabuľka č. 13 Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v detskom domove 

Rok 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

Dĺžka pobytu (v rokoch) 4,15 4,23 4,05 3,72 

 

3,61 

 

 

Počet detí umiestnených v bývalých krízových strediskách  

 K 31.12.2018 bola kapacita v KS v počte 539 miest. V priebehu roka 2018 ukončilo 

starostlivosť v KS 450 detí, z toho 213 z dôvodu nariadenia ústavnej starostlivosti. 

V porovnaní s rokom 2015 klesol počet detí v ambulantnej forme starostlivosti, t.j. o 164 detí. 

Počet rodín, ktorým je poskytovaná starostlivosť v KS v porovnaní s rokom 2015 klesol 

v pobytovej forme (o 12 rodín) a zároveň klesol v ambulantnej forme (o 140 rodín).
11 

                                                           
6
 Bližšie údaje o špecifikácii uvedených údajov podľa druhu a typu vzdelania  sú uvedené v  tab. č. 11/b (viď:  

–(viď: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v05-mpsvr-sr-o-poskytovani-

starostlivosti-a-vychovy-detom-v-detskom-domove-a-v-detskom-domove-pre-maloletych-bez-sprievodu-za-

roky-2008-2019.html?page_id=107264  ) 
7
 bližšie údaje sú uvedené v štatistických výkazoch –( viď: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-

mpsvr-sr/rocne-vykazy-v05-mpsvr-sr-o-poskytovani-starostlivosti-a-vychovy-detom-v-detskom-domove-a-v-

detskom-domove-pre-maloletych-bez-sprievodu-za-roky-2008-2019.html?page_id=107264) 
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Ústredie PSVaR v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. v spolupráci s určenými orgánmi 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a s vyšším územným celkom  vypracúva 

regionálne potreby v oblasti vykonávania rozhodnutí súdu v krízových strediskách za ich 

územné obvody a  nadväzne určuje priority v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí 

súdu v krízových strediskách v územných obvodoch určeného orgánu sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately  a spôsob ich organizačného usporiadania.   

Ústredie PSVaR uzatváralo zmluvné podmienky k objednávaným miestam so zriaďovateľmi 

krízových stredísk: 

-  s vyšším územným celkom ako zriaďovateľom krízových stredísk v 7 prípadoch,  

-  s mestom v 2 prípadoch, 

-  s neziskovou organizáciou v 20 prípadoch, 

-  s občianskym združením v 13 prípadoch. 

Od 1.1.2019 na základe zákona č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 

Z. z. sa krízové strediská v podmienkach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

v zariadeniach pretransformovali na centrá pre deti a rodiny. 

 

 

Tabuľka č. 14  Prehľad počtu objednaných miest  

 

Kraj 
rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bratislavský 26 26 15 15 - 

Trnavský 10 10 10 10 - 

Trenčiansky 24 24 17 18 - 

Nitriansky 15 15 24 24 - 

Žilinský 34 34 36 21 - 

Banskobystrický 28 28 28 28 - 

Prešovský 36 36 36 36 - 

Košický 57 57 57 60 - 

Spolu 230 230 223 212 - 

 

 

Počet detí umiestnených detí v centrách pre deti a rodiny s resocializačným programom   

 K 31.12.2018 bolo v bývalých resocializačných strediskách umiestnených 57 detí. 

V porovnaní s rokom 2015 je to o 57 detí menej, pričom výrazne stúpol počet detí 

umiestnených na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení (predbežnom opatrení), 

resp. o výchovnom opatrení 
11

.  

Bývalé resocializačné strediská s udelenou akreditáciou MPSVR SR sú  neštátne zariadenia, 

zriadené neziskovou organizáciou alebo občianskym združením.  

Ústredie PSVaR od 01.01.2019 uzatváralo na rok 2019 zmluvné podmienky so šestnástimi 

centrami pre deti a rodiny s resocializačným programom s celkovo poskytnutou kapacitou na 
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pobytové opatrenia súdu pre dieťa 21 miest, pobytové opatrenia na základe dohody pre dieťa 

29 miest a pobytové opatrenia na základe dohody pre plnoletú fyzickú osobu 353 miest. 

Tabuľka č. 15   Počet detí a mladých dospelých umiestnených v resocializačných  

strediskách 

  

Počet detí a MD 

Počet detí na 

základe dohody 

Počet detí na 

základe 

rozhodnutia súdu 

r. 2015 96 10 86 

r. 2016 92 11 81 

r. 2017 74 6 68 

r. 2018 30 5 25 

          *r. 2019  35 13 22 

*za rok 2019 sa poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým v centrách pre deti 

a rodiny s resocializačným programom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
bližšie údaje sú uvedené v štatistických výkazoch –( viď: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-

mpsvr-sr/rocne-vykazy-v05-mpsvr-sr-o-poskytovani-starostlivosti-a-vychovy-detom-v-detskom-domove-a-v-

detskom-domove-pre-maloletych-bez-sprievodu-za-roky-2008-2019.html?page_id=107264) 


