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Navrhovaný predslov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR) vytvorilo 
partnerstvo s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych 
reforiem (GR REFORM) a s regionálnym úradom UNICEF pre Európu a Strednú Áziu 
(UNICEF) v projekte technickej podpory financovanom prostredníctvom Programu 
podpory štrukturálnych reforiem Európskej únie (EÚ), aby posilnilo monitorovanie 
a hodnotenie (MaH) systému náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (SR). 
Cieľom projektu je pomôcť ministerstvu pri rozvoji národného rámca pre MaH a 
pri budovaní kapacít na jeho implementáciu a udržateľnosť. To následne prispeje k 
dosiahnutiu strategických cieľov našej krajiny tak v oblasti náhradnej starostlivosti, 
ako aj z pohľadu celkovej Stratégie deinštitucionalizácie (DI). Projekt má preto tri 
konkrétne ciele:

1. Posúdiť súčasný stav MaH náhradnej starostlivosti o deti.
2. Navrhnúť a vytvoriť národný rámec MaH, ktorý by lepšie podporoval dosahovanie 

zámerov a cieľov procesu deinštitucionalizácie v oblasti náhradnej starostlivosti o 
deti. 

3. Posilniť inštitucionálne kapacity MPSVR v oblasti efektívnej implementácie rámca 
MaH náhradnej starostlivosti o deti.

Projekt sa začal v decembri 2019 úvodným stretnutím kľúčových zainteresovaných 
strán v Bratislave, jeho pokračovanie je naplánované do polovice januára 2022. Z 
dôvodu pandémie covid-19 bolo nutné upraviť metodológiu posudzovania a práca 
v teréne prebiehala od novembra 2020 do januára 2021. V máji 2021 boli výsledky 
prezentované a prerokované s členmi Poradného výboru projektu (PVP), ktorí 
poskytujú vstupy do projektových aktivít, schvaľujú výsledky projektu a predstavujú 
kľúčové zainteresované strany systému náhradnej starostlivosti. Na základe posúdenia 
sa vytvoril základ participatívneho procesu na rozvoj národného rámca pre MaH. Táto 
správa je výsledkom spoločnej práce projektového tímu (pozostávajúceho z MPSVR; 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a UNICEF), členov PVP a mnohých 
ďalších zainteresovaných strán a partnerov, ktorí boli do procesu zapojení. Práce, ktorá 
si zaslúži patričné ocenenie. Bez ich úprimného odhodlania, podpory a spolupráce by 
sa národný rámec MaH a implementačný plán nemohli rozvíjať, pretože plánovanie a 
implementácia projektov MaH si vyžadujú snahu viacerých zainteresovaných strán.

Tento dokument má nášmu ministerstvu a jeho partnerom poskytnúť návrh 
strategického národného rámca na posilnenie systému MaH a procesov smerom 
k harmonizovanému informačnému systému riadenia pre systém náhradnej 
starostlivosti, ktorý je prepojený s informačnými systémami príbuzných systémov a 
služieb. Národný rámec MaH prispieva k dosiahnutiu celkových zámerov systému 
náhradnej starostlivosti stanovených v Národnej stratégii deinštitucionalizácie 
sociálnych služieb a systému náhradnej starostlivosti, schválenej v marci 2021 a 
v Koncepcii zabezpečovania vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2021 – 2025: Plán deinštitucionalizácie. 

Dúfam, že tento dokument bude relevantný a užitočný pre vládu a ďalšie 
zainteresované strany, ktoré monitorujú a hodnotia situáciu a práva detí v systéme 
náhradnej starostlivosti.

Podpis, MPSVR

Kryt: © UNICEF/UN0352693/Vas



Zoznam použitých skratiek

Centrum  Centrum pre deti a rodiny
DPD  Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa
DPOZZ  Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so  
  zdravotným znevýhodnením
DI  Deinštitucionalizácia
DMS  Systém správy dokumentov
EŠS  Európsky štatistický systém
EÚ  Európska únia
DCS   Diskusia v cieľových skupinách
ÚPSVaR Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
ISP  Inštitút sociálnej politiky
RKR   Rozhovor s kľúčovými respondentmi
MaH   Monitorovanie a hodnotenie
MPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MVO  Mimovládna organizácia
ŠÚ SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad PSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
PVP  Poradný výbor projektu
PMaH  Participatívne monitorovanie a hodnotenie
CUR  Ciele udržateľného rozvoja
SPODaSK Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
SR  Slovenská republika
ToC  Teória zmeny
VZ OSN Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov
UNICEF  Detský fond OSN
SZO  Svetová zdravotnícka organizácia

Poznámka: Predmetom tohto návrhu rámca je systém sociálnoprávnej ochrany dieťaťa 
a sociálnej kurately (SPODaSK), ktorý predstavuje súbor opatrení na zabezpečenie1:

• ochrany dieťaťa nevyhnutnej pre jeho blaho a rešpektujúcej jeho najlepší záujem 
podľa medzinárodného dohovoru,

• výchovy a všestranného rozvoja dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
• náhradného prostredia pre dieťa, ktoré nemožno vychovávať v jeho vlastnej rodine.

Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zabránenie 
prehlbovania alebo opakovania porúch duševného a fyzického vývinu a sociálneho 
rozvoja dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby. Poskytuje pomoc v závislosti od závažnosti 
poruchy a situácie zdravotne znevýhodneného dieťa alebo dospelej fyzickej osoby. 
Pojem „systém náhradnej starostlivosti“ sa v tejto správe používa aj na označenie 
celého systému SPODaSK.
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Strednodobý cieľ 10  
Zaviesť systém monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti náhradnej starostlivosti

Sledovanie a hodnotenie vývoja v praxi 
sociálnoprávnej ochrany detí (SPOD) a sociálnej 
kurately (SK) je zásadným tak pre samotné 
hodnotenie kvality výkonu, ako aj pre hodnotenie 
priebehu procesu deinštitucionalizácie. V tejto oblasti 
sú výrazné rezervy, je preto potrebné určiť indikátory 
a nastaviť systém hodnotenia plnenia indikátorov 
sledujúcich výsledky výkonu v oblasti SPODaSK. 

Názov strategického opatrenia: Prehodnotiť 
súčasné systémy sledovania a hodnotenia 
údajov a nastaviť a zaviesť systém sledovania 
a vyhodnocovania údajov v oblasti náhradnej 
starostlivosti a celkovo procesov deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti. 

Zodpovedný subjekt: MPSVR, Ústredie práce 
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Spolupracujúci na plnení úloh:  
 
Spôsob plnenia: Vytvorenie novej metodiky 
monitorovania a evaluácie deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti. 

Kritérium vyhodnotenia: Funkčný systém 
sledovania a vyhodnocovania údajov v oblasti 
náhradnej starostlivosti a celkovo procesov 
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.

Potreba investovať do dobre fungujúcich národných systémov monitorovania a 
hodnotenia (MaH) je všeobecne známa. Takýto systém poskytuje základné údaje na 
monitorovanie intervencií a dodaných služieb. Pomáha tiež usmerňovať plánovanie, 
koordináciu a vykonávanie národných politík a programov a identifikovať oblasti, ktoré 
sa majú rozvíjať, a tým zlepšovať príslušný systém ako celok. Procesy MaH môžu 
pomôcť vláde pri hodnotení jej výkonnosti a identifikovaní faktorov, ktoré prispievajú k 
výsledkom poskytovania ňou dodaných služieb. Systémy MaH poskytujú informačnú 
základňu pre prideľovanie zdrojov a ďalšie rozhodnutia a pomáhajú pri určovaní, ako by 
sa pre dosiahnutie želaného výsledku mali riešiť výzvy a opakovať úspechy.2

Jednoduché, realizovateľné rámce a plány MaH, ktoré zohľadňujú praktické otázky 
práce v teréne, ako aj štátne a medzinárodné normy a súbor prijatých osvedčených 
postupov, sú zásadné pre neustále zlepšovanie výkonnosti a výsledkov. 

Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala posilniť svoje národné systémy MaH 
a strategicky investovať do národného systému MaH v systéme náhradnej 
starostlivosti. Národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb 
a náhradnej starostlivosti 2021 (ďalej len Stratégia DI 2021) Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR) obsahuje desať krátkodobých 
a strednodobých cieľov, z ktorých jeden je zameraný na posilnenie MaH v systéme 
náhradnej starostlivosti.

Jednoduché, 
realizovateľné rámce 
a plány MaH, ktoré 
zohľadňujú praktické 
otázky práce v teréne, 
ako aj štátne a 
medzinárodné normy 
a súbor prijatých 
osvedčených postupov, 
sú zásadné pre neustále 
zlepšovanie výkonnosti a 
výsledkov.

© UNICEF/UNI394973/El-Noaimi

KAPITOLA 1

Úvod 
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Tento strednodobý cieľ je zahrnutý aj v Koncepcii zabezpečovania vykonávania 
opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2021 
– 2025: Plán deinštitucionalizácie (ďalej len Koncepcia 2021 – 2025), ktorú na konci 
roka 2020 schválil minister práce, sociálnych vecí a rodiny:

„Vzhľadom na zásadné zmeny v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately (SPODaSK) je časť úloh venovaná sledovaniu a hodnoteniu vývoja v praxi. 
V súvislosti so sledovaním a hodnotením vývoja je pre nadchádzajúce obdobie 
zásadným prehodnotiť práve súčasné systémy sledovania a hodnotenia údajov a 
nanovo nastaviť systém sledovania a vyhodnocovania údajov v oblasti náhradnej 
starostlivosti a tým v zásade v celej oblasti SPODaSK (práve vývoj v náhradnej 
starostlivosti vypovedá aj o praxi vykonávania opatrení mimo náhradnej starostlivosti). 
Rovnako zásadným je určenie indikátorov a nastavenie systému hodnotenia plnenia 
indikátorov sledujúcich výsledky výkonu na strane detí a rodín (z ich „uhla pohľadu“), 
vrátane zavedenia hodnotiacich mechanizmov výsledkov výkonu samotným dieťaťom, 
či mladým dospelým.“ (Koncepcia 2021 – 2025, kapitola 2)

Tento dokument, ktorý predstavuje národný rámec MaH systému náhradnej 
starostlivosti SR, je jedným z hlavných produktov spoločného projektu MPSVR, 
GR REFORM a UNICEF a stavia na zisteniach posúdenia aktuálneho stavu MaH 
náhradnej starostlivosti o deti v SR.3 

Dokument má MPSVR a jeho partnerom poskytnúť strategický národný rámec na 
posilnenie systému MaH a procesov smerom k harmonizovanému informačnému 
systému pre systém náhradnej starostlivosti, ktorý je prepojený s príbuznými 
systémami (vízia). Národný rámec MaH prispieva k dosiahnutiu celkových zámerov 
systému náhradnej starostlivosti stanovených v Stratégii DI SR 2021 a Koncepcii 
2021 – 2025.  

1.1 Účel národného rámca MaH

Na sedemdesiatom štvrtom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených 
národov 18. decembra 2019 prijalo Valné zhromaždenie Výročné uznesenie o právach 
dieťaťa, zamerané na deti bez rodičovskej opatery. V uznesení sa uvádza:

„Štáty by mali prijať opatrenia na zlepšenie zberu údajov, riadenia informácií a 
systému podávania správ v súvislosti s deťmi bez rodičovskej starostlivosti, s cieľom 
odstrániť existujúce medzery v údajoch, vytvoriť globálne a národné východiská a 
investovať do kvalitných, dostupných, včasných, spoľahlivých a rozčlenených údajov.“ 
(VZ OSN, 2019)4

Vláda SR pracovala spolu s GR REFORM a UNICEF na zlepšení svojho MaH 
náhradnej starostlivosti o deti. 

Účelom nového národného rámca MaH náhradnej starostlivosti o deti je: 

1. navrhnúť kľúčové úlohy a zodpovednosti týkajúce sa MaH v náhradnej starostlivosti 
s cieľom sledovať priebeh deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti o deti v SR; 

2. využívať rámec ako nástroj na monitorovanie procesov a výsledkov náhradnej 
starostlivosti; 

3. využívať ho ako komunikačný nástroj na zaznamenávanie mechanizmov MaH. 

Konkrétne nový národný rámec MaH umožní MPSVR a ÚPSVaR: 

• efektívnejšie posúdiť, do akej miery sa dosahujú zámery a ciele politiky; 
• navrhnúť konkrétne kroky a nástroje rozhodovania založeného na dôkazoch 

a informovanosti;
• vypracovať plány na zber, analýzu, použitie a kvalitu údajov;
• vykonávať dohľad a hodnotenia;
• organizovať a koordinovať rôzne aktivity súvisiace s MaH, ktoré sú nevyhnutné na 

sledovanie priebehu dosahovania výsledkov udržateľným spôsobom. 

 
1.2 Zámer a ciele národného rámca MaH
Zámerom nového národného rámca MaH je zaviesť udržateľný a participatívny 
systém MaH pre náhradnú starostlivosť o deti, ktorý dokáže sledovať priebeh, 
preukázať výsledky uplatňovania Stratégie DI 2021 a Koncepcie 2021 – 2025 a 
zabezpečiť plánovanie a rozhodovanie založené na dôkazoch a informovanosti.

Konkrétne ciele

• Posilniť národný systém MaH.
• Zlepšiť dostupnosť, dosiahnuteľnosť, kvalitu a využitie údajov z pravidelného 

monitorovania, hodnotenia a prieskumu v rozhodovacích procesoch na rôznych 
úrovniach uplatňovania Stratégie DI 2021 a Koncepcie 2021 – 2025.

• Posilniť kapacitu MPSVR/ÚPSVaR a ďalších kľúčových zainteresovaných strán na 
vedenie a koordináciu činností MaH v oblasti náhradnej starostlivosti o deti.

• Posilniť partnerstvá v oblasti MaH, koordináciu a participáciu kľúčových 
zainteresovaných strán v oblasti náhradnej starostlivosti o deti.

• Zvýšiť zodpovednosť, zapojiť používateľov služieb, personál a opatrovateľov; lepšie 
riadiť riziká a príležitosti; poučiť sa zo skúseností; prijať nápravné opatrenia na 
zlepšenia.

• Posilniť kultúru MaH v rámci systému náhradnej starostlivosti podporou využívania 
údajov a informácií, ktoré generujú Centrá a ďalší poskytovatelia údajov, a tiež 
zabezpečovaním slučiek spätnej väzby.

Očakáva sa, že výsledkom dosiahnutia týchto cieľov budú nasledujúce výstupy a 
výsledky. 

Kľúčové výstupy

• Vytvorenie národného akčného plánu pre MaH s kalkuláciou nákladov a finančných 
zdrojov.

• Lepšie zdrojovo zabezpečený, koordinovaný a silnejší systém MaH náhradnej 
starostlivosti o deti. 

• Dostupné pravidelné aktualizácie ukazovateľov výkonnosti a výsledkov.
• Vypracované správy o priebehu na základe ukazovateľov. 
• Zlepšenie kvality údajov.
• Odstránenie existujúcich medzier v údajoch a využívanie nových zdrojov údajov. 

Zámerom nového 
národného rámca MaH 
je zaviesť udržateľný a 
participatívny systém 
MaH pre náhradnú 
starostlivosť o deti, 
ktorý dokáže sledovať 
priebeh, preukázať 
výsledky uplatňovania 
Stratégie DI 2021 a 
Koncepcie 2021 – 2025 
a zabezpečiť plánovanie 
a rozhodovanie 
založené na dôkazoch a 
informovanosti.



10 | ÚVOD 11 | ÚVOD

Kľúčové výsledky 

• Zvýšené uplatňovanie rozhodovania založeného na dôkazoch a informovanosti a 
rozvoj politiky v oblasti náhradnej starostlivosti o deti.

• Zvýšená objektivita rozhodovania v oblasti zlepšovania a plánovania výkonnosti a 
prerozdeľovania zdrojov. 

• Zvýšená zodpovednosť MPSVR, ÚPSVaR a ostatných kľúčových aktérov v 
systéme náhradnej starostlivosti.

• Zvýšená participácia kľúčových zúčastnených strán MaH v systéme náhradnej 
starostlivosti o deti.

• Zvýšená viditeľnosť detí v predbežnej starostlivosti, v starostlivosti a po ukončení 
starostlivosti.5

 
1.3 Proces vývoja národného rámca MaH
Vytvorenie Poradného výboru projektu a posúdenie MaH  
 
Proces vývoja národného rámca MaH začal v decembri 2019 v Bratislave, a 
to úvodným stretnutím kľúčových zainteresovaných strán systému náhradnej 
starostlivosti o deti. Po ňom nasledovalo posúdenie aktuálneho stavu MaH náhradnej 
starostlivosti o deti v SR, ktoré sa z dôvodu pandémie covid-19 oneskorilo a realizovalo 
sa v období medzi novembrom 2020 a januárom 2021. V máji 2021 boli výsledky 
posúdenia prezentované a prerokované s členmi Poradného výboru projektu (PVP), 
ktorý bol založený s cieľom usmerňovať procesy posudzovania a vývoja a ktorý 
vytvoril základňu pre participatívny proces vývoja národného rámca MaH. 

Interaktívne workshopy a školenia vedenia MaH 

S MPSVR a ÚPSVaR sa uskutočnili interaktívne workshopy zamerané na rozvoj. 
S Inštitútom sociálnej politiky (ISP), ktorý je integrálnou súčasťou MPSVR, a so 
Štatistickým úradom SR (ďalej len ŠÚ SR) sa uskutočnili spoločné zasadnutia. 
Výsledky rokovaní s účastníkmi školenia vedenia MaH, ktoré sa konalo pod záštitou 
UNICEF v októbri a novembri 2021, informovali tiež o rozvoji národného rámca MaH 
a pláne jeho implementácie. 

Šírenie a finalizácia 

Predbežný návrh rámca MaH a plán jeho implementácie sa prerokovával s MPSVR, 
ÚPSVaR a Štatistickým úradom SR 9. decembra 2021 a PVP bol predložený na 
posúdenie 15. decembra 2021. Navrhovaný národný rámec MaH a plán jeho 
implementácie boli následne predložené MPSVAR na finalizáciu a schválenie.

1.4 Usporiadanie správy

Táto správa je zostavená tak, aby sa zamerala na hlavné strategické otázky v 
súvislosti s MaH v náhradnej starostlivosti o deti. Načrtáva konkrétne plány realizácie 
strategických opatrení na základe komplexného posúdenia existujúceho systému 
MaH náhradnej starostlivosti o deti v SR. 

Kapitola 1 poskytuje základné informácie o vývoji národného rámca MaH a opisuje 
jeho účel, cieľ a úlohy. Kapitola 2 stanovuje právny a politický rámec a zdroje na 
národnej úrovni, ktoré sú k dispozícii pre MaH systému náhradnej starostlivosti. 
Kapitola 3 pojednáva o tom, čo je potrebné merať, a predstavuje teóriu zmeny 
systému náhradnej starostlivosti o deti vypracovanú v rámci MPSVR a ÚPSVaR, ktorá 
vytvára základ pre MaH systému náhradnej starostlivosti. V Kapitolách 4 až 6 je 
predstavený navrhovaný národný rámec MaH náhradnej starostlivosti o deti vrátane 
rámca ukazovateľov; navrhovaných metód zberu údajov, nástrojov a zdrojov údajov 
a prístupov k zlepšeniu kvality údajov a ich využívania. V súlade s identifikovanými 
kľúčovými strategickými otázkami MaH a navrhovaným národným rámcom MaH 
boli v Kapitole 7 načrtnuté kľúčové intervencie na účinné riešenie týchto problémov 
v krátkodobom a strednodobom horizonte. V kapitole sú tiež načrtnuté plány na 
budovanie kapacít, zabezpečenie kvality údajov a ich využívanie. 

Prílohy navrhovaného národného rámca MaH zahŕňajú: Príloha 1: Úplný opis teórie 
zmeny pre obe cesty náhradnej starostlivosti. Príloha 2: Kritériá kvality ukazovateľov 
SMART a SPICED. Príloha 3: Relevantný medzinárodný vývoj ukazovateľov 
týkajúcich sa detí v náhradnej starostlivosti. Príloha 4: Navrhovaný súbor národných 
ukazovateľov a metadáta pre náhradnú starostlivosť o deti v SR. Príloha 5: 
Usmernenie k posúdeniu najlepšieho záujmu. Príloha 6: Príslušný výskum. Príloha 7: 
Medzinárodné usmernenia na stanovenie cieľov a referenčných hodnôt pre náhradnú 
starostlivosť o deti. Príloha 8: Strategická mapa Štatistického úradu Slovenskej 
republiky a kritériá kvality. Príloha 9: Hlavné cieľové skupiny školení MaH v náhradnej 
starostlivosti.

Táto správa je zostavená 
tak, aby sa zamerala 
na hlavné strategické 
otázky v súvislosti 
s MaH v náhradnej 
starostlivosti o deti. 
Načrtáva konkrétne 
plány realizácie 
strategických opatrení 
na základe komplexného 
posúdenia existujúceho 
systému MaH náhradnej 
starostlivosti o deti v SR. 
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KAPITOLA 2

Právny a politický rámec a 
zdroje na národnej úrovni 
pre MaH systému náhradnej 
starostlivosti 

Zatiaľ čo SR doteraz nemá jednoznačný plán, stratégiu alebo rámec MaH, má 
komplexný právny rámec na zber a vykazovanie údajov v systéme náhradnej 
starostlivosti o deti. Medzi hlavné dokumenty patria:

• zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
• vyhláška č. 103/2018 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 

Tieto dokumenty sa odvolávajú na ďalšie priamo relevantné časti politík a právnych 
predpisov, ktoré zahŕňajú najmä:

• zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine (naposledy novelizovaný v roku 2017),
• Koncepciu 2021 – 2025 (ktorá aktualizuje Koncepciu zabezpečovania výkonu 

súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
detí na roky 2016 – 2020 / Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej 
starostlivosti), ktorú vydalo MPSVR 9. januára 2021;

• Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v 
systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020;

• Národnú stratégiu pre deinštitucionalizáciu 2021 – 2025. 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
ustanovuje pôsobnosť a funkcie MaH v štruktúrach systému náhradnej starostlivosti, 
poskytuje právny rámec na ochranu osobných údajov v systéme náhradnej 
starostlivosti (časť Spoločné ustanovenia, § 96 bod c) a na vedenie spisov (časť 
Spoločné ustanovenia, § 96 bod b).

Nariadenie č. 103/2018 obsahuje podrobný zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych 
požiadaviek na informácie pre Centrá, ktorý sa týka informácií o. i. o zariadeniach 
Centier, personáli (vrátane kvalifikácie a dohľadu nad personálom), organizačnej 
štruktúre, činnostiach vrátane programov a cieľových skupín Centier, veľkosti skupín. 
Týmto sa špecifikuje oddiel 97 časti Spoločných ustanovení spoločného zákona č. 
305/2005 Z. z. 

Systém MaH systému náhradnej starostlivosti je ďalej regulovaný a riadi sa rámcom 
zákonov a politík týkajúcich sa oficiálnych štatistických údajov a ochrany údajov a 
mlčanlivosti SR. Sú nimi najmä:

• zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy,

• zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike,
• vyhláška č. 358/2019 Z. z. Štatistického úradu SR, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška č. 250/2017 Z. z. a č. 266/2018 Z. z.,
• zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
• vyhláška č. 158/2018 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.

Zatiaľ čo SR doteraz 
nemá jednoznačný plán, 
stratégiu alebo rámec 
MaH, má komplexný 
právny rámec na zber 
a vykazovanie údajov 
v systéme náhradnej 
starostlivosti o deti. 

© UNICEF/UN0533950/Gevorgyan
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Zákon č. 575/2001 Z. z. popisuje celkovú pôsobnosť MPSVR SR pri zabezpečovaní 
dohľadu nad sociálnymi službami a zabezpečovaní ochrany detí a pri koordinácii 
práce s ostatnými ministerstvami a ďalšími možnými partnermi, akými sú výskumné 
inštitúcie (napríklad zadávanie výskumu). 

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) je ústredným orgánom s právnou 
pôsobnosťou pre tvorbu a zverejňovanie úradných štatistík. Má osem regionálnych 
pobočiek, ktoré vykonávajú štatistické terénne práce. V súlade so zákonom č. 
540/2001 Z. z. ŠÚ SR vyvíja a vydáva (vo forme vyhlášky) trojročný Program štátnych 
štatistických zisťovaní6, a to v spolupráci so všetkými ministerstvami vrátane MPSVR 
SR a ďalšími štátnymi organizáciami. MPSVR v súlade s týmto programom - a ako 
jeden z národných orgánov - realizuje v rámci národného štatistického systému 
národné štatistické zisťovania a zostavuje výročné štatistické správy vrátane 
štatistických správ o systéme náhradnej starostlivosti, ktoré sa na začiatku každého 
roka zasielajú v elektronickej podobe do ŠÚ SR. Tieto štatistické výkazy sú verejne 
prístupné na webovom sídle ÚPSVaR7. Ako poskytovateľ údajov je MPSVR povinné 
chrániť dôvernosť a osobné údaje. 

ŠÚ SR sa ako národný orgán zodpovedný za vývoj, tvorbu a šírenie európskej 
štatistiky zaviazal dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku. Zaisťuje 
spoločný rámec kvality pre Európsky štatistický systém a dopĺňa ho Spoločný 
rámec kvality Európskeho štatistického systému.8,9 Kódex postupov a rámec pre 
zabezpečenie kvality sú dôležitými medzinárodnými referenčnými hodnotami pre 
štatistiku systému náhradnej starostlivosti, a to popri Modeli generického štatistického 
procesu10, ktorý poskytuje štandardný rámec a harmonizovanú terminológiu na pomoc 
organizáciám produkujúcim štatistiku pri modernizácii ich procesov tvorby štatistík a 
slúži ako rámec pre hodnotenie a zlepšovanie kvality procesov. Tento model používajú 
aj EU DIMS – riaditelia metodiky.

Posúdenie uskutočnené od novembra 2020 do januára 2021 preukázalo, že 
existujúce systémy MaH systému náhradnej starostlivosti o deti majú do určitej miery 
zavedených takmer dvanásť zložiek národného systému MaH (pozri obrázok č. 1), s 
databázami, pravidelným monitorovaním a organizačnými štruktúrami s funkciami 
MaH a zodpovednosťami, ktoré predstavujú najsilnejšie časti súčasného systému.

Medzi oblasti zlepšenia, ktoré uznali zainteresované strany a ktoré zohľadňuje 
Koncepcia 2021 – 2025, alebo sú spomenuté v rozhovoroch v priebehu fázy 
posudzovania, ktorého výsledkom je tento dokument, patria hodnotenie a zlepšenie 
efektívnosti reakcie systému na potreby detí a rodín, ako aj zlepšenie kvality systému 
náhradnej starostlivosti, testovanie efektívnosti zvolených prístupov a ich výsledkov 
pre deti a rodiny a zlepšovanie účinnosti systému MaH

Medzi ďalšie oblasti zlepšenia identifikované v rámci posudzovania, patrí definovanie 
a použitie kľúčových indikátorov a prepojenie s inými dátovými systémami v 
zdravotníctve, výchove, sociálnych službách, sociálnej ochrane, atď. s cieľom 
porozumieť, do akej miery musia byť deti naozaj v náhradnej starostlivosti a tiež, 
či systém plne pokrýva potrebu prevencie a podpory rodiny ako aj náhradnej 
starostlivosti.

OBRÁZOK 1
Zhrnutie silných stránok existujúceho systému MaH pre náhradnú starostlivosť o deti označeného vo vzťahu k dvanástim 
zložkám funkčného národného systému MaH

Podľa zistení posúdenia si výrazné posilnenie vyžaduje využívanie a šírenie údajov, 
ako aj riadenie kontroly kvality. A hoci pre tento národný rámec MaH a plán jeho 
implementácie existujú dobré základy a právny mandát, medzi politickými zámermi 
a používanými indikátormi a cieľmi, ktoré musia byť ambicióznejšie, existujú 
rozdiely. Navyše je tu možnosť strategickejšie využívať údaje a analýzy, nie výlučne 
na podávanie správ na národnej a medzinárodnej úrovni o reformách v systéme 
náhradnej starostlivosti, ale tiež na zdôvodnenie investícií vlády SR – napríklad do 
bývania a služieb v oblasti duševného zdravia na komunitnej úrovni – a zníženie 
závislosti od systému náhradnej starostlivosti.

Priestor na zlepšenie bol tiež zistený v oblasti koordinácie MaH a v prieskumných 
činnostiach systému náhradnej starostlivosti vrátane všetkých kľúčových 
zúčastnených strán.

Tento rámec MaH a plán jeho implementácie sa týkajú všetkých týchto oblastí a 
poskytujú návrhy praktických krokov pre MPSVR a ÚPSVaR.

Zdroj: Prevzaté autormi z UNAIDS, 200911
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KAPITOLA 3

Čo merať? Základné zložky 
a teória zmeny v systéme 
náhradnej starostlivosti 

Systém sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) je vymedzený 
právnymi predpismi ako súbor opatrení na zabezpečenie12:

• ochrany dieťaťa nevyhnutnej pre jeho blaho a rešpektujúcej jeho najlepší záujem 
podľa medzinárodného dohovoru,

• výchovy a všestranného rozvoja dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
• náhradného prostredia pre dieťa, ktoré nemožno vychovávať v jeho pôvodnej 

rodine.

Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zabránenie 
prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch duševného a fyzického vývinu a sociálneho 
rozvoja dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby. Poskytuje pomoc v závislosti od závažnosti 
poruchy a situácie zdravotne znevýhodneného dieťaťa alebo dospelej fyzickej osoby.

Pojem „náhradná starostlivosť” alebo „systém náhradnej starostlivosti” sa v tejto 
správe používa aj na označenie celého systému v rámci SPODaSK. Rámec MaH 
sa týka tohto systému a na určenie rozsahu rámca je nevyhnutné definovať, kde 
systém náhradnej starostlivosti začína a kde končí. Rovnako nevyhnutné je určiť, kde 
sa systém prepája s ostatnými systémami prostredníctvom súvisiacich mandátov 
a zodpovedností, akými sú sociálna ochrana, výchova, zdravie, sociálne služby a 
spravodlivosť.

Obrázok č. 2 predstavuje Rámec ošetrovateľskej starostlivosti UNICEF/SZO13 na 
vysvetlenie, ako systém náhradnej starostlivosti v SR zasahuje do životov detí a rodín 
na sekundárnej a terciárnej úrovni poskytovania služieb, keď hrozí, že práva detí nie 
sú dodržiavané a kde sú určené cielené alebo špecializované služby alebo opatrenia 
na splnenie dodatočných potrieb. Systém náhradnej starostlivosti je postavený na 
základoch, ktoré tvoria univerzálne služby poskytované všetkým deťom a rodinám 
vrátane tých, ktorí sú v ohrození alebo potrebujú ďalšiu podporu.

Systém náhradnej starostlivosti teda nie je izolovaný, ale pracuje s deťmi a rodinami, 
ktorým boli a sú poskytované zdravotné, vzdelávacie a iné podporné služby alebo 
opatrenia. Niektoré z týchto detí môžu potrebovať zásahy systému náhradnej 
starostlivosti, a to z dôvodu nedostatkov, prekážok alebo nedostatku podpory zo 
strany ostatných sektorov. Rámec MaH preto musí byť schopný sledovať kľúčové 
ukazovatele u detí, ktoré vstupujú do systému náhradnej starostlivosti, a to tie, ktoré 
sa týkajú vzdelania, zdravia, bývania, sociálnych služieb, služieb zamestnanosti pre 
rodičov a mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, sociálnych dávok 
a právnej pomoci. V ideálnom prípade by mal byť rámec MaH schopný identifikovať 
v rámci dátových systémov iných sektorov populáciu detí, ktoré využívajú opatrenia 
systému náhradnej opatery.

Pre systém MaH systému náhradnej starostlivosti je dôležité identifikovať napríklad 
to, či deti v náhradnej starostlivosti alebo deti vo svojich rodinách, ktorým sú 
poskytované služby rodinnej podpory a ochrany dieťaťa zo strany SPODaSK, dosahujú 
rovnaké výsledky ako ich rovesníci, a to pokiaľ ide o kľúčové ukazovatele v oblasti 
zdravia a vzdelania. V prípade, že sa vyskytnú rozdiely v dosahovaní výsledkov, 
môže to vyžadovať úpravy poskytovaných služieb zo strany systému náhradnej 
starostlivosti, ako aj služieb v oblasti zdravia a výchovy tak, aby sa tieto rozdiely 
odstránili. To bude vyžadovať schopnosť vyžiadať si údaje z informačných systémov v 
oblasti zdravia a výchovy o deťoch, ktoré sú v systéme náhradnej starostlivosti, ako aj 
monitorovať kľúčové indikátory v oblasti zdravia a výchovy v rámci systému náhradnej 
starostlivosti.

Sociálna kuratela je 
súbor opatrení na 
odstránenie, zmiernenie 
a zabránenie 
prehlbovaniu alebo 
opakovaniu porúch 
duševného a fyzického 
vývinu a sociálneho 
rozvoja dieťaťa a 
plnoletej fyzickej 
osoby. Poskytuje 
pomoc v závislosti od 
závažnosti poruchy 
a situácie zdravotne 
znevýhodneného dieťa 
alebo dospelej fyzickej 
osoby.
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OBRÁZOK 3
Mapovanie kľúčových prvkov existujúceho systému náhradnej starostlivosti zahrnutých do rámca MaH

Obrázok č. 3 mapuje v modrých šesťuholníkoch rôzne prvky v rámci systému 
náhradnej starostlivosti, ktoré si vyžadujú merania výkonu a výsledkov, ako aj 
prepojené systémy a služby v žltých a oranžových šesťuholníkoch, ktoré priamo 
ovplyvňujú a interagujú s deťmi, ktoré vstupujú do systému náhradnej starostlivosti, 
opúšťajú ho alebo sú práve v systéme náhradnej starostlivosti, a preto rovnako 
vyžadujú merania.

Obrázok č. 3 tiež mapuje rôzne typy údajov nachádzajúcich sa aktuálne v systéme 
náhradnej starostlivosti, a to zo systému administratívnych údajov KIDS a rezervačnej 
aplikácie VYSU, spisových dokumentácií a ďalších zdrojov údajov, ktoré je možné 
použiť na monitorovanie a hodnotenie výkonu a výsledkov, ako sú národné prieskumy 
a nezávislé monitorovanie vykonávané orgánmi pre ľudské práva, údaje z akreditácií 
a inšpekcií. Dôležitými prvkami, ktoré by mali byť obsahom rámca MaH, sú školenia 
personálu o MaH, ako aj vytvorenie programu prieskumu a hodnotenia a posilnenie 
systémov zabezpečovania kvality. Zelené šesťuholníky znamenajú strategické 
partnerstvá a účasť kľúčových odborníkov a organizácií, ako sú tie v Poradnej skupine 
projektu, od ktorých sa očakáva podpora implementácie rámca MaH. 

Nezávislé 
monitorovanie: 

existujúce mechanizmy v 
oblasti práv dieťaťa

Zdroj: Konzultačný tím UNICEF a členovia tímu MPSVR SR, Ústredia PSVaR, 2021

• Systém správy prípadov
• KIDS / VYSU/ DMS 

(monitorovanie/reportovanie)
• Technická/IT podpora a vybavenie
• Školenie, metodologická podpora a 

dohľad personálu
• Akreditácia
• Inšpekcie (napr. nevyhovujúce 

postupy)
• Mechanizmy zabezpečenia kvality 

údajov 
• Výskum, hodnotenie projektu

Prepojené systémy, 
intervencie, služby a 

podporné siete: 
bývanie, zdravie, 

vzdelanie, sociálna 
ochrana, právne 

záležitosti, 
inklúzia/integrácia 

(napr. Rómov)

Súdny systém:
Posúdenia/preskúmania, 

rozhodnutia, monitorovanie 
(často prostredníctvom 
systému starostlivosti), 

pojednávania…

Koordinácia a 
zapojenie 

zainteresovaných 
strán:

napr. členovia poradnej 
skupiny projektu

Existujúce a vyvíjajúce sa 
strategické partnerstvá:
Štátne ústavy (napr. šírenie 

údajov), iné ministerstvá (napr. 
zdravie), mimovládne 

organizácie (napr. výskum)

Náhradné rodiny: 
osobná (príbuzenská) 
starostlivosť / rodinná 

(pestúnska) starostlivosť / 
starostlivosť poručníka

Profesionálni 
náhradní 

rodičia

Pobytová (ústavná) 
starostlivosť: 

nariadená súdom alebo 
dobrovoľná, rozsah 

skupín

Predosvojiteľská 
starostlivosť: 

deväťmesačný proces

Osoby opúšťajúce 
starostlivosť: 
príprava/služby

Systém správy 
rehabilitácie rodiny  
(otvorenie prípadu) 

vrátane podpory 
rodiny: poskytovanie 

ambulantných služieb

Mapovanie kľúčových prvkov existujúceho systému náhradnej starostlivosti, zahrnutých do navrhovaného 
národného rámca MaH

Výkon a výsledky

Výkon a výsledky Výkon a výsledky

Výkon a výsledky

Výkon a výsledky Výkon a výsledky

Výkon a výsledky

Zdroj: Tím konzultantov UNICEF a tím členov MPSVR SR, ÚPSVaR, 2021

Systém sociálno-právnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately poskytuje cielené a špecializované služby 
deťom a rodinám v ohrození alebo pri potrebe náhradnej starostlivosti

Zdroj: Upravené autorkami podľa WHO/UNICEF Rámec ošetrovateľskej starostlivosti (Nurturing Care Framework), 2018

Sekundárna úroveň 
nariadené súdom alebo po 
dohode so SPODaSK

Primárna úroveň
všetky deti a rodiny

Terciárna úroveň 
nariadené súdom alebo po 
dohode so SPODaSKNáhradné prostredie 

pobytová 
starostlivosť alebo 

profesionálna rodina 
nariadená súdom 
alebo dobrovoľne

Podpora rodiny 
podpora plnenia 

rodičovských práv a 
povinností; 

svojpomocné 
činnosti; skupinové 

aktivity

Podpora rodiny 
monitorovanie a 
obmedzovanie 
nepriaznivých 

účinkov; 
poradenstvo; 
rehabilitácia; 

psychologická 
podpora

Podpora rodiny
reintegrácia

Osoby opúšťajúce 
starostlivosť 
integrácia a 
reintegrácia

Podpora bývania 
(vr. rodín s deťmi v 
starostlivosti alebo 

ohrozených nástupom 
do starostlivosti). 
Sociálne bývanie. 

Podpora bývania pre 
osoby, ktoré opustili 

starostlivosť

Podpora 
zamestnanosti

 technické, odborné 
vzdelávanie a príprava; 
služby zamestnanosti 
pre rodiny s deťmi a 
osoby, ktoré opustili 

starostlivosťVzdelanie
rozvoj v ranom 
detstve, včasná 

intervencia, materská 
škola, škola, ďalšie 

vzdelávanie

Sociálna ochrana
peňažné dávky, 
dotácie, dávky v 

nezamestnanosti

Právna pomoc

Zdravotné 
služby

vr. služby 
duševného 
zdravia, pre 

rodiny s deťmi 
všetkých 

vekových skupín 
a schopností, 
mladých ľudí

Opatrenia v systéme 
sociálnoprávnej ochrany a 
náhradnej starostlivosti na 
uplatňovanie práv dieťaťa

OBRÁZOK 2
Systém sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje cielené a špecializované služby deťom a rodinám, ktoré 
sú ohrozené alebo potrebujú náhradnú starostlivosť 

Zdroj: Prevzaté autormi z SZO/UNICEF Rámec ošetrovateľskej starostlivosti, 2018
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3.1 Teória zmeny v systéme náhradnej starostlivosti SR

Národný rámec MaH systému náhradnej starostlivosti musí vychádzať z národných 
zámerov, cieľov a čiastkových cieľov, stanovených v politikách, právnych predpisoch a 
nariadeniach. Cieľom systému MaH je monitorovať a posudzovať, či systém dosahuje 
svoje ciele zamerané na deti a rodiny, ale tiež zámery týkajúce sa zlepšenia a zmeny 
systému.

Na obrázku č. 4 je zhrnutie teórie zmeny (ToC) systému náhradnej starostlivosti 
SR, ktorá vychádza z prehodnotenia a analýzy14 legislatívy, ktorá upravuje systém 
a definuje jeho zámery vo vzťahu k výsledkom pre deti a rodiny, a taktiež upravuje 
politiky stanovujúce zámery a ciele zlepšovania systému v období 2021 – 2025 
(Koncepcia a Stratégia DI). Teória zmeny bola vypracovaná na základe diskusií s 
tímami MPSVR a ÚPSVaR a zohľadnila rozhovory s personálom a manažérmi Úradu 
PSVaR a Centrami, ako aj s mladými dospelými po ukončení náhradnej starostlivosti, 
rodičmi a pestúnmi, ktoré sa uskutočnili za účelom posúdenia od novembra 2020 do 
marca 2021. Teória zmeny bola zdieľaná so zúčastnenými stranami koncom mája 2021 
na stretnutí PVP ako súčasť prezentácie zistení posúdenia a výsledkov počiatočnej 
fázy tvorby nového rámca MaH a následnej diskusie.

Teória zmeny sa riadi logikou dvoch ciest s cieľom dosiahnuť rovnaké celkové 
výsledky pre deti a rodiny.

1. Logika samotného systému náhradnej starostlivosti – akým výzvam čelia deti 
a rodiny; aké vstupy a zdroje investuje systém náhradnej starostlivosti na riešenie 
týchto výziev; a tiež výstupy, výsledky a dopad, ktoré sú výsledkom týchto 
investícii pre deti, rodiny a spoločnosť ako celok.

2. Logika Koncepcie 2021 – 2025 a Stratégie DI – akým výzvam čelí systém 
náhradnej starostlivosti pri dosahovaní svojich zámerov pre deti a rodiny; aké 
zdroje, vstupy a prioritné opatrenia sú potrebné na riešenie týchto výziev a 
posilnenie systému; aké sú výstupy, výsledky a dopady z hľadiska zámerov 
systému, akými sú deinštitucionalizácia, ako aj výstupy, výsledky a dopady pre 
deti, rodiny a spoločnosť ako celok.

Obe tieto cesty sú úzko prepojené a smerujú k dosiahnutiu rovnakých výsledkov a 
dopadov pre deti, rodiny a spoločnosť ako celok.

Úplný popis obidvoch ciest je uvedený v prílohe č. 1 a zhrnutý na obrázku č. 4, a to 
nasledujúcim spôsobom:

Cesta 1: Teória zmeny v systéme náhradnej starostlivosti vo vzťahu k deťom a 
rodinám
 
Deti a rodiny čelia výzvam. Štát poskytuje podporu všetkým rodinám s deťmi v oblasti 
zdravia, výchovy, bývania, sociálnych služieb, sociálnej ochrany. Niektoré rodiny však 
potrebujú ďalšiu podporu systému náhradnej starostlivosti.

AK systém náhradnej starostlivosti efektívne poskytuje podporu rodičom a deťom vo 
vlastných rodinách,

POTOM deti v ohrození a deti, ktoré potrebujú podporu, môžu bezpečne ostať v 
starostlivosti svojich rodičov a v oblasti zdravia, vzdelania, rodinných vzťahov môžu 
dosahovať rovnaké výsledky ako ostatné deti.

AK niektoré deti nemôžu ostať vo svojich rodinách a potrebujú náhradnú starostlivosť 
mimo pôvodnej rodiny,

A AK systém náhradnej starostlivosti môže efektívne poskytnúť alternatívnu kvalitnú 
starostlivosť rodinného typu alebo pobytovú starostlivosť, ktorá zodpovedá potrebám 
a právam detí,

POTOM je možné zmierniť dôsledky sociálneho vylúčenia a nepriaznivých skúseností 
u všetkých detí

A POTOM budú práva všetkých detí naplnené.

Cesta 2: Teória zmeny stratégie DI a reformy systému náhradnej starostlivosti 
opísané v Koncepcii 2020 – 2025
 
V SR už dlhší čas prebieha proces deinštitucionalizácie, systém náhradnej 
starostlivosti je však stále vo veľkej miere závislý od pobytovej starostlivosti. Je 
potrebné skôr zasiahnuť na podporu rodiny a zabrániť tomu, aby deti opúšťali 
starostlivosť svojich rodín, rovnako je potrebné znížiť počet detí v akejkoľvek náhradnej 
starostlivosti, predovšetkým tej pobytovej.

AK sú systém správy prípadov a posúdenie najlepšieho záujmu posilnené a s deťmi 
a rodinami môže v ich domovoch a komunitách efektívnejšie pracovať väčší počet 
kompetentnejších

A AK je možné získať, motivovať a udržať personál prostredníctvom lepšieho 
plánovania, podpory a rozvoja pracovnej sily,

POTOM sa budú rodičia a členovia rodín a komunity aktívnejšie zapájať do zmeny 
situácií, v ktorých sa nachádzajú a umožnia tak deťom ostať vo svojich rodinách

A menej detí bude potrebovať náhradnú starostlivosť mimo svojej rodiny a kvalita 
systému náhradnej starostlivosti sa zlepší,

POTOM je možné zmierniť dôsledky sociálneho vylúčenia a nepriaznivých skúseností 
u všetkých detí 

A POTOM budú práva všetkých detí naplnené.

V SR už dlhší čas 
prebieha proces 
deinštitucionalizácie, 
systém náhradnej 
starostlivosti je však 
stále vo veľkej miere 
závislý od pobytovej 
starostlivosti. Je 
potrebné skôr zasiahnuť 
na podporu rodiny a 
zabrániť tomu, aby deti 
opúšťali starostlivosť 
svojich rodín, rovnako 
je potrebné znížiť 
počet detí v akejkoľvek 
náhradnej starostlivosti, 
predovšetkým tej 
pobytovej.
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POZNÁMKA

Navrhovaný opis a schéma teórie zmeny si vyžadujú 
ďalší vývoj pod vedením MPSVR v spolupráci s 
kľúčovými zainteresovanými stranami v systéme 
náhradnej starostlivosti vrátane nasledujúcich 
základných prvkov:

 » Preskúmanie výsledkov, výstupov a činností/
vstupov obidvoch ciest, aby sa zabezpečilo, 
že plne odrážajú príslušné politické zámery, 
ciele, čiastkové ciele a opatrenia stanovené 
v Stratégii DI a Koncepcii 2021 – 2025. Keďže 
sa dopady (výstupy, výsledky) do teórie zmeny 
pridávajú a presúvajú sa, je stále nevyhnutné 
pýtať sa a vysvetľovať, ako a prečo sú potrebné 
a zabezpečiť, aby ukazovatele, ktorú sú zahrnuté 
v tomto národnom rámci MaH pre náhradnú 
starostlivosť, odrážali všetky ďalšie výsledky.

 » Opis prepojení medzi obidvoma cestami a 
dokumentácia základných predpokladov, t. j. 
dokumentovanie dôvodov, pre ktoré sú kľúčové 
zainteresované strany presvedčené, že to môže 
fungovať, dokumentovanie dostupných dôkazov na 
podporu týchto predpokladov a dokumentovanie 
medzier, ktoré treba odstrániť prostredníctvom 
MaH alebo prieskumu.

 » Analýza ohrozenia a dokumentácia stratégií na 
zmiernenie ohrozenia. 

 » Dokumentácia príspevkov všetkých 
kľúčových zainteresovaných strán v 
náhradnej starostlivosti o deti k dosahovaniu 
dohodnutých krátkodobých a dlhodobých 
výsledkov. Nestačí definovať, čo urobia vládne 
štruktúry na dosiahnutie zmeny a výsledkov 
v systéme náhradnej starostlivosti, pretože 
predpoklady, ktoré musia byť vytvorené na 
dosiahnutie dohodnutých výsledkov, závisia od 
príspevkov (vstupov/činností a výstupov) ostatných 
oblastí politiky a služieb. Jedným z príkladov je 
zabezpečenie včasnej identifikácie detí a rodín, 
ktoré potrebujú ochranu a včasné intervencie, 
aby sa predišlo zbytočnej odluke detí od ich rodín. 
Vyžaduje si to dobre koordinované a integrované 
opatrenia rôznych zainteresovaných strán z rôznych 
oblastí politiky na niekoľkých a často odlišných 
miestach v danom časovom bode (ako sú sociálne 
služby, služby náhradnej starostlivosti a sektor 
zdravotnej starostlivosti a výchovy). 

 
V ďalšom vývoji teórie zmeny je dôležité, aby si 
kľúčové zainteresované strany naďalej kládli otázku, 
či ich diskusie odhaľujú nezrovnalosti v logike teórie 
zmeny, napríklad: zdôrazňujú intervencie stanovené 
v Koncepcii 2021– 2025 dôležitú medzeru vo 
výslednom rámci? Naznačuje niektorý z predpokladov 
cestu ďalšej zmeny? Je táto teória hodnoverná, t. j. 
má zmysel, a sú zásahy realizovateľné vzhľadom na 
zdroje, ktoré majú zainteresované strany k dispozícii? 
Aké zmeny v politickom a právnom rámci môžu 
byť potrebné pred zavedením určitých opatrení v 
systéme náhradnej starostlivosti a/alebo v spolupráci s 
ostatnými systémami a sektormi? 

Zdroj: Konzultačný tím UNICEF a členovia 
tímu MPSVR SR, Ústredia PSVaR, 2021

• Prijať signál, vykonať počiatočné 
posúdenie rizika a spustiť súbor 
opatrení

• Vykonať kompletné posúdenie, 
navrhnúť a uplatniť plán sociálnej 
práce

• Poskytovať podporu rodine, 
psychologické poradenstvo

• Prípad možno uzavrieť, alebo 
prehodnotiť a upraviť

• Dieťa možno umiestniť do dočasnej 
alebo trvalej náhradnej starostlivosti

• Dieťa sa vracia do starostlivosti 
vlastných rodičov alebo širšej rodiny

• Rodičia, deti sú spokojné s 
poskytovanými službami

• Schopnosti rodičov a rodinné 
prostredie sa zlepšili a sú dostatočne 
bezpečné, aby dieťa mohlo zostať 
doma

• Rodičia alebo iní opatrovatelia majú 
prístup k potrebným komunitným 
službám

• Dieťa sa cíti bezpečne, zaopatrené a 
na budúcnosť hľadí s nádejou

• Vplyv nepriaznivých skúseností na 
dieťa sa zvráti a dieťa prospieva

• Práva detí sú naplnené• Chudoba a nezamestnanosť, zlé 
bývanie

• Problémy s fyzickým a duševným 
zdravím rodičov , vrátane závislostí

• Stigma, diskriminácia a sociálne 
vylúčenie

• Zdravotné znevýhodnenie dieťaťa a 
rodiča

• Slabé rodičovské kompetencie

• Posilniť usmernenia k vedeniu 
prípadov, vrátane posudzovania 
najlepšieho záujmu

• Zvýšiť počet a schopnosti sociálnych 
pracovníkov, psychológov pre prácu s 
rodinami v ich domovoch

• Posilniť neustály profesionálny rozvoj
• Rozvíjať strategické partnerstvá a 

posilniť koordináciu
• Mobilizovať komunity a zdroje v 

komunite

• Väčší priestor pre participáciu 
príjemcov v záležitostiach, ktoré sa 
ich týkajú

• Štandardné procesy posudzovania a 
hodnotenia najlepšieho záujmu sú 
stanovené, fungujú a sú pravidelne 
monitorované > zvyšuje sa 
adekvátnosť služieb a umiestnení

• Znížený počet (podiel) detí 
umiestnených v ústavných 
zariadeniach náhradnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu (50,5 % 
do roku 2025)

• Zvýšená spokojnosť zamestnancov i 
kvalita služieb

• Dieťa sa cíti bezpečne, zaopatrené a 
na budúcnosť hľadí s nádejou

• Vplyv nepriaznivých skúseností na 
dieťa sa zvráti a dieťa prospieva

• Práva detí sú naplnené

• Potreba zlepšiť schopnosti v oblasti 
vedenia prípadov a sociálnej práce

• Zlepšené pomery počtu prípadov 
detí na sociálneho pracovníka

• Zlepšené „stráženie vstupnej brány"
• Medzery v službách (duševné 

zdravie, bývanie, sociálne služby)
• Potreba medzirezortnej koordinácie 

a strategických partnerstiev v 
oblasti riadenia kvality a analýzy 
údajov

• Potreba zmobilizovať miestne 
komunity

Základné PREDPOKLADY, RIZIKÁ a STRATÉGIE ZMIERNENIA RIZÍK sú identi�kované a pravidelne sa posudzujú

Výzvy, ktorým čelia deti a 
rodiny, vedú k porušovaniu 
práv detí

Výzvy, s ktorými sa stretávajú 
Úrady PSVAR, Centrá, sociálni 
pracovníci a odborníci, vytvárajú 
prekážky pri zlepšovaní dosahu 
podporných služieb pre rodinu a 
pri deinštitucionalizácii

ANALYSIS AND 
ASSUMPTIONS… 

AK MPSVR SR, Ústredie 
PSVAR, SPODaSK a 
Centrá…

POTOM tieto výstupy…
Výsledkom budú 
nasledujúce VÝSLEDKY 
a DOPAD

ANALÝZA A 
PREDPOKLADY… 

ANALYSIS AND 
ASSUMPTIONS… 

AK MPSVR SR, Ústredie 
PSVAR, SPODaSK a 
Centrá…

POTOM tieto výstupy…

Výsledkom budú 
nasledujúce VÝSLEDKY 
a DOPAD

ANALÝZA A 
PREDPOKLADY… 

Cesta

Teória zmeny v systéme náhradnej starostlivosti

1

Cesta 2

Teória zmeny v 
systéme náhradnej 
starostlivosti 
rodinného typu - deti a 
rodiny

Teória zmeny týkajúca sa 
Koncepcie a Stratégie De-I – 
posilnenie systému a reforma

OBRÁZOK 4
Teória zmeny v systéme náhradnej starostlivosti

Zdroj: Tím konzultantov UNICEF a členovia tímu MPSVR SR, ÚPSVaR, 2021
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3.2 Prístup k dosahovaniu želaných výsledkov založený 
na výsledkoch 
Prístup k tvorbe politík a k rozhodovaniu založený na výsledkoch, ktorého podstatou 
sú informácie z dostupných dôkazov a analýza, môže pomôcť v dosahovaní 
požadovaných výsledkov stanovených v teórii zmeny na obrázku č. 4. 

Riadenie založené na výsledkoch predstavuje 
prístup k riadeniu, ktoré prenáša pozornosť z činností 
a poskytovania služieb na výsledky tak, aby sa 
vedúci pracovníci systému náhradnej starostlivosti 
sústredili na plánovanie, implementáciu, 
monitorovanie a podávanie správ s ohľadom na 
krátkodobé a dlhodobé dopady a výsledky. Výsledky 
v systéme náhradnej starostlivosti poukazujú na 
pozitívne zmeny, ktoré prispievajú ku kvalite života 
cieľových populácií detí v núdzi a ich rodín a k 
naplňovaniu práv detí.

Tento prístup sa snaží zabezpečiť, aby všetci aktéri 
v systéme náhradnej starostlivosti priamo alebo 

nepriamo prispievali k dosahovaniu definovaných 
výsledkov. Znamená to opakovaný a participatívny 
proces s cieľom:

 » definovať výsledky, o dosiahnutie ktorých sa snaží 
MPSVR a jeho partneri, a spôsob ich dosiahnutia;

 » otestovať základné predpoklady, že podmienky, 
ktoré vytvára MPSVR a jeho partneri, sú tie 
správne na dosiahnutie výsledkov;

 » monitorovať implementáciu;
 » naučiť sa a prispôsobiť/upraviť intervencie 

podľa potreby, aby bolo zabezpečené splnenie 
požadovaných výsledkov;

 » ohodnotiť výsledky.15

Na obrázku č. 5 je znázornený prístup k tvorbe politík a rozhodnutí v systéme 
náhradnej starostlivosti založený na výsledkoch, ktorý neustále monitoruje a hodnotí 
výstupy, výsledky a dopad plánovaných intervencií a politík.

OBRÁZOK 5
Prístup k tvorbe politík a rozhodnutí založený na výsledkoch

Cyklus výsledkov politiky

Formulovanie/prehodnotenie politiky

Vyhodnotenie zmien vo 
výsledkoch

Analýza údajov

Výber hlavných 
stratégií na 
dosiahnutie výsledkov 

Identifikácia 
kľúčových národných 
výsledkov a priorít 

Posúdenie, či boli 
splnené zámery a ciele 
národnej politiky 
a právnych predpisov, 
a či boli dosiahnuté 
výsledky

Služby sú dostupné, 
prístupné, prijateľné, 
spĺňajú potreby 
a zabezpečujú 
poskytovanie primeranej 
starostlivosti a podpory

Zameranie správnych služieb fungujúcich v súlade s právnymi 
normami na deti a rodiny, ktoré ich potrebujú

Primerané určenie potrieb 
zainteresovaných strán

Ročné preskúmanie 
a akčný plan, 
kalkulácia nákladov 
a financovanie

Proces implementácie  a 
monitorovanie (sledovanie 
ukazovateľov a zdrojov)

Výber intervencií

Potreby zdrojov a 
ich financovanie

Zdroj: Prevzaté autormi z prezentácie Power Point od Jinabhai, N.: Monitorovanie a hodnotenie: Prehľad16 

Analýza údajov z rôznych zdrojov s cieľom identifikovať kľúčové národné výsledky a 
priority a vybrať hlavné stratégie na dosiahnutie výsledkov umožňuje tvorcom politík 
presnejšie identifikovať potreby všetkých zainteresovaných strán - predovšetkým detí 
a rodín, ktoré potrebujú podporu a ochranu. To je nevyhnutné na to, aby sa systém 
náhradnej starostlivosti zameral na správne intervencie a služby fungujúce na správnej 
kvalitatívnej úrovni pre deti a rodiny, ktoré ich potrebujú, a aby sa to odrazilo v ročných 
akčných plánoch. Vyžaduje si to aj dobré pochopenie veľkosti celkovej populácie detí a 
rodín v núdzi v krajine.

Monitorovanie implementácie politiky si vyžaduje sledovanie zdrojov a výkonnosti 
systému na základe dohodnutého súboru ukazovateľov procesov a výsledkov, 
ktoré poskytujú informácie o tom, či systém funguje podľa plánu a či sú služby 
dostupné, prístupné, prijateľné, kvalitné a či spĺňajú identifikované potreby. Počas 
každoročných preskúmaní a hodnotení na konci politického cyklu MPSVR SR a jeho 
partneri posudzujú, či boli splnené celkové ciele a zámery politiky a či boli dosiahnuté 
dohodnuté dlhodobejšie výsledky, s cieľom identifikovať oblasti na zlepšenie, ako aj 
nedostatky v implementácii.

Monitorovanie 
implementácie politiky 
si vyžaduje sledovanie 
zdrojov a výkonnosti 
systému na základe 
dohodnutého súboru 
ukazovateľov procesov 
a výsledkov, ktoré 
poskytujú informácie o 
tom, či systém funguje 
podľa plánu a či sú služby 
dostupné, prístupné, 
prijateľné, kvalitné a či 
spĺňajú identifikované 
potreby.
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KAPITOLA 4

Navrhovaný národný rámec 
MaH pre systém náhradnej 
starostlivosti
Monitorovanie – počas implementácie politiky sa údaje 
systematicky zhromažďujú, spracúvajú a vykazujú na dennej, 
mesačnej a štvrťročnej báze. 

Dosiahnutie výsledkov

Hodnotenie 
výsledkov

V polovici trvania, na konci 

cyklu pollitky

Monitorovanie
Denne, mesačne, štvrťročne

Hodnotenie a výskum procesu a výstupu

Zdroj: Upravené autorkami podľa Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Libérijskej republiky, MaH Workshop, Bomi Country, 19. – 23. január 2009

Tvorba politiky Implementácia

Lorem ipsum
Posúdenie a plánovanie

Ročne Lorem ipsum

Kontrola
Štvrťročne, ročne

Cesta výsledkov a zodpovedajúce udalosti monitorovania a hodnotenia

Navrhovaný národný rámec MaH pre systém náhradnej starostlivosti SR obsahuje 
opatrenia a udalosti MaH (obrázok č. 6), ktoré pokrývajú celý cyklus výsledkov politiky 
od návrhu politiky (alebo revízie) po jej implementáciu (obrázok č. 5). Údaje z rôznych 
zdrojov sa zhromažďujú, analyzujú a používajú počas fázy posudzovania, kontroly a 
plánovania. Kľúčové udalosti a opatrenia v oblasti MaH sa navrhujú takto:

1. Monitorovanie – počas implementácie politiky sa údaje systematicky 
zhromažďujú, spracúvajú a vykazujú na dennej, mesačnej a štvrťročnej báze.

2. Preskúmanie – na štvrťročnej a ročnej báze MPSVR a jeho partneri vykonávajú 
revíziu (strednodobé hodnotenie) výkonnosti systému náhradnej starostlivosti 
vrátane výstupov a krátkodobých výsledkov. Týmto spôsobom sa získavajú 
informácie o ročnom plánovacom a rozpočtovom cykle.

3. Hodnotenie – v poslednom roku každého cyklu politík (ten súčasný sa končí v 
roku 2025) sa vykonáva externé hodnotenie, ktoré sa zameriava na efektívnosť 
systému a jeho dlhodobé výsledky pre deti a rodiny, ktorým slúži. Počas celého 
cyklu výsledkov politiky môže MPSVR chcieť vyhodnotiť niektoré kľúčové 
procesy a výstupy a zadať výskum, aby odpovedal na konkrétne výskumné a 
vzdelávacie otázky.

OBRÁZOK 6
Navrhovaná cesta výsledkov pre systém náhradnej starostlivosti a zodpovedajúce udalosti a opatrenia MaH

Zdroj: Prevzaté autormi z Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Libérijskej republiky, región Bomi, 19. – 23. január 2009 

© UNICEF/UN0465351/Pancic
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Údaje zhromaždené počas cyklu výsledkov politiky pomáhajú identifikovať a 
objasňovať dôvody akéhokoľvek nedostatočného výkonu systému, zdôrazňovať 
nezamýšľané dôsledky a odporúčať opatrenia na zlepšenie výkonu systému počas 
cyklu politiky a pre budúcu tvorbu politiky a programovanie a zovšeobecniť získané 
poznatky. Viac podrobností o navrhovaných udalostiach MaH a opatreniach podľa 
cesty k výsledkom a cyklu výsledkov politiky sú uvedené v kapitole 4. 

 
4.1 Národný rámec ukazovateľov MaH
Nový národný rámec ukazovateľov MaH je založený na teórii zmeny náhradnej 
starostlivosti o deti (obrázok č. 4) a zohľadňuje hlavné navrhované udalosti MaH 
a opatrenia podľa tejto cesty (obrázok č. 6). Vývoj nového národného rámca 
ukazovateľov MaH je integrálnym krokom v cykle výsledkov politiky MPSVR. 
Prichádza po nedávnej revízii politiky, konkrétne po aktualizácii Stratégie DI a 
Koncepcie na roky 2021 – 2025, ktorá bola založená na procesoch zvýraznených 
fialovou farbou na pravej strane obrázku č. 5 – analýza údajov, nastavenie priorít, 
stratégia – a vzájomne prepojených procesov zobrazených zelenou farbou na ľavej 
strane obrázku č. 5 – výber intervencií a identifikácia zdrojov a potrieb financovania, po 
ktorých nasleduje plánovanie, implementácia a monitorovanie.

Zatiaľ čo proces implementácie a monitorovania politiky na roky 2021 – 2022 môže byť 
stále z veľkej časti založený na existujúcich ukazovateľoch používaných na monitorovanie 
a podávanie správ, uskutočniteľnosť integrácie vybraných ukazovateľov z nového 
národného rámca MaH do existujúceho systému údajov MaH náhradnej starostlivosti sa 
posúdi a indikátory sa otestujú v prvom roku implementácie tohto rámca. 

Výber a typy ukazovateľov 

Navrhovaný rámec ukazovateľov MaH pre systém náhradnej starostlivosti obsahuje 
rad ukazovateľov na rôznych úrovniach na meranie, monitorovanie a hodnotenie 
implementácie Stratégie DI a Koncepcie 2021 – 2025 vrátane výkonnosti systému a 
okamžitých a dlhodobých výsledkov pre deti a rodiny (výstupy a výsledky). 

Zoznam ukazovateľov uvedený v tabuľke č. 1 vychádza zo súboru národných 
ukazovateľov náhradnej starostlivosti, ktoré MPSVR používalo v minulých cykloch 
výsledkov politík.17 Priority ukazovateľov boli určené s ohľadom na nasledujúce kritéria:

1. Dostupné ukazovatele, pre ktoré MPSVR a jeho partneri pokračujú v zbere a 
vykazovaní údajov pomocou existujúcich pojmov, definícií alebo metadát alebo 
upravených metadát.

2. Nové indikátory, ktoré sa MPSVR a jeho partneri snažia v krátkodobom až 
strednodobom horizonte začleniť do existujúceho systému zberu a vykazovania 
údajov.

3. Nové ukazovatele považované za relevantné, ktoré by MPSVR a jeho partneri mali 
záujem ďalej skúmať, a pre ktoré sa môžu rozhodnúť zbierať a vykazovať údaje v 
dlhodobejšom horizonte.

4. Ukazovatele, ktoré sa nepovažujú za relevantné na meranie pokroku pri 
implementácii politiky a výsledkov.

5. Ostatné použité kritériá:

• Ukazovatele, ktoré čo najpriamejšie odrážajú politické priority, zámery, ciele 
a čiastkové ciele stanovené v Stratégii DI a Koncepcii na roky 2021 – 2025 a 
zákonoch upravujúcich systém náhradnej starostlivosti.

• Ukazovatele merajúce pokrok v procesoch zmeny stanovené v navrhovanej 
teórii zmeny systému náhradnej starostlivosti (obrázok č. 4).

• Ukazovatele odzrkadľujúce základné zložky a procesy systému náhradnej 
starostlivosti vrátane prechodných bodov cez systém, ako je vstup a výstup.

• Ukazovatele, ktoré sú dostatočne presné na zabezpečenie objektívneho 
merania a vyžadujú čo najpraktickejší a nákladovo najefektívnejší zber údajov 
(kritériá kvality – tie sú vysvetlené v prílohe č. 2).

• Ukazovatele, ktoré sú citlivé na zmenu výsledku, ale relatívne neovplyvnené 
inými zmenami.

• Rozčlenenie ukazovateľov podľa potreby na zabezpečenie dostatočnej hĺbky.
• Užitočnosť ukazovateľov pri rozhodovaní.
• Súlad ukazovateľov s medzinárodnými normami a normami EÚ (ak je to vhodné) 

a inými medzinárodnými a vnútroštátnymi požiadavkami na podávanie správ.
 
Zoznam ukazovateľov v navrhovanom národnom rámci MaH nie je vyčerpávajúci 
ani navrhnutý tak, aby poskytoval úplné informácie o všetkých možných aspektoch 
systému náhradnej starostlivosti a deťoch, o ktoré sa systém stará. Výber 
ukazovateľov musí urobiť MPSVR a jeho partneri zodpovední za systém náhradnej 
starostlivosti. Výber ukazovateľov zahrnutých v navrhovanom národnom rámci MaH 
súvisí s účelom, na ktorý tieto ukazovatele slúžia, s údajmi, ktoré sú v súčasnosti 
k dispozícii v dátovom systéme o náhradnej starostlivosti, so silnými a slabými 
stránkami dátového systému, s možnosťou zbierať údaje pre nové navrhované 
ukazovatele a úroveň zdrojov, ktoré môže SR na túto úlohu vyčleniť. Pracovný plán 
implementácie MaH uvedený v kapitole 5 stanovuje ďalšiu prácu, ktorá je potrebná 
na odstránenie medzier v údajoch a ukazovateľoch, ktoré boli identifikované pri 
posudzovaní MaH náhradnej starostlivosti o deti18, najmä pokiaľ ide o kvalitu služieb 
a výsledky pre deti v predbežnej starostlivosti, v starostlivosti a po ukončení 
starostlivosti19.

Je potrebné tiež poznamenať, že navrhovaný národný rámec indikátorov MaH 
a implementačný plán sú koncipované ako živé dokumenty, ktoré majú odrážať 
dynamiku systému náhradnej starostlivosti a prostredie, v ktorom sa ciele a zámery 
môžu časom meniť v dôsledku nového vývoja, ktorý vedie k zmenám predmetu 
merania a k úpravám rámca ukazovateľov vrátane metód a nástrojov na zber údajov. K 
takémuto vývoju môže dôjsť na národnej úrovni, ale môže byť ovplyvnený aj aktivitami 
na medzinárodnej úrovni (prehľad relevantného medzinárodného vývoja ukazovateľov 
pre deti v náhradnej starostlivosti nájdete v prílohe č. 3).

Väčšina ukazovateľov v tabuľke č. 1 nižšie má kvantitatívny charakter a budú 
vytvorené prostredníctvom administratívnych údajov zozbieraných systémom 
náhradnej starostlivosti. MPSVR a jeho partneri uznávajú, že kvantitatívne údaje 
môžu riešiť niektoré, ale nie všetky informačné potreby v tejto oblasti politiky. Majú 
obmedzenú hodnotu, napríklad pokiaľ ide o kauzálnu analýzu, pre ktorú sa musia 
zbierať a analyzovať údaje z iných zdrojov, ako napríklad z kvalitatívneho výskumu 
v rámci systému náhradnej starostlivosti, prieskumov v populácii a iných zdrojov. 
Niektoré z počiatočných krokov potrebných na rozšírenie navrhovaného zoznamu 
ukazovateľov v priebehu času sú načrtnuté v Pracovnom pláne implementácie MaH 
národného rámca MaH v kapitole 5. 

Zatiaľ čo proces 
implementácie a 
monitorovania politiky 
na roky 2021 – 2022 
môže byť stále z 
veľkej časti založený 
na existujúcich 
ukazovateľoch 
používaných na 
monitorovanie a 
podávanie správ, 
uskutočniteľnosť 
integrácie vybraných 
ukazovateľov z nového 
národného rámca 
MaH do existujúceho 
systému údajov MaH 
náhradnej starostlivosti 
sa posúdi a indikátory 
sa otestujú v prvom 
roku implementácie 
tohto rámca.
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Navrhovaný rámec ukazovateľov 

Rámec ukazovateľov navrhnutý na obrázku č. 7 poskytuje informácie o spravodlivosti, 
efektívnosti, hospodárnosti a o účinnosti systému náhradnej starostlivosti. Účinnosť 
zahŕňa dostupnosť, udržateľnosť a kvalitu služieb, vhodnosť umiestnení a výsledky 
prijímateľov a personálu. Rámec ukazovateľov tiež stanovuje navrhované rozsahy, 
prostredníctvom ktorých sa tieto témy merajú. Rozsahy ukazovateľov sú na obrázku č. 
7 prepojené s kľúčovými výstupmi a krátkodobými výsledkami systému (zvýraznené 
zelenou), ktoré prispievajú k dlhodobým výsledkom a celkovému dopadu (zvýraznené 
žltou). Tieto výsledky (výstupy, výsledky, dopady) boli definované na základe Stratégie 
DI a Koncepcie 2021 – 2025 a teórie zmeny systému náhradnej starostlivosti 
(obrázok č. 4). 

OBRÁZOK 7
Navrhovaný rámec ukazovateľov pre systém náhradnej starostlivosti

Ciele, účel, 
zámery politiky

Rovnosť (Dopad)

Prevalencia ohrozených detí / detí, ktoré potrebujú ochranu
Deti v registri
Prichádzajúce signály a počiatočné posúdenia

Rozsahy ukazovateľov Výstupy/krátkodobé výsledky

Znížená disproporcionalita a zvýšená primeranosť postúpení

Deti v systéme náhradnej starostlivosti podľa typu 
služby a intervencie (stav, tok, pomery, profil):
• Prevencia a podpora rodiny
• Pobytová starostlivosť (vrátane dôvodu/miesta)
• Starostlivosť rodinného typu (vrátane dôvodu/miesta)
• Osvojenie
• Opätovné začlenenie a podpora po ukončení 

starostlivosti
• Interná diagnostika, lekárske ošetrenie a 

odborné služby 
• Prístup k externe poskytovaným základným a 

odborným službám 

• Rodičia alebo iní opatrovatelia majú prístup k 
potrebným komunitným službám a spôsobilosť 
rodičov sa zlepšila 

• Znížený počet (podiel) detí umiestnených v  
zariadeniach domácej náhradnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu / dobrovoľné

• Väčší počet detí v starostlivosti sa bezpečne 
vrátilo do starostlivosti svojich rodičov / širšej 
rodiny

• Potreby detí sú naplnené
• Stabilita/trvalosť umiestnenia
• Udržiavanie spojenia s rodinou (v starostlivosti) 

• Väčší priestor pre participáciu príjemcov na 
záležitostiach, ktoré sa ich týkajú

• Vysoká spokojnosti so službami: príjemcovia, 
personál

• Bezpečné a kvalitné prostredie starostlivosti

• Služby sú primerané a posúdenia dokončené 
včas 

• Rozhodnutia o posúdeniach/umiestnení sú 
založené na princípe najlepšieho záujmu a sú 
monitorované

• Posilnené usmernenia a postupy v oblasti 
systému správy prípadov  

• Vyššie miery úspechu (plány starostlivosti)
• Posilnená pracovná sila
• Posilnený systém MaH a kompetencie
• Ďalšie výstupy (pozri: Koncepcia 2021 – 2025)

• Kvalita starostlivosti vrátane bezpečnosti 
prostredia starostlivosti (plány starostlivosti, 
spokojnosť, čas strávený v starostlivosti, 
reportované incidenty/sťažnosti)

• Výsledky pre deti v predbežnej starostlivosti/v 
starostlivosti/po ukončení náhradnej starostlivosti 
(v porovnaní s rovesníkmi / dosiahnutie 
národných referenčných hodnôt)

Výkonnosť systému: napr. jednotkové náklady, 
čas odpovede, miera opodstatnenosti, úroveň 
štandardizácie a dodržiavanie, kvalita údajov, 
úroveň dosahovaných výsledkov (plány 
starostlivosti), kompetencie a fluktuácia 
zamestnancov (pozri: Koncepcia 2021 – 2025)

Dlhodobé 
výsledky/dopad 

Viacerým rodinám v núdzi 
bolo umožnené primerane 
sa starať a ochraňovať 
svoje deti

Menej detí, ktoré potrebujú 
intervencie náhradnej 
starostlivosti 

Menej (nie nevyhnutných) 
odlúčení detí od rodín

Vplyv nepriaznivých 
skúseností na dieťa sa 
zvráti a dieťa prospieva

Dieťa sa cíti bezpečne, 
zaopatrené a na 
budúcnosť hľadí s nádejou

Práva detí sa dodržiavajú

Zdroj: Prispôsobené autorkami kontextu z: Austrálska vláda, Komisia pre produktivitu. 2021. Správa o vládnych službách. 16 Služby na ochranu dieťaťa, obrázok 16.3, s. 16.8

Spôsobilosť, 
nevyhnutnosť

Dostupnosť, 
Vhodnosť, 
Udržateľnosť

Kvalita, 
výsledky

Vstup na 
jednotku 
výstupu

Výkon

Účinnosť 
(Výsledky/
Výstupy)

Efektívnosť a 
hospodárnosť 
(Výstupy/Vstupy)

Navrhovaný rámec ukazovateľov pre system náhradnej starostlivosti 

Rozsahy ukazovateľov zohľadňujú nasledujúce aspekty: 

• Prevalencia detí v ohrození a detí, ktoré potrebujú ochranu.
• Deti, ktoré sú v evidencii systému náhradnej starostlivosti.
• Prichádzajúce podnety (postúpenia systému náhradnej starostlivosti) a vstupné 

posúdenia a ich výstupy vrátane odlúčenia detí od rodiny.
• Pomoc a služby, ktoré poskytuje systém náhradnej starostlivosti s ohľadom na stav 

a tok20, podiely a profil detí.
• Interná diagnostika, lekárske ošetrenie a odborné služby a prístup k externe 

poskytovaným základným a odborným službám.
• Kvalita poskytovanej pomoci a služieb a výsledky pre deti v predbežnej 

starostlivosti, v starostlivosti a po ukončení starostlivosti. 
• Výkonnosť systému s ohľadom na efektívnosť a hospodárnosť prostredníctvom 

súboru intervencií na posilnenie systému. 

V tabuľke č. 1 je uvedený zoznam navrhovaného súboru ukazovateľov MaH pre 
náhradnú starostlivosť v SR vrátane nových možných ukazovateľov. 

Zdroj: Autori prispôsobili kontextu z: https://www.pc.gov.au/research/ongoing/report-on-
government-services/2021/community-services/child-protection. 

TABUĽKA 1
Prehľad navrhovaných národných ukazovateľov MaH pre systém sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately 
(SPODaSK)21 v SR

Téma # Navrhovaný ukazovateľ

Spôsobilosť, 
nevyhnutnosť

1 Podiel detí v registri systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) k určitému dátumu 22 (na 100 
000)

2 Podiel detí v ohrození v registri SPODaSK z celkového počtu detí v registri SPODaSK k určitému dátumu (HLAVNÝ) 23

3 NOVÉ24 Počet podnetov25, ktoré prijali Úrady PSVaR v priebehu určitého obdobia

4 NOVÉ Percentuálny podiel podnetov, ktoré prijali Úrady PSVaR v priebehu určitého obdobia, ktoré viedli k hĺbkovému 
posúdeniu 26 (HLAVNÝ)

5 NOVÉ Počet hĺbkových posúdení vykonaných v priebehu určitého obdobia, podľa výsledkov

Dostupnosť, 
vhodnosť, 
udržateľnosť

6 Počet detí odobratých z pôvodnej rodiny a umiestnených do núdzovej starostlivosti v priebehu určitého obdobia (HLAVNÝ)

7 Počet detí, ktorým systém SPODaSK poskytol služby preventívnej a rodinnej podpory v priebehu určitého obdobia 
(HLAVNÝ)

8 Miera detí v pobytovej starostlivosti a starostlivosti rodinného typu k určitému dátumu (na 100 000) (HLAVNÝ)

9 Miera detí v pobytovej starostlivosti k určitému dátumu (na 100 000) (HLAVNÝ)

10 Percentuálny podiel detí so zdravotným znevýhodnením v pobytovej starostlivosti k určitému dátumu (HLAVNÝ)

11 NOVÉ Počet mladých ľudí v pobytovej starostlivosti k určitému dátumu

12 Počet detí, ktoré boli zverené do pobytovej starostlivosti v priebehu určitého obdobia (HLAVNÝ)

13 Podiel detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré boli zverené do pobytovej starostlivosti v priebehu určitého obdobia 
(HLAVNÝ)

14 Počet detí, ktoré ukončili pobytovú starostlivosť v priebehu určitého obdobia, podľa miesta pri odchode dieťaťa zo 
starostlivosti alebo v prípade jeho úmrtia (HLAVNÝ)

15 Podiel detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré ukončili pobytovú starostlivosť v priebehu určitého obdobia (HLAVNÝ)

16 NOVÉ Počet mladých ľudí, ktorí ukončili pobytovú starostlivosť v priebehu určitého obdobia

https://www.pc.gov.au/research/ongoing/report-on-government-services/2021/community-services/child-protection
https://www.pc.gov.au/research/ongoing/report-on-government-services/2021/community-services/child-protection
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Téma # Navrhovaný ukazovateľ

44 NOVÉ Percentuálny podiel detí, ktoré boli zaradené do systému SPODaSK v priebehu určitého obdobia, a ktorým pri 
zaradení vykonal klinický odborník diagnostiku

45 NOVÉ Percentuálny podiel detí v pobytovej starostlivosti a starostlivosti rodinného typu, ktorým sú poskytované odborné 
služby32 v priebehu určitého obdobia

46 NOVÉ Percentuálny podiel detí v pobytovej starostlivosti a starostlivosti rodinného typu, ktoré absolvovali pravidelnú 
lekársku prehliadku 33 v priebehu určitého obdobia

47 NOVÉ Percentuálny podiel detí v pobytovej starostlivosti a starostlivosti rodinného typu, ktoré boli odoslané na liečbu 
závislosti v priebehu určitého obdobia

48 NOVÉ Percentuálny podiel detí v pobytovej starostlivosti a starostlivosti rodinného typu, ktorým boli počas určitého obdobia 
podávané psychotropné lieky34

Kvalita 49 NOVÉ Podiel používateľov služieb, ktorí uvádzajú spokojnosť so službami prijatými systémom SPODaSK počas určitého 
obdobia 35 (HLAVNÝ)

50 NOVÉ Podiel poskytovateľov služieb SPODaSK uvádzajúcich spokojnosť s poskytovanými službami počas konkrétneho 
obdobia 36 (HLAVNÝ)

51 NOVÉ Počet incidentov zaregistrovaných v systéme SPODaSK počas konkrétneho obdobia podľa typu incidentu

52 NOVÉ Počet detských obetí násilia37 registrovaných v systéme SPODaSK v priebehu určitého obdobia (HLAVNÝ)

53 NOVÉ Počet detí, ktoré v priebehu určitého obdobia podali sťažnosť alebo v mene ktorých bola podaná sťažnosť smerovaná 
k nezávislým mechanizmom monitorovania38 ľudských/detských práv na systém SPODaSK (HLAVNÝ)

Výkonnosť 
systému: pomer 
vstupu k výstupu

54 
+

Koncepcia 2021 – 2025 stanovuje celý rad ukazovateľov výkonnosti systému, ktoré bude systém SPODaSK používať na 
monitorovanie výkonnosti a pokroku dosiahnutého pri posilňovaní systému. Niektoré ďalšie ukazovatele k tým, ktoré sú 
zahrnuté v Koncepcii, môže byť užitočné zvážiť teraz alebo v budúcnosti, ako napríklad:

• Počet zariadení pobytovej starostlivosti k určitému dátumu

• Počet rodín náhradnej starostlivosti s deťmi v nich umiestnenými k určitému dátumu podľa druhu (osobná 
starostlivosť, starostlivosť rodinného typu, profesionálna starostlivosť, starostlivosť poručníka)

• Percentuálny podiel náhradných opatrovateľov, ktorí poskytovali starostlivosť rodinného typu a pobytovú starostlivosť 
so skúsenosťami 1 rok alebo viac k určitému dátumu

• Počet náhradných opatrovateľov odstránených z registra v priebehu určitého obdobia podľa dôvodu (napr. odstúpenie, 
prepustenie, iný dôvod)

• Počet okresov s (formálne) vytvorenými a fungujúcimi systémami postúpení (medzi službami SPODaSK a príbuznými 
službami, ako sú zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo a sociálne služby) k určitému dátumu

• Počet okresov so systémom spätnej väzby a sťažností k určitému dátumu

• Percentuálny podiel Centier, v ktorých bola vykonaná inšpekcia k určitému dátumu

Výsledky Pozri nižšie.

Téma # Navrhovaný ukazovateľ

17 Podiel detí v pobytovej starostlivosti z celkového počtu detí v pobytovej starostlivosti a starostlivosti rodinného typu27 k 
určitému dátumu (HLAVNÝ)

18 Miera detí v starostlivosti rodinného typu k určitému dátumu (na 100 000) (HLAVNÝ)

19 NOVÉ Podiel detí, o ktoré sa starajú profesionálni náhradní rodičia28 z celkového počtu detí v starostlivosti rodinného typu k 
určitému dátumu

20 Podiel detí v náhradnej rodinnej (pestúnskej, z angl. foster29) starostlivosti z celkového počtu detí v starostlivosti rodinného 
typu k určitému dátumu

21 Podiel detí v osobnej (príbuzenskej, z angl. kinship) starostlivosti z celkového počtu detí v starostlivosti rodinného typu k 
určitému dátumu

22 Podiel detí v starostlivosti poručníka z celkového počtu detí v starostlivosti rodinného typu k určitému dátumu

23 Podiel detí so zdravotným znevýhodnením v starostlivosti rodinného typu k určitému dátumu (HLAVNÝ)

24 NOVÉ Počet mladých ľudí30 v starostlivosti rodinného typu k určitému dátumu

25 Počet detí, ktoré boli zverené do starostlivosti rodinného typu v priebehu určitého obdobia (HLAVNÝ)

26 Podiel detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré boli zverené do starostlivosti rodinného typu v priebehu určitého obdobia 
(HLAVNÝ)

27 NOVÉ Počet detí, ktoré boli zverené do starostlivosti profesionálnych náhradných rodičov v priebehu určitého obdobia

28 Počet detí, ktoré boli zverené do náhradnej rodinnej (pestúnskej) starostlivosti v priebehu určitého obdobia

29 Počet detí, ktoré boli zverené do osobnej (príbuzenskej) starostlivosti v priebehu určitého obdobia

30 Počet detí, ktoré boli zverené do starostlivosti poručníka v priebehu určitého obdobia (HLAVNÝ)

31 Počet detí, ktoré ukončili starostlivosť rodinného typu v priebehu určitého obdobia, podľa miesta v čase ukončenia 
starostlivosti / úmrtia dieťaťa (HLAVNÝ)

32 Podiel detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré ukončili starostlivosť rodinného typu priebehu určitého obdobia

33 NOVÉ Počet mladých ľudí, ktorí ukončili starostlivosť rodinného typu v priebehu určitého obdobia

34 NOVÉ Počet detí, ktoré ukončili starostlivosť profesionálnych rodičov v priebehu určitého obdobia, podľa miesta v čase 
ukončenia starostlivosti / úmrtia dieťaťa

35 Počet detí, ktoré ukončili náhradnú rodinnú (pestúnsku) starostlivosť v priebehu určitého obdobia, podľa miesta v čase 
ukončenia starostlivosti / úmrtia dieťaťa

36 Počet detí, ktoré ukončili osobnú (príbuzenskú) starostlivosť v priebehu určitého obdobia, podľa miesta v čase ukončenia 
starostlivosti / úmrtia dieťaťa

37 Počet detí, ktoré ukončili starostlivosť poručníka v priebehu určitého obdobia, podľa miesta v čase ukončenia starostlivosti / 
úmrtia dieťaťa

38 Podiel detí v starostlivosti rodinného typu z celkového počtu detí v pobytovej starostlivosti a starostlivosti rodinného typu k 
určitému dátumu (HLAVNÝ)

39 NOVÉ Percentuálny podiel detí, ktorým bola poskytnutá podpora v súvislosti s opätovným začlenením31 v priebehu určitého 
obdobia (HLAVNÝ)

40 NOVÉ Percentuálny podiel detí, ktoré boli zaradené do systému SPODaSK v priebehu určitého obdobia, a ktorým pri 
zaradení vykonal klinický odborník diagnostiku (HLAVNÝ)

41 Počet osvojiteľných detí k určitému dátumu

42 Počet osvojených detí v priebehu určitého obdobia

43 Podiel detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré boli osvojené v priebehu určitého obdobia



34 | NAVRHOVANÝ NÁRODNÝ RÁMEC MAH PRE SYSTÉM NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI 35 | NAVRHOVANÝ NÁRODNÝ RÁMEC MAH PRE SYSTÉM NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI

TABUĽKA 2
Navrhované ukazovatele výsledkov pre systém náhradnej starostlivosti

Téma Navrhovaný ukazovateľ

Výsledky 
vzdelávania

Percentuálny podiel detí v systéme SPODaSK, ktoré sa k určitému dátumu zúčastňovali bežného predškolského/školského 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 40

Percento detí v systéme SPODaSK, ktorých výsledky vo vzdelaní sú rovnaké alebo vyššie ako priemer ich rovesníkov, o ktorých 
sa systém SPODaSK nestará 41

Blahobyt V tejto fáze nie je možné navrhnúť konkrétne ukazovatele. MPSVR musí s výskumnými partnermi a ďalšími kľúčovými 
zainteresovanými stranami ešte viac pracovať na tom, aby sa mohli rozhodnúť, ako pristupovať k meraniu blahobytu detí pred, 
počas a po starostlivosti a tých, ktorí sa o nich starajú a podporujú ich. Vyžaduje si to kontrolu existujúcich dôkazov vrátane 
skúseností a metód a nástrojov používaných inými krajinami. A zatiaľ čo dlhodobé údaje o blahobyte detí v zariadeniach pobytovej 
starostlivosti a starostlivosti rodinného typu existujú iba v niekoľkých krajinách, existuje stále narastajúca základňa dôkazov o 
(objektívnom, subjektívnom) blahobyte detí v rôznych zariadeniach náhradnej starostlivosti (pobytová, pestúnska, príbuzenská 
starostlivosť) vrátane niekoľkých systematických prehľadov, komparatívnych štúdií (porovnávajúcich napr. kvalitu vzdelávania detí 
v pobytovej starostlivosti s deťmi zo všeobecnej populácie) a rôznych súborov nástrojov a nástrojov na meranie a hodnotenie 
blaha dieťaťa, opatrovateľa a rodiny.42 

Vývoj Merania výsledkov vývoja detí berú do úvahy napríklad kognitívny a sociálno-emocionálny vývoj dieťaťa, fyzický vývoj dieťaťa 
a osvojenie si životných zručností. Mnohé krajiny pri hodnoteniach zdôrazňujú výsledky rozvoja detí, pretože v tejto oblasti 
existuje množstvo dobre zavedených opatrení a nástrojov, alebo v tejto oblasti uskutočnili výskum.43 Údaje generované 
dostupnými metódami na posúdenie výsledkov vývinu detí pomáhajú monitorovať, ako sa vyvíjajú deti, ktoré často vstupujú do 
systému po tom, ako museli čeliť rôznym ohrozeniam, ktoré sú silne spojené s dlhodobými deficitmi vo fungovaní vo viacerých 
vývinových doménach, a či sú naplnené vývinové potreby alebo či je potrebné zvýšiť úsilie v rámci systému a v spolupráci s 
inými systémami, aby sa zabezpečilo bezpečné prostredie umožňujúce dieťaťu prospievať v spolupráci s inými systémami (napr. 
školstvo, zdravotníctvo, súdnictvo).

Zo zistení preskúmania spisu pri posudzovaní MaH v náhradnej starostlivosti o deti v SR vyplýva, že vývoj detí v náhradnej 
starostlivosti je počas umiestňovania hodnotený a monitorovaný a že systém sleduje aj ďalšie aspekty blahobytu detí. Údaje a 
informácie sa uchovávajú v spisovej dokumentácii detí. V tomto bode nie sú výsledky posúdení vývoja, ktoré systém vykonáva, 
zaznamenávané štandardizovaným spôsobom, takže údaje nie sú porovnateľné. Táto oblasť si vyžaduje ďalšie spracovanie. 

Výsledky 
pre mladých 
dospelých 
po ukončení 
náhradnej 
starostlivosti

Štúdie o výsledkoch pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti v iných krajinách sa zaoberajú napríklad 
úspechmi vo vzdelávaní, odbornej príprave alebo zamestnaní, v životných podmienkach, zdraví / duševnom zdraví, subjektívnom 
blahobyte a konfliktoch so zákonom. Rovnako ako v iných oblastiach výsledkov, aj tu rastie dôkazová základňa o štúdiách 
zameraných na mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, a to aj v Európe. V niekoľkých prípadoch sú tieto štúdie 
priamo prepojené s národnými programami pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti. Štúdium výsledkov 
pre mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti a cesty ich starostlivosti sú zásadné, napr. na zlepšenie kvality a 
efektívnosti služieb náhradnej starostlivosti a na lepšie pochopenie faktorov určujúcich dlhodobé výsledky pre deti, o ktoré sa 
staral systém náhradnej starostlivosti.44

Zavedenie výsledkového rámca na meranie výsledkov pre deti a ich rodiny

Zavedenie národného výsledkového rámca pre systém náhradnej starostlivosti umožní 
systému merať výsledky pre deti alebo iných príjemcov. Tým sa vybudujú poznatky o 
efektívnosti systému, opakovateľnosti a rozšíriteľnosti zásahov a služieb a ich nákladov 
a prínosov. Pri príprave navrhovaného národného rámca MaH sa o výsledkoch viedli 
diskusie s MPSVR a jeho partnermi, boli preskúmané dostupné osvedčené postupy 
pri meraní výsledkov a výsledkové rámce iných členských štátov EÚ a iných krajín 
sveta.39 

Vypracovanie národného výsledkového rámca pre náhradnú starostlivosť o deti v SR 
musí byť prepojené s výsledkami definovanými v teórii zmeny systému náhradnej 
starostlivosti (pozri obrázok č. 4). Keďže na tejto teórii zmeny je potrebné ďalej 
pracovať, výsledky sa môžu zmeniť. Tieto zmeny sa budú musieť premietnuť do 
výsledkového rámca. V procese ďalšieho rozvoja teórie zmeny bude obzvlášť dôležité 
zapojiť do diskusie o výsledkoch deti v systéme náhradnej starostlivosti a mladých 
dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, aby sa zistilo, čo považujú za žiaduce 
výsledky, keďže tie, ktoré zvolili tvorcovia politík v spolupráci s ostatnými kľúčovými 
zainteresovanými stranami vrátane výskumných pracovníkov a hodnotiteľov, nemusia 
byť nevyhnutne tie, ktoré sú pre deti a ich rodiny najdôležitejšie. Platformou na začatie 
tejto diskusie a zapojenia môže byť konferencia o systéme náhradnej starostlivosti, 
ktorú MPSVR plánuje na rok 2022.

Nasledujúca tabuľka (tabuľka č. 2) navrhuje MPSVR a jeho partnerom merať 
ukazovatele a rozsahy výsledkov, ktoré sú úzko prepojené a sú užitočné na meranie 
nasledujúcich štyroch krátkodobých a dlhodobých výsledkov uvedených v súčasnej 
verzii teórie zmeny (pozri obrázok č. 4):

1. Dieťa sa cíti bezpečne, zaopatrené a do budúcnosti hľadí s nádejou.
2. Vplyv nepriaznivých skúseností na dieťa sa zvráti a dieťa prospieva.
3. Schopnosti rodičov a rodinné prostredie sa zlepšili a sú dostatočne bezpečné na 

to, aby dieťa mohlo zostať doma.
4. Lepšia kvalita služieb.

Implementačný plán stanovený v kapitole 7 zahŕňa vývoj národného výsledkového 
rámca pre systém náhradnej starostlivosti ako prioritnú činnosť v prvom roku 
implementácie národného rámca MaH. Vývoj, testovanie a integrácia ukazovateľov 
výsledkov do národného rámca ukazovateľov si vyžiada oveľa viac času, ale je možné 
ho dosiahnuť v rámci súčasného politického cyklu 2021 – 2025. 
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Pre rôzne ukazovatele uvedené v tabuľke č. 1 sú dostupné východiskové hodnoty, 
ciele boli stanovené v Koncepcii 2021 – 2025 a Stratégii DI. Pre všetky ostatné 
ukazovatele, pre ktoré neexistuje východisko a/alebo cieľ, bude potrebné stanoviť 
východisko a/alebo cieľ a nastaviť požadovanú úroveň zlepšenia. 

Národné štandardy služieb a akreditačné požiadavky ako dôležité 
referenčné hodnoty
Vyhláška č. 103/2018 Z. z. stanovuje štandardy služieb a akreditačné požiadavky na 
služby v systéme náhradnej starostlivosti. Sú dôležitými referenčnými hodnotami 
na monitorovanie a hodnotenie výkonu a kvality služieb. Všetky štandardy úrovne 
služieb stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo politike poskytujú 
potenciálne ukazovatele, ktoré možno agregovať na národnú úroveň. Nie všetky z nich 
sú zohľadnené v aktuálnom zozname ukazovateľov (tabuľka č. 1), keďže výber sa musel 
urobiť s ohľadom na obmedzenia súčasného systému MaH, ale mali by sa zvážiť pre 
začlenenie do rámca, keď bude otestovaný ukazovateľ národného rámca MaH. 

Štandardy posudzovania, ktoré zohľadňujú najlepšie záujmy dieťaťa 

Štandardy posudzovania, ktoré vykonáva 
personál systému náhradnej starostlivosti, sú 
stanovené v zákone č.305/2005 Z. z. čl. 93 
písm. f) a g) a vo vyhláške č. 103/2018 čl. 29. 
Hoci určovanie a konanie v najlepšom záujme 
dieťaťa je dôležitou prioritou systému náhradnej 
starostlivosti, pri posudzovaní MaH v systéme 
sa zistilo, že posudzovanie sa v súčasnosti 
zameriava viac na riziko a bezpečnosť ako 
na iné aspekty definície najlepšieho záujmu 
stanovené v zákone č. 305/2005 Z. z. a že 
na posúdenie dieťaťa sa používa niekoľko 
rôznych diagnostických nástrojov, ktoré 
používajú sociálni pracovníci, pedagógovia 

a psychológovia. Príloha č. 5 obsahuje 
usmernenie k posúdeniu najlepšieho záujmu, 
ktoré vymedzuje rozsah posúdenia najlepšieho 
záujmu a skúma dôsledky pre kontext SR, 
odkazuje na existujúci súbor nástrojov na 
posúdenie najlepšieho záujmu, ktorý by 
sa mohol prispôsobiť kontextu náhradnej 
starostlivosti, a uvádza hypotetický a ilustratívny 
príklad posúdenia najlepšieho záujmu. 

Pozri aj prílohu č. 6, kde sú uvedené 
medzinárodné usmernenia pre stanovenie 
cieľov a referenčných hodnôt pre deti v 
náhradnej starostlivosti.

4.2 Metadáta

Navrhované metadáta45 pre 48 z uvedených ukazovateľov sa nachádzajú v prílohe č. 
4. Aby boli ukazovatele detailnejšie, väčšina z nich je ďalej rozčlenená. Niektoré zo 
základných premenných členenia špecifických pre dieťa zhromaždených v aktuálnom 
systéme údajov KIDS zahŕňajú: 

• pohlavie dieťaťa,
• vek dieťaťa,
• zemepisnú polohu dieťaťa,
• mieru ohrozenia dieťaťa (kategórie: bez ohrozenia, nízka miera ohrozenia, stredná 

miera ohrozenia a vysoká miera ohrozenia)46, 
• stav zdravotného znevýhodnenia dieťaťa (áno/nie),
• občianstvo / krajinu pôvodu dieťaťa,
• dôvody: (a) zaradenia do systému, (b) vyňatia zo systému, (c) umiestnenia do 

náhradnej starostlivosti.

Metadáta zahrnuté v prílohe č. 4 uvádzajú ďalšie premenné, ktoré je pri vybraných 
ukazovateľoch možné vziať do úvahy, ako napríklad „miesto bydliska (mestské, 
vidiecke)“ na lepšie pochopenie geografických nerovností a nerovností v prístupe 
k službám súvisiacim s rozdielom medzi mestom a vidiekom alebo „zloženie 
domácností a rodinná situácia47 s cieľom lepšie pochopiť, ktorí rodičia a domácnosti 
môžu s väčšou pravdepodobnosťou potrebovať služby prevencie a podpory rodiny ako 
iní, okrem iných premenných48.

4.3 Východiskové hodnoty a čiastkové ciele

Na meranie pokroku pre ukazovatele zahrnuté v rámci ukazovateľov sa musia stanoviť 
čiastkové ciele výkonu a referenčné hodnoty. Na obrázku č. 8 je uvedený príklad 
základnej hodnoty ukazovateľa odrážajúcej súčasnú úroveň výkonu, požadovanú 
úroveň zlepšenia a cieľ. 

+ =

=+

Východisková 
hodnota 
ukazovateľa

Aktuálna úroveň 
výkonnosti 

Požadovaná úroveň 
zlepšenia

Predpokladá konečnú 
a očakávanú mieru 
vstupov, činností 
a výstupov

Cieľový výkon

Požadovaná úroveň výkonu 
dosiahnutá v priebehu 
určitého času

Podiel detí umiestnených 
do pobytovej starostlivosti 
v Centrách na základe 
súdneho rozhodnutia 
na celkovom počte 
detí umiestnených 
do starostlivosti Centier 
na základe súdneho 
rozhodnutia:  xx % v 20xx

Pokles  o  xx % alebo 
zníženie o xx rokov

Podiel detí umiestnených 
do pobytovej starostlivosti 
v centrách na základe 
súdneho rozhodnutia 
na celkovom počte 
detí umiestnených do 
starostlivosti centier na 
základe rozhodnutia súdu: 
50.5 % do r. 2025

Zdroj: Prevzaté autormi z Kusek J., Rist 
R., Ten Steps to a Result-based M&E 
System (Desať krokov k systému MaH 
založenému na výsledkoch), 2004, s. 91

OBRÁZOK 8
Stanovenie cieľov výkonu po zvolení ukazovateľov na meranie pokroku pri implementácii politiky49 
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KAPITOLA 5

Metódy, nástroje a zdroje 
údajov MaH

Existuje niekoľko metód a nástrojov, ktoré vlády na celom svete uplatňujú pri monitorovaní 
a hodnotení náhradnej starostlivosti a iných sektorov. Tri z najzásadnejších sú: 

1. rutinné monitorovanie,
2. ročné preskúmania, 
3. hodnotenia. 

V tabuľke č. 3 sú zhrnuté kľúčové vlastnosti týchto troch metód. 

TABUĽKA 3
Hlavné črty rutinného monitorovania, ročných preskúmaní a hodnotení

Rutinné monitorovanie Ročné preskúmania Hodnotenia

Cieľ Sledovanie zmien od východiskových 
podmienok k požadovaným výstupom 
(vstupy, činnosti a procesy).

Sledovanie a overovanie najmä výstupov a 
krátkodobých výsledkov.

Overiť, aké výsledky boli dosiahnuté v 
prípade ohrozených detí a detí, ktoré 
potrebujú podporu, a ako a prečo boli 
alebo neboli dosiahnuté.

Zameranie Vstupy (napr. personál, finančné 
prostriedky, materiál, zariadenia, zásoby), 
procesy/činnosti a výstupy a krátkodobé 
výsledky ročných plánov systému 
náhradnej starostlivosti. 

Kľúčové otázky: Aké sú potreby a 
požiadavky? Ako vyzerá primeraná 
reakcia? Boli vytvorené správne 
podmienky? Aká reakcia sa uskutočňuje 
(t. j. intervencie a služby poskytované 
deťom a rodinám (cesta 1, obrázok č. 4) a 
činnosti súvisiace s posilnením a reformou 
systému náhradnej starostlivosti (cesta 2, 
obrázok č. 4))?

Zameranie na ciele ročného plánu - 
predovšetkým na výstupy a krátkodobé 
výsledky.

Kľúčové otázky: Je reakcia realizovaná 
podľa plánu a funguje systém podľa 
očakávaní? Fungujú služby a intervencie 
a dosahujú požadované výstupy a 
krátkodobé výsledky pre deti a ich rodiny 
a samotný systém?

Porovnanie plánovaných a zamýšľaných 
výsledkov. Môže tiež hodnotiť dlhodobý 
vplyv. Zameriava sa na to, ako a prečo 
výstupy a stratégie prispeli k dosiahnutiu 
dlhodobých výsledkov.

Kľúčové otázky: je reakcia primeraná, 
relevantná, efektívna, účinná, udržateľná, 
prispieva k požadovaným výsledkom 
pre deti v predbežnej starostlivosti, v 
starostlivosti a po ukončení starostlivosti a 
je dostatočne rozsiahla, aby mala vplyv, a 
aké faktory ovplyvňujú výsledky a vplyv?

Metodológia Sleduje a hodnotí výkonnosť (pokrok 
smerom k výsledkom) prostredníctvom 
monitorovania, analýzy a porovnávania 
ukazovateľov v čase.

Hodnotí ročnú výkonnosť porovnaním 
ukazovateľov pred a po. Opiera sa o 
údaje rutinného monitorovania a môže 
byť doplnená napr. výskumom realizácie/
hodnotením procesov, hodnotením a 
inšpekciami služieb, prieskumami v 
populácii.

Hodnotí dosahovanie výsledkov 
porovnaním ukazovateľov pred a po 
uplynutí obdobia piatich-štyroch rokov. 
Opiera sa o údaje z monitorovania 
a o informácie z externých zdrojov 
(hodnotenia výsledkov a vplyvu, 
prieskumy v populácii).

Zdroje 
informácií

KIDS 

VYSU

DMS 

Spisové dokumentácie

V05/12 ročné štatistické správy

Ročné rýchle posúdenie

Prieskumy (harmonizované na účely 
hodnotenia)

Výročné štatistické správy a správy o 
posúdení 

Výskumné správy

Pozorovania, okrem iných metód (priamy 
zber údajov)

Realizácia Priebežne a systematicky zo strany 
Centier, Úradu PSVaR a kľúčových 
partnerov.

Ročne zo strany MPSVR/ÚPSVaR a 
kľúčových zainteresovaných strán s 
pomocou alebo bez pomoci externých 
koordinátorov 

Externí hodnotitelia a kľúčové 
zainteresované strany.

Využitie Upozorňuje manažérov na problémy 
vo výkonnosti a poskytuje možnosti 
nápravných opatrení.

Poskytuje podklady pre plánovanie 
ďalšieho ročného plánu.

Poskytuje manažérom možnosti stratégie 
a politiky.

Hlavní 
používatelia

Poskytovatelia služieb

Manažéri (verejnosť, MVO)

Manažéri (verejnosť, MVO)

Ostatné kľúčové zainteresované strany

Tvorcovia politiky a strategického 
plánovania

Ostatné kľúčové zainteresované strany

Existuje niekoľko metód a nástrojov, ktoré vlády na celom 
svete uplatňujú pri monitorovaní a hodnotení náhradnej 
starostlivosti a iných sektorov. 

© UNICEF/UN0432323/Volskyi
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Funkcie rutinného monitorovania a hodnotenia výkonnosti a výsledkov

Rutinné monitorovanie výkonnosti a výsledkov je nepretržitý proces prijímania 
rozhodnutí na základe systematicky zbieraných a analyzovaných údajov s cieľom 
zlepšiť výkonnosť systému náhradnej starostlivosti SR smerom k dosiahnutiu 
stanovených cieľov a očakávaných výsledkov. MPSVR SR a ÚPSVaR dohliadajú na 
kľúčové výstupy a vykonávajú monitorovanie výkonnosti a výsledkov na národnej 
úrovni prostredníctvom sledovania výstupov, ktoré môžu poukázať na to, či sú 
zvolené stratégie relevantné a účinné alebo nie. Relevantnosť v kontexte založenom 
na výsledkoch sa vzťahuje na to, či vstup (ako napríklad finančná investícia alebo 
konkrétne opatrenie) v ročných operačných plánoch systému náhradnej starostlivosti 
prispieva k dosiahnutiu kľúčových výstupov a výsledkov.

Na meranie príspevku výstupov k výsledkom je potrebné posúdiť zmenu oproti 
východiskovým podmienkam. Na účinné monitorovanie výsledkov je potrebné 
vypracovať rámec výsledkov, stanoviť východiskovú situáciu, vybrať ukazovatele 
výsledkov a navrhnúť mechanizmy, ktoré zahŕňajú plánované monitorovacie činnosti, 
ako sú návštevy v teréne, stretnutia zainteresovaných strán, systematické analýzy 
alebo správy (napr. správy o spätnej väzbe z novo zavedených mechanizmov spätnej 
väzby) a hodnotenia. 

Hlavné metódy MaH a súvisiace činnosti navrhované pre systém náhradnej 
starostlivosti sa vykonávajú v nasledujúcom poradí: 

1. Denné záznamy o klientovi (spisové dokumentácie). Zákon č. 305/2005 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele stanovuje mandát a funkcie 
štruktúr systému náhradnej starostlivosti, poskytuje právny rámec pre ochranu 
osobných údajov v rámci systému náhradnej starostlivosti (časť spoločných 
ustanovení, § 96 písm. c) a pre vedenie spisovej dokumentácie (časť spoločných 
ustanovení, § 96 písm. b). Všetky informácie a údaje (vrátane úradných 
dokumentov) týkajúce sa detí a ich rodín vrátane údajov od príbuzných služieb 
(zdravotníctvo, školstvo, miestna samospráva, súd, polícia, sociálnoprávna 
ochrana, sociálne služby) sa zaznamenávajú v papierovej podobe do spisu dieťaťa 
a vkladajú sa do systému správy dokumentov (DMS) na Úradoch PSVaR a do 
interných systémov správy informácií v Centrách. 

2. Administratívne záznamy. Všetky organizačné štruktúry systému náhradnej 
starostlivosti vedú administratívne záznamy, ktoré predstavujú rozhodujúci zdroj 
údajov na monitorovanie výkonnosti systému. Tieto záznamy zahŕňajú okrem 
iného informácie o pridelených rozpočtových prostriedkoch a údaje o výdavkoch, 
ľudských a technických zdrojoch, infraštruktúre, odbornej príprave, stretnutiach 
manažmentu, riadení logistiky. Kľúčové informácie (napríklad údaje o výdavkoch, 
ľudských zdrojoch) sa agregujú a vykazujú na vyššej úrovni.

3. Mesačné monitorovanie u všetkých poskytovateľov služieb. Všetci 
poskytovatelia služieb náhradnej starostlivosti monitorujú svoje výstupy na 
mesačnej báze. Mesačné monitorovanie im pomáha včas odhaliť problémy a prijať 
nápravné opatrenia, aby sa mohli splniť ročné prevádzkové ciele. Mesačné správy 
o údajoch sa zasielajú Úradu PSVaR, kde sa údaje agregujú a potom sa zasielajú 
ÚPSVaR, alebo sa správy o údajoch zasielajú priamo z Centier do ÚPSVaR, pričom 
sa používajú najmä šablóny programu Excel, ktoré poskytuje ÚPSVaR alebo ktoré 
vypracovali Centrá.  
 
Po rozšírení dátového systému KIDS na všetkých poskytovateľov služieb náhradnej 
starostlivosti (vládnych aj mimovládnych) sa budú mesačné správy s údajmi 
prostredníctvom systému generovať automaticky.  

Informačný panel alebo iný typ analytického riadiaceho nástroja používaného v 
manažérskych informačných systémoch môže pomôcť poskytnúť manažérom v 
grafickej a ľahko čitateľnej forme aktuálny prehľad kľúčových údajov a informácií 
týkajúcich sa pokroku a výkonnosti ich služieb a celého systému v prípade MPSVR 
SR a ÚPSVaR.50 

4. Štvrťročné monitorovanie na všetkých úrovniach riadenia. Úrad PSVaR, 
ÚPSVaR a MPSVR SR vykonávajú mesačné a/alebo štvrťročné monitorovanie na 
svojich úrovniach s cieľom zabezpečiť, aby sa výsledky dosahovali podľa plánu 
(ročný plán). Takéto monitorovanie spúšťa podporný dohľad a následné návštevy na 
ďalšej nižšej úrovni systému náhradnej starostlivosti, ak je to potrebné. Kľúčovým 
výstupom tohto procesu sú štvrťročné správy o základných ukazovateľoch, pre 
ktoré sa údaje generujú prostredníctvom dátového systému KIDS.

5. Ročné preskúmania na všetkých úrovniach poskytovania služieb a riadenia. 
Ročné preskúmanie je nástrojom riadenia pre MPSVR/ÚPSVaR a ďalšie kľúčové 
vnútroštátne zainteresované strany. 

Ročné preskúmania sa zameriavajú predovšetkým na: 

• preskúmanie plnenia ročného akčného plánu na vykonávanie koncepcie na roky 
2021 - 2025 v priebehu roka s prihliadnutím na dohodnuté ukazovatele a stanovené 
ciele na národnej úrovni,

• posúdenie pokroku dosiahnutého počas rozpočtového roka vrátane prioritných 
opatrení a platieb uskutočnených na urýchlené dosiahnutie výsledkov,

• preskúmanie finančných opatrení a posúdenie, do akej miery systémová 
podpora spĺňa priority a požiadavky systému náhradnej starostlivosti a kľúčových 
zainteresovaných strán, 

• vykonanie analýzy vybraných tematických oblastí s cieľom identifikovať problémy/
vyzvania týkajúce sa efektívneho poskytovania služieb náhradnej starostlivosti 
a uspokojovania potrieb cieľových skupín detí a rodín a odporučiť spôsoby, ako 
zlepšiť pokrok,

• preskúmanie ToC (obrázok č. 4) vrátane základných rizík a predpokladov a rámca 
MaH a vykonanie všetkých potrebných úprav na základe získaných skúseností, 
analýzy nového vývoja a kontroly uskutočniteľnosti. 

Multisektorový výbor pre MaH a výskum s účasťou viacerých 
zainteresovaných strán (ďalej len Národný výbor pre MaH a výskum), ktorému 
predsedá MPSVR SR, bude mať hlavnú zodpovednosť za dohľad nad ročným 
procesom hodnotenia. Medzi hlavné výsledky tohto procesu patria: 

• Tematická/-é správa/-y.
• Súhrnná analýza situácie, reakcie a dosiahnutého pokroku na základe všetkých 

dostupných údajov zhromaždených počas roka (monitorovanie, hodnotenie, 
výskum).

• Aktualizovaný ročný akčný plán (vrátane aktualizovaných činností v oblasti MaH) s 
cieľom zohľadniť hlavné odporúčania.

• Aktualizovaná teória zmeny (obrázok č. 4) a rámec MaH (podľa potreby).
• Národné štatistiky o náhradnej starostlivosti v súlade s dohodnutým národným 

súborom ukazovateľov MaH na webových sídlach MPSVR SR a ÚPSVaR.

Ročné hodnotenie možno označiť ako ročné priebežné hodnotenie a musí byť 
zosúladené s celkovým ročným procesom hodnotenia, plánovania a rozpočtovania 
vlády SR. Je tiež podkladom pre celkovú výročnú správu MPSVR SR, ktorá obsahuje 
kapitolu o náhradnej starostlivosti51. 
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Výročné a pravidelné správy nezávislých monitorovacích mechanizmov

verejný a periodické správy nezávislých mechanizmov monitorovania ľudských a detských práv v SR (ako 
sú Verejný ochranca práv SR 52 a Úrad komisára pre deti/ komisár pre deti53) a tzv. „alternatívne správy“ pre 
jednotlivé krajiny o stave práv detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa (DPD) a jeho opčných protokolov 
predkladané výboru pre práva dieťaťa 54 jednotlivcom, skupinou alebo organizáciou, ktorá je nezávislá od 
vlády SR55, by sa mali zapracovať aj do každoročných hodnotení vedených MPSVR SR, ako aj do hodnotení 
systému náhradnej starostlivosti. 

6. Hodnotenie systému náhradnej starostlivosti. Ku koncu cyklu Stratégie DI a 
Koncepcie na roky 2021 − 2025 sa vyhodnotí päťročný cyklus výsledkov politiky. 
V rámci hodnotenia sa posúdi, či sa dosahujú (alebo nedosahujú) očakávané 
výsledky, aby sa zabezpečilo, že sú vytvorené predpoklady na to, aby mali vplyv 
na blaho a realizáciu práv cieľovej detskej populácie, a preskúmajú sa intervencie 
a služby, ktoré fungujú dobre (osvedčené postupy) a sú pripravené na replikáciu/
rozšírenie. Hodnotenie ďalej pomôže objasniť príčiny nedostatočnej výkonnosti, 
poukázať na nezamýšľané dôsledky, odporučiť opatrenia na zlepšenie výkonnosti 
pre budúcu tvorbu politiky a programovanie, pomôcť informovať o procese 
spravodlivého prerozdeľovania zdrojov a získať skúsenosti. Hodnotenie tak 
poskytne rozhodujúci vstup do ďalšieho cyklu hodnotenia a plánovania. Kľúčovým 
výstupom je hodnotiaca správa. Odporúča sa zmiešaný prístup k hodnoteniu, ktorý 
kombinuje kvalitatívne aj kvantitatívne metódy zberu údajov na zhromažďovanie 
informácií, napríklad prostredníctvom preskúmania strategických dokumentov, 
dokumentácie o implementácii a údajov bežného monitorovania, akreditačných 
a inšpekčných správ, výročných preskúmaní (strednodobé hodnotenia), 
konzultačných stretnutí so zainteresovanými stranami na národnej a terénnej 
úrovni, skupinových diskusií/rozhovorov s používateľmi služieb a poskytovateľmi 
služieb, preskúmania výsledkov prieskumov zameraných na obyvateľstvo a ďalších 
metód. Hodnotenie vykoná externý hodnotiaci tím alebo sa vykoná formou 
zmiešaného hodnotenia, ktoré bude zahŕňať externý hodnotiaci tím v spolupráci 
s interným hodnotiacim tímom.56 Hodnotenia sa budú riadiť medzinárodnými 
hodnotiacimi štandardmi.57  
 
Na vypracovanie národného programu a plánu hodnotenia a výskumu bude 
dohliadať a riadiť ho Národný výbor pre MaH a výskum, ktorému predsedá 
MPSVR. V súčasnosti prebieha hodnotenie projektu financovaného EÚ, ktorý 
sa týka deinštitucionalizácie služieb pobytovej starostlivosti v systéme náhradnej 
starostlivosti. Môže priniesť analýzy a zistenia, ktoré môžu byť podkladom pre 
ďalší ročný proces a procesy preskúmania politiky58, avšak hodnotenia systému 

náhradnej starostlivosti na konci politického cyklu sa nevykonávajú rutinne. MPSVR 
po konzultácii s Národným výborom pre MaH a výskum a ďalšími partnermi a 
zainteresovanými stranami povedie v spolupráci s kľúčovými zainteresovanými 
stranami vypracovanie národného programu a plánu hodnotenia a výskumu 
systému náhradnej starostlivosti, ktorý bude slúžiť ako rámec pre všetky 
hodnotenia a zabezpečí ich súlad s politickými zámermi a cieľmi. V programe 
a pláne sa stanoví rozsah hodnotenia, metodika vykonávania a zberu údajov a 
mandát pre hodnotiteľov a poradný výbor pre hodnotenie. Začlenenie zásad rámca 
hodnotenia do všetkých činností systému náhradnej starostlivosti bude stimulovať 
inovácie smerujúce k zlepšeniu výsledkov a umožní zisťovať účinky náhradnej 
starostlivosti. Účinnejšie a včasnejšie zisťovanie týchto účinkov zvýši schopnosť 
MPSVR SR a jeho partnerov preniesť zistenia do praxe. 

Hodnotenia náhradnej starostlivosti sa budú riadiť Stratégiou DI a Koncepciou 
na roky 2021 − 2025 a budú organizované tak, aby pokrývali tieto navrhované 
tematické oblasti:

• Oblasť I: Vstupy a procesy spojené s implementáciou Stratégie DI a Koncepcie 
2021 − 2025. 

• Oblasť II: Posilnenie náhradnej starostlivosti (riadenie, ľudské zdroje, technická a 
iná infraštruktúra, údaje a informácie, zdravotnícky a iný materiál atď.).

• Oblasť III: Výsledky a vplyv na deti v núdzi a ich rodiny (ako sú vymedzené v teórii 
zmeny pre systém náhradnej starostlivosti na obrázku č. 4) a kľúčové faktory, ktoré 
ich určujú vrátane príčinných súvislostí.59

7. Výskum: Hodnotiace tímy a výskumné tímy často používajú rovnaké alebo 
podobné metódy a nástroje, ale existuje rozdiel v účele a v otázkach, ktoré kladú, 
čo odlišuje hodnotenie od výskumu. K takýmto rozdielom patrí, že a) výskum sa 
zameriava predovšetkým na vytváranie a/alebo rozvíjanie poznatkov a teórie, zatiaľ 
čo hodnotenie je zamerané na prijímanie informovaných rozhodnutí a prijímanie 
opatrení súvisiacich s politikou na základe úsudku; b) výskum sa často snaží 
zovšeobecniť zistenia nad rámec vzorky účastníkov na všeobecnú populáciu, zatiaľ 
čo hodnotenia sa zvyčajne zameriavajú na to, čo sa stalo s ohľadom na cieľovú 
skupinu a čo zistenia znamenajú pre tvorbu politiky, plánovanie a programovanie, 
a zovšeobecňujú sa predovšetkým na ďalších potenciálnych používateľov služieb; 
c) výskumníci podávajú správy širšej vedeckej komunite, zatiaľ čo hodnotitelia 
podávajú správy a odpovedajú tým, ktorí si hodnotenie objednali.60 
 
V súčasnosti systém náhradnej starostlivosti nemá žiadny výskumný program 
ani plán. MPSVR SR vykoná rýchle posúdenie výskumu, ktorý sa uskutočnil za 
posledné tri roky v oblasti detí pred, počas a po skončení starostlivosti alebo 
ochranných opatrení, ako aj posúdenie prebiehajúcich a plánovaných výskumov, 
a to ako základ pre vypracovanie výskumného programu/plánu v spolupráci s 
kľúčovými zainteresovanými stranami a Národným výborom pre MaH a výskum.
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OBRÁZOK 9
Informačný trojuholník - postupnosť hlavných metód MaH a súvisiacich činností navrhovaných pre systém náhradnej 
starostlivosti

Inovácie a poskytovanie služieb

Hodnotenia systému náhradnej starostlivosti 
a výskumy detí pred, počas alebo po skončení 
starostlivosti zvyčajne vedú k určitým opatreniam, 
ktoré sú potrebné na riešenie zistených problémov. 
Niektoré z problémov si môžu vyžadovať inovatívnu 
reakciu, napríklad inováciu rozsahu služieb, spôsobu 
poskytovania, nové partnerstvá alebo škálovanie. 

„Inovácie zahŕňajú prelomové nápady, ktoré vedú 
k novým produktom alebo službám, a postupné 
nápady, ktoré zlepšujú spôsob vykonávania 
procesov... Inovácie sú o vytváraní nových poznatkov 
a ich využívaní.“61

Posúdenia a hodnotenia môžu pomôcť určiť, či je 
potrebná inovatívna reakcia. Príkladom nedávneho 
inovatívneho prístupu v sektore náhradnej 
starostlivosti je reakcia systému na pandémiu 
covid-19. Hodnotenie tejto inovatívnej reakcie 
pravdepodobne odhalí užitočné skúsenosti a 
preukáže, či zmeny v implementácii v rámci reakcie 
systému na pandémiu covid-19 priniesli nejaké 
výhody pre užívateľov služieb alebo personál a 
či posilnili kapacity systému v oblasti reakcie na 
núdzové situácie.

Obrázok č. 9 poskytuje súhrnný prehľad vyššie uvedeného „informačného 
trojuholníka“ systému náhradnej starostlivosti. V spodnej časti trojuholníka sa 
nachádzajú administratívne záznamy a spisové dokumentácie klientov, do ktorých 
Centrá vkladajú informácie o deťoch a ich rodinách. Týždenné a mesačné správy z 
Centier sú agregované systémom Úradu PSVaR alebo zasielané priamo do systému 
ÚPSVaR a v strede sa zapracúvajú do ročných štatistických správ, ktoré vypracúva 
systém ÚPSVaR. Správy o cykle politík, ktoré vypracúva MPSVR, sú na samom 
vrchole trojuholníka. Ďalšia správa sa má predložiť v roku 2025 na konci päťročného 
cyklu Stratégie DI a Koncepcie na roky 2021 – 2025.

Medzi ďalšie informácie zozbierané v systéme náhradnej starostlivosti patria 
informácie z akreditačných procesov Centier, z kontrol vykonaných v Centrách počas 
celého cyklu podávania správ, ako aj z výskumov (realizačných, populačných) a 
mechanizmov monitorovania ľudských práv a práv detí. 

Zdroj: Prevzaté autormi z Power 
Point prezentácie od Jinabhai, 
N.: Monitorovanie a hodnotenie: 
Prehľad62

Zdroj: Upravené autorkami podľa prezentácie v Power Point od Jinabhai, N.: Monitorovanie a hodnotenie, podľa: Globálny tím pre monitorovanie a hodnotenie AIDS – GAMET. Globálny program Svetovej banky pre HIV/AIDS. 2007. 
Plánovanie a riadenie výsledkov HIV/AIDS. Príručka. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj / Svetová banka

Výročné správy

Správy
o cykle politík

Týždenné a mesačné správy

Administratívne záznamy 
Denné záznamy o klientoch 

(spisové dokumentácie)

Obecné

Súhrnné údaje Okresné

Prehľad, trendy, 
porovnania

Podrobné údaje

Medzinárodné, 
národné

Informačný trojuholník pre systém MaH náhradnej starostlivosti

Monitorovanie 
ľudských práv 
a práv dieťaťa

Výskum a 
hodnotenie

Výskum a 
hodnotenie

Inšpekcie

Akreditácia

Denné záznamy o klientoch (spisové dokumentácie) obsahujú podrobné údaje a 
informácie o deťoch a ich rodinách, ktoré Centrá a ÚPSVaR zhromažďujú na miestnej 
úrovni, zatiaľ čo týždenné/mesačné/ročné správy obsahujú údaje agregované 
na okresnej a národnej úrovni a výročné správy a správy o cykle politík obsahujú 
prehľady, časové trendy a porovnávaciu analýzu a sú vypracované na národnej úrovni, 
ale slúžia aj ako podklad pre medzinárodné správy.

V tabuľke č. 4 sa uvádza navrhovaná frekvencia základných metód a činností 
monitorovania a hodnotenia, ako aj participácia kľúčových zainteresovaných strán do 
série monitorovania a hodnotenia systému náhradnej starostlivosti.



46 | METÓDY, NÁSTROJE A ZDROJE ÚDAJOV MA 47 | METÓDY, NÁSTROJE A ZDROJE ÚDAJOV MA

TABUĽKA 4
Navrhovaná frekvencia a participácia v MaH náhradnej starostlivosti o deti

Súbor MaH Úroveň Zodpovednosť/vedenie Koordinácia Načasovanie/termín

mesačne poskytovateľ služby (Centrá) zodpovední poskytovatelia (vládni / MVO) každé Centrum 
samostatne / 
sprostredkovanie 
zo strany ÚPSVaR

bude upresnené

štvrťročne okresná úroveň zodpovedný pracovník Úradu PSVaR každý Úrad 
PSVaR 
samostatne / 
pomoc zo strany 
ÚPSVaR

bude upresnené

štvrťročne národná úroveň vedúci oddelení / (MPSVR/ÚPSVaR) bude upresnené bude upresnené

ročné preskúmanie poskytovateľ služby (Centrá) zodpovední poskytovatelia (vládni, MVO) bude upresnené bude upresnené

ročné preskúmanie okresná úroveň zodpovedný pracovník Úradu PSVaR bude upresnené bude upresnené

ročné preskúmanie národná úroveň vedúci pracovníci MPSVR a kľúčoví 
zamestnanci: politika, program, 
plánovanie

Výbor MaH bude upresnené

hodnotenie národná úroveň MPSVR Výbor MaH bude upresnené

výskum všetky úrovne MPSVR (výskumná agenda) Výbor MaH bude upresnené

TABUĽKA 5
Využitie výsledkov MaH na zlepšenie výkonnosti systému náhradnej starostlivosti

Použitie rôznych súborov správ MaH Mesačné 
monitorovanie

Štvrťročné 
monitorovanie

Ročné 
monitorovanie

5-ročné hodnotenie

Zlepšiť kvalitu a rozsah služieb náhradnej 
starostlivosti

X X X X

Riešenie praktických problémov X X X

Dohľad X X

Ročné plánovanie X

Dolaďovanie a monitorovanie ročných plánov X X

Aktualizácia Stratégie DI a Koncepcie X

Dolaďovanie Koncepcie X

Rozpočet a prideľovanie zdrojov X X

Výpočet požiadaviek na dodávky X X X

Cieľová revízia a aktualizácia teórie zmeny a rámca 
MaH (ukazovateľov)

X X

OBRÁZOK 10
Prehľad množstva systémov tvorby údajov MaH a zdrojov údajov v náhradnej starostlivosti a relevantných pre náhradnú starostlivosť 

Zdroj: Vypracovali autori, 2021

Príbuzné služby: 
Systémy 
administratívnych 
údajov

Sociálne, ekonomické 
a demografické 
štatistiky

Sčítanie obyvateľstva

Prieskumy 
obyvateľstva

Cielený výskum

Dátové systémy 
vládnych a 
mimovládnych Centier

Dohodnuté štatistické 
prieskumy V05/12

Systém správy 
dokumentov

Systém 
administratívnych 
údajov KIDS

Administratívne záznamy, register, súpisy, pravidelné 
prieskumy, posúdenia, sčítania, operatívne výskumy, 
a iné

Jednotlivé spisové 
dokumentácie

Dátový system VYSU 

Na základe detí a služieb Na základe populácie

Potenciálny nový zdroj údajov o 
deťoch v náhradnej starostlivosti

Tabuľka č. 5 ukazuje, ako možno výsledky MaH využiť na zlepšenie výkonnosti 
systému náhradnej starostlivosti.

5.1 Potreby údajov a zdroje údajov

Zdroje údajov pre systém náhradnej starostlivosti sa riadia rôznymi informačnými 
potrebami, najmä MPSVR SR a iných zložiek vlády, parlamentu, mimovládnych 
organizácií, zástupcov komunity (detí, rodičov, iných dospelých opatrovateľov), médií 
a ďalších kľúčových zainteresovaných strán v systéme náhradnej starostlivosti i mimo 
neho. Potreby údajov týkajúcich sa náhradnej starostlivosti o deti sa musia pravidelne 
vyhodnocovať a zohľadňovať v schválenom zozname národných ukazovateľov 
používaných na MaH, podávanie správ a rozhodovanie. 

V systéme náhradnej starostlivosti o deti existuje viacero systémov tvorby údajov 
a zdrojov údajov, ako sa uvádza v predchádzajúcich častiach tohto rámca, vrátane 
administratívneho systému údajov KIDS na úrovni Úradu PSVaR a ÚPSVaR, ako aj 
rezervačného systému VYSU, systému správy dokumentov (DMS), administratívnych 
záznamov, individuálnych spisov a systémov zberu údajov špecifických pre jednotlivé 
Centrá a ďalších. Na obrázku č. 10 je uvedený prehľad množstva systémov a zdrojov 
údajov relevantných pre deti v náhradnej starostlivosti a výkonnosť systému. Zahŕňa 
údaje týkajúce sa detí a služieb (modré rámčeky), ako aj údaje týkajúce sa populácie 
(fialové rámčeky). V poslednom menovanom sú uvedené aj zdroje údajov, ktoré 
systém náhradnej starostlivosti v súčasnosti nevyužíva, pretože sa nevzťahujú na deti 
v náhradnej starostlivosti. 

Dátové systémy náhradnej starostlivosti
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Tri hlavné systémy údajov (náhradná starostlivosť, príbuzné služby, národný štatistický 
systém) musia byť lepšie prepojené a integrované. Rozhodujúcim krokom pri 
implementácii navrhovaného národného rámca pre MaH bude posúdenie možností: 

1. integrovať existujúce systémy a zdroje údajov v rámci systému náhradnej 
starostlivosti, 

2. vytvoriť a posilniť prepojenia medzi dátovými systémami náhradnej starostlivosti 
a dátovými systémami príbuzných služieb, čo si môže vyžadovať vypracovanie 
dohôd a protokolov o výmene informácií v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi o dôvernosti, ochrane súkromia a údajov; 

3. triangulovať a
4. integrovať údaje z administratívnych zdrojov údajov s údajmi z prieskumov a sčítaní 

obyvateľov63. 

V nasledujúcom texte sú podrobnejšie opísané hlavné systémy a zdroje údajov. 

• Zdroj údajov na rutinné monitorovanie: zhromažďujú sa prostredníctvom 
systému správy administratívnych údajov KIDS v náhradnej starostlivosti a 
prostredníctvom správ z rôznych úrovní.  
 
Systém KIDS vytvára celý rad rôznych správ o údajoch týkajúcich sa systému 
náhradnej starostlivosti vrátane správ V05 o deťoch a rodinách a V12 o službách, 
ktoré obsahujú rozsiahle údaje umožňujúce analýzu z rôznych hľadísk vrátane veku, 
regiónu, dôvodu vstupu do systému, typov intervencií a priemernej dĺžky pobytu. 
Rutinné procesy zberu údajov sa riadia zavedenými metódami a nástrojmi zberu 
údajov a sú agregované na okresnej a národnej úrovni. 
 
V systéme KIDS je k dispozícii aj potenciál na zhromažďovanie a agregáciu údajov 
o vybraných výsledkoch detí, napríklad pokiaľ ide o ich bývanie, zamestnanie a 
odbornú prípravu mladých dospelých po opustení náhradnej starostlivosti, až do 
štyroch rokov po odchode zo starostlivosti.  
 
Medzi ďalšie administratívne systémy a zdroje údajov patrí systém správy 
dokumentov - DMS a individuálne spisové dokumentácie, ktoré existujú pre každé 
dieťa, ako aj rezervačný systém VYSU.  
 
Kvantitatívne a kvalitatívne údaje a informácie v spisoch je potrebné systematicky 
spracúvať, analyzovať a agregovať okrem vybraných údajov, ktoré Centrá zdieľajú 
s Úradom PSVaR a ÚPSVaR. V rámci komplexného posúdenia kvality údajov 
(pozri kapitolu 5.7) sa preskúmajú možnosti úplnej digitalizácie a štandardizácie 
spisových dokumentácií s cieľom lepšie využívať kvantitatívne a kvalitatívne údaje 
zadávané a zhromažďované prostredníctvom týchto dokumentácií a vypracuje 
sa plán digitalizácie ako súčasť rozšírenia systému KIDS do Centier a integrácie 
iných systémov a zdrojov údajov so systémom KIDS, ako je napríklad DMS. Keďže 
niektoré z Centier prevádzkujú mimovládne organizácie, v rámci hodnotenia bude 
potrebné preskúmať predbežné požiadavky, ktoré je potrebné zaviesť na rozšírenie 
KIDS do týchto Centier a integráciu KIDS s dátovými systémami špecifickými pre 
dané Centrum alebo rozšírenie DMS spolu s KIDS do Centier.  
 
Tabuľka č. 6 zoskupuje tieto a ďalšie navrhované systémy zberu údajov a zdroje 
systému náhradnej starostlivosti podľa kľúčových pilierov systému (príjemcovia, 
poskytovatelia služieb, podporné systémy). 

TABUĽKA 6
Navrhované zdroje údajov a systémy zoskupené podľa kľúčových pilierov systému náhradnej starostlivosti 

Pilier Systémy a zdroje zberu údajov Opis

Deti/rodičia/ 
náhradní 
opatrovatelia

KIDS Systém správy administratívnych údajov.

VYSU Aplikácia na rezerváciu umiestnenia.

Jednotlivé spisové dokumentácie Osobné údaje týkajúce sa detí a služieb vrátane údajov o výstupoch a krátkodobých výsledkoch.

Spokojnosť používateľa služby Ešte nezavedené.

Pravidelný prieskum medzi deťmi, rodičmi/zástupcami rodičov, súrodencami, príbuznými.

Systém spätnej väzby Ešte nezavedené.

Formuláre spätnej väzby integrované do spisovej dokumentácie, prostredníctvom ktorých systém 
aktívne získava spätnú väzbu od detí a ostatných používateľov služieb v konkrétnych časových 
bodoch počas celého procesu, počnúc odovzdaním dieťaťa do systému náhradnej starostlivosti, 
počiatočným posúdením, vypracovaním, realizáciou a ukončením plánu starostlivosti atď. Formuláre 
spätnej väzby musia obsahovať informácie o tom, ako sa spätná väzba riešila, a tiež o prípadných 
následných opatreniach. 

Systém sťažností a podávania správ64 Okrem externých bezpečných, ľahko dostupných a užívateľsky citlivých mechanizmov podávania 
sťažností, ako sú ombudsmani, musia mať deti/rodičia/náhradní opatrovatelia prístup aj k 
bezpečným, ľahko dostupným a užívateľsky citlivým kanálom na podávanie sťažností interne, t. j. 
v rámci systému náhradnej starostlivosti. Je potrebné definovať kľúčové zložky takéhoto systému, 
ktoré môžu zahŕňať rôzne mechanizmy. Sťažnosti sú dôležitým zdrojom informácií o každodenných 
skúsenostiach detí/rodičov/náhradných opatrovateľov, o problémoch a prekážkach v systéme a sú 
nástrojom na zmenu, ak reagujú včas, sú spravodlivé a chránia súkromie a dôvernosť. 

Register incidentov Registruje všetky incidenty v rámci zariadení starostlivosti vrátane prijatých opatrení a výsledkov.

Centrá / Úrady 
PSVaR

Úrad PSVaR: KIDS

Dátové systémy pre jednotlivé Centrá (v 
budúcnosti: KIDS)

Pravidelné údaje týkajúce sa detí a služieb nahlasované Centrami/Úradmi PSVaR na ÚPSVaR.

Návštevy v rámci dohľadu Mal by sa vypracovať harmonogram pravidelných kontrolných návštev stredísk. 

Spokojnosť poskytovateľa služby Potrebné vypracovať. 

Pravidelný prieskum.

Prieskum medzi kľúčovými informátormi na 
okresnej úrovni

Pravidelný prieskum všetkých okresov. Rozhovory s okresnými Úradmi PSVaR a Centrami.

Sčítanie Centier/Úradov PSVaR Pravidelné sčítanie všetkých Centier/ Úradov PSVaR v rámci SR.

Prieskum Centier/Úradov PSVaR Pravidelný prieskum reprezentatívnej vzorky vládnych/nevládnych Centier a Úradov PSVaR v 
rámci SR.

Ľudské zdroje Prieskum pracovnej sily Prieskum, ktorý poskytuje zoznam pracovníkov v súčasnosti zamestnaných v náhradnej 
starostlivosti vrátane kvalifikácie.

Mzdy Výplatná listina obsahuje zoznam zamestnancov, ktorí sú v súčasnosti na výplatnej listine, a teda v 
aktívnom pracovnom pomere.

Posúdenie potrieb odbornej prípravy Pravidelné posúdenie potrieb odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja manažérov a 
zamestnancov v SR (vrátane MaH).

Infraštruktúra Register akreditácií Register obsahujúci informácie o registrovaných Centrách (vládnych, mimovládnych) vrátane stavu 
akreditácie a pravidelných preskúmaní.

Register inšpekcií Pravidelné inšpekcie podmienok v Centrách.

Podporné 
systémy 
a riadenie 
zdrojov

Viacero zdrojov údajov v závislosti od 
podporného systému, ako sú inventáre 
vybavenia atď., logistika, komodity, financie/
výdavky

Pravidelné posúdenie všetkých podporných systémov Centier a Úradov PSVaR v rámci SR.

Pravidelné preskúmania výdavkov a analýzy nákladov.

Partnerstvo Posúdenie alebo prieskum, správy partnerov 
a koordinačné stretnutia

Dotazník zvyčajne ako doplnok k iným prieskumom. 

Správy od partnerov. 

Záznamy zo stretnutí.
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OBRÁZOK 11
Navrhovaná štruktúra riadenia MaH náhradnej starostlivosti

Zdroj: Vypracované autorkami, 2021

NÁRODNÁ ÚROVEŇ

Výskumné organizácie 
a inštitúcie

Štatistický úrad SR
Kontaktné miesta v oblasti 

náhradnej starostlivosti

MPSVR
Kontaktné miesta v oblasti 

náhradnej starostlivosti 
Kontaktné miesta v oblasti 

náhradnej starostlivosti v Inštitúte 
sociálnej politiky a v Odbore 

hodnotenia/akreditácie kvality

ÚPSVAR
Kontaktné miesta pre MaH

Úrad PSVaR
Kontaktné miesta 

pre MaH

CENTRÁ 
Kontaktné miesta 

pre MaH

(Medzi-)národné mimovládne 
organizácie

Súvisiace sektory / služby: 
spravodlivosť, zdravie, vzdelanie, 
sociálne služby, sociálna ochrana

Partneri v oblasti rozvoja

OKRESNÁ 
ÚROVEŇ

ÚROVEŇ 
POSKYTOVATEĽA

Zdroj: Konzultačný tím UNICEF a členovia tímu MPSVR SR, Ústredia PSVaR, 2021

Usmernenie, technická podpora a funkcie dohľadu pre MaH
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Súvisiace sektory a služby: 
spravodlivosť, zdravie, vzdelanie, 
sociálne služby, sociálna ochrana

KOMUNITY
Jednotlivci, domácnosti, organizácie 

občianskej spoločnosti a siete 

Kontaktné miesta v oblasti náhradnej starostlivosti

Národný výbor pre MaH a výskum a/alebo Technická pracovná skupina Okresný výbor pre MaH a výskum a/alebo 
Technická pracovná skupina

Navrhovaná štruktúra riadenia monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti

• Zdroje údajov na meranie výsledkov a vplyvu: hlavným zdrojom údajov, 
ktorý sa v súčasnosti používa na rozhodovanie v oblasti náhradnej starostlivosti, 
sú administratívne údaje. Tento zdroj údajov sa má v budúcnosti doplniť o ďalšie 
zdroje údajov. Administratívne údaje sú síce veľmi dôležité na vypracovanie 
štatistík o deťoch v náhradnej starostlivosti a výkonnosti systému, ale nedokážu 
odpovedať na otázky ako napríklad, aké sú výsledky pre deti a rodiny, čo tieto 
výsledky určuje a ako sa tieto determinanty môžu líšiť v závislosti od spôsobu 
starostlivosti o dieťa.65 
 
Údaje o obyvateľstve sú obzvlášť dôležité na meranie výsledkov a vplyvu a toho, 
čo ich určuje. MPSVR SR v spolupráci s Národným výborom pre MaH a výskum 
vypracuje rámec výsledkov náhradnej starostlivosti o deti a vykoná posúdenie, v 
ktorom sa preskúma, do akej miery sa existujúce národné štatistické zisťovania 
zamerané na populáciu týkajú detí v režime náhradnej starostlivosti, ako základ 
pre rozhodnutie, či, ako a kedy zahrnúť túto skupinu obyvateľstva a či a aké ďalšie 
cielené zisťovania zamerané na populáciu môžu byť potrebné na odstránenie 
existujúcich nedostatkov v údajoch zameraných na populáciu. 

Iné zdroje údajov 

• Kvantitatívny a kvalitatívny výskum detí v náhradnej starostlivosti. MPSVR 
SR vypracuje národný výskumný program pre náhradnú starostlivosť, aby sa 
zabezpečil koordinovaný prístup k výskumu v systéme náhradnej starostlivosti a 
o systéme náhradnej starostlivosti a aby výsledky výskumu prispeli k vyplneniu 
existujúcich nedostatkov v údajoch a informáciách a k meraniu výsledkov a vplyvu 
na deti a ich rodiny.

• Údaje a informácie zhromaždené nezávislými mechanizmami 
monitorovania ľudských práv a práv detí. Existujúce mechanizmy v SR môžu 
prijímať individuálne sťažnosti a vykonávať vyšetrovania a kontroly. O svojej 
činnosti a zisteniach pravidelne vypracúvajú správy, ktoré sú prístupné verejnosti. 

• Výročné a ad hoc správy národných a medzinárodných organizácií a 
agentúr o deťoch v náhradnej starostlivosti. 

Príloha č. 5 obsahuje tabuľku, v ktorej sú uvedené niektoré z týchto „iných“ zdrojov 
údajov a príslušné štatistické zisťovania na úrovni obyvateľstva a príklady príslušných 
medzinárodných dôkazov a iných zdrojov údajov. MPSVR SR v spolupráci s Národným 
výborom pre MaH a výskum vytvorí a každoročne aktualizuje komplexnejší zoznam, 
aby bolo možné sledovať ďalšie zdroje údajov a v rámci úsilia MPSVR SR zabezpečiť, 
aby tieto zdroje údajov poskytovali údaje relevantné pre realizáciu novej Stratégie DI 
a Koncepcie na roky 2021 − 2025. Národný výbor pre MaH a výskum tiež prerokuje 
a odsúhlasí kritériá na rozhodovanie o tom, aký druh zdrojov údajov bude zahrnutý 
do súpisu a bude slúžiť na plánovanie, programovanie a rozhodovanie v systéme 
náhradnej starostlivosti.66 

5.2 Štruktúra riadenia, mandáty a základné funkcie MaH 
náhradnej starostlivosti 
Riadiaca štruktúra MaH náhradnej starostlivosti v SR sa stále vyvíja. Obrázok č. 
11 poskytuje prehľad o tom, ako by takáto štruktúra mohla vyzerať. 

Štruktúra riadenia MaH náhradnej starostlivosti má tri úrovne. Národnú, okresnú a 
úroveň poskytovateľov služieb. Na všetkých úrovniach sú určené kontaktné miesta, 
ktoré sú poverené koordináciou činností MaH, zdieľaním a šírením informácií. Je 
to v rámci MPSVR a jeho podriadených štruktúr, Štatistického úradu SR a v rámci 
príbuzných štruktúr. Hoci sú tieto úrovne v tabuľke č. 6 opísané samostatne, sú 
prepojené a tvoria neoddeliteľnú súčasť systému MaH náhradnej starostlivosti. V 
tabuľke č. 7 sú zhrnuté kľúčové úlohy (súčasné a budúce) zainteresovaných strán 
MaH v systéme náhradnej starostlivosti, ako aj zainteresovaných strán, ktoré sú mimo 
systému MaH náhradnej starostlivosti, ale sú s ním spojené, ako napríklad Štatistický 
úrad SR ako najvyšší štatistický orgán krajiny.

Zdroj: Vypracovali autori, 2021
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TABUĽKA 7
Riadenie MaH náhradnej starostlivosti − aktuálne a navrhované úlohy a zodpovednosti kľúčových zainteresovaných strán

NÁRODNÁ ÚROVEŇ

Zúčastnené strany Aktuálne a navrhované úlohy a zodpovednosti

MPSVR SR Zákon č. 305/2005 Z. z. prideľuje MPSVR tieto systémové funkcie MaH:

• Podľa čl. 72 písm. e) MPSVR kontroluje a preveruje úroveň vykonávania opatrení stanovených v tomto zákone 
a podľa písm. b) rozhoduje o udelení/rozšírení/zmene/odňatí akreditácie. 

K ďalším kľúčovým funkciám MaH patria:

• Dohľad nad výkonom monitorovacieho systému a výsledkami pre deti a ich rodiny.

• V súlade s Programom štátnych štatistických zisťovaní 67 realizuje štátne štatistické zisťovania a zostavuje ročné 
štatistické správy vrátane štatistických správ o systéme náhradnej starostlivosti, ktoré sa začiatkom každého roka 
zasielajú v elektronickej podobe Štatistickému úradu SR.68 

• Tvorba politiky v oblasti MaH v oblasti náhradnej starostlivosti a riešenie politických otázok.

• Zabezpečovanie dohľadu nad všetkými funkciami MaH v systéme náhradnej starostlivosti.

• Zvolávanie a vedenie Národného výboru pre MaH a výskum.

• Vytváranie priaznivého prostredia pre MaH a výskum v oblasti náhradnej starostlivosti.

• Mobilizácia a prideľovanie technických a finančných zdrojov v oblasti MaH.

• Presadzovanie a koordinácia príslušných ministerstiev a agentúr v oblasti MaH v náhradnej starostlivosti (pozri: 
Národný výbor pre MaH a výskum).

• Schválenie národného rámca MaH a akčného plánu.

• Povinnosť chrániť dôvernosť, súkromie a osobné údaje v systéme náhradnej starostlivosti.

• Niekoľko oddelení v rámci MPSVR SR má tiež zásadné úlohy a povinnosti v oblastiach súvisiacich s MaH a 
výskumom, ako napríklad oddelenia poskytujúce technické/metodické usmernenia a podporu systému náhradnej 
starostlivosti, vypracúvajúce normy kvality v sektore, vykonávajúce pravidelné kontroly a hodnotenia v systéme 
náhradnej starostlivosti a iné. Odborníci týchto oddelení sa môžu pravidelne alebo podľa potreby zúčastňovať na 
činnosti Národného výboru pre MaH a výskum.

Štatistický úrad SR 69 • Ústredný orgán so zákonným mandátom na tvorbu a zverejňovanie oficiálnej štatistiky v SR s 8 regionálnymi 
pobočkami vykonávajúcimi štatistickú činnosť v teréne.

• V súlade so zákonom č. 540/2001 vypracuje a vydá (formou vyhlášky) 3-ročný program štátnych štatistických 
zisťovaní70, a to v spolupráci so všetkými ministerstvami vrátane MPSVR SR a ďalšími štátnymi organizáciami.

• Koná v súlade s Kódexom postupov pre európsku štatistiku, ktorý zabezpečuje spoločný rámec kvality pre 
európsky štatistický systém a je doplnený rámcom zabezpečenia kvality európskeho štatistického systému.71,72

• Zodpovednosť za sčítanie obyvateľov SR. 

• Je poverený zhromažďovať a vykazovať všetky údaje, ktoré požaduje Eurostat na vypracovanie štatistík pre 
celú EÚ, napríklad o príjmoch a životných podmienkach (zisťovanie EU SILC). Krajina sa zúčastňuje aj na ďalších 
celoeurópskych a medzinárodných prieskumoch, ako je štúdia PISA (najnovšie: 201873) alebo prieskum HBSC 
(najnovšie: 201874), ktoré poskytujú užitočné údaje na identifikáciu detí a rodín, ktoré potrebujú podporu a ochranu, 
a ich hlavných problémov a potrieb. 

• Participácia v Národnom výbore MaH a výskumu. 

• Očakáva sa, že v budúcnosti bude zohrávať významnejšiu úlohu pri riadení kvality údajov naprieč exekutívou.

• Bude potrebné vytvoriť kontaktné miesto pre MaH v systéme náhradnej starostlivosti.

ÚPSVaR Zákon č. 305/2005 Z. z. prideľuje ÚPSVaR tieto systémové funkcie MaH:

• Podľa čl. 73 ods. 1 písm. t) ÚPSVaR spracováva štatistické zisťovania a administratívne zdroje v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

• Podľa čl. 73 ods. 1 písm. u) ÚPSVaR prevádzkuje a rozvíja jednotný prepojený systém zberu, spracovania a prenosu 
informácií, ako aj monitorovania procesov v oblasti sprostredkovania náhradnej starostlivosti rodinného typu v 
rámci jednotného informačného systému sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.

• Podľa čl. 73 ods. 1 písm. v)5 ÚPSVaR vedie zoznam Centier a zverejňuje ho na svojom webovom sídle, podľa písm. 
v)6 aktualizuje a zabezpečuje dostupnosť informácií na zabezpečenie trvalej ochrany dieťaťa podľa § 26.

• Podľa čl. 73 ods. 2 písm. e)1 ÚPSVaR je orgánom, ktorý oznamuje zariadeniam, v ktorých sa vykonáva súdne 
rozhodnutie, dokumenty podľa § 30 a 31.

• Podľa čl. 73 ods. 2 písm. e)8 ÚPSVaR vedie spisovú dokumentáciu (spis) dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, 
pre ktorú sa vykonávajú opatrenia podľa tohto zákona a evidencia dokumentácie.

• Podľa čl. 73 ods. 2 písm. e)20 ÚPSVaR predkladá písomné podklady na zabezpečenie ochrany práv detí podľa 
medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie.

• Podľa čl. 73 ods. 3 písm. e) ÚPSVaR vedie prehľad detí, ktorým sa má poskytovať náhradná starostlivosť 
rodinného typu.

• Podľa čl. 73 ods. 1 písm. g) ÚPSVaR zverejňuje na svojom webovom sídle priemerné bežné výdavky určené podľa 
§ 89a ods. 2 za predchádzajúci rok.

Okrem rutinného monitorovania a podávania správ ÚPSVaR posudzuje aj potreby údajov v rámci systému náhradnej 
starostlivosti, skúma požiadavky na MaH a začleňuje ich do činnosti Úradu PSVaR a Centier. 

• Dohliada na Úrad PSVaR/Centrá pri audite a overovaní dôveryhodnosti údajov na účely analýzy, podávania správ 
a vypracúva protokoly o hodnotení kvality údajov s cieľom koordinovať a usmerňovať zber a analýzu údajov na 
zabezpečenie kvality. 

• Organizuje pravidelné podporné dozorné návštevy a preskúmania okresných systémov MaH a vypracúva plány 
budovania kapacít.

• Koordinuje a podporuje budovanie kapacít a školenia na centrálnej a okresnej úrovni s cieľom zabezpečiť funkčnosť 
systému MaH.

• Zúčastňuje sa na činnosti Národného výboru pre MaH a výskum. 

Inštitút sociálnej 
politiky (ISP)

ISP má množstvo funkcií v oblasti monitorovania a hodnotenia a analytických funkcií. Koordinuje napr. štatistické 
zisťovania rôznych útvarov MPSVR SR, monitoruje a vyhodnocuje vývoj na trhu práce v krajine a sociálnu situáciu 
obyvateľstva vrátane vplyvu politiky práce a sociálnej politiky, vykonáva hĺbkové analýzy vo vybraných oblastiach, 
vykonáva rozpočtové prognózy a odhady a pracuje na vytvorení komplexného a integrovaného informačného 
systému pre sociálny sektor.75 ISP zohráva úlohu aj pri vizualizácii a šírení údajov a informácií, napríklad interaktívnej 
mapy poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Doteraz ISP nezohrával významnú úlohu v MaH systému 
náhradnej starostlivosti a jeho úloha v MaH systému náhradnej starostlivosti sa bude ďalej spresňovať v priebehu 
implementácie rámca. 

Zúčastňuje sa na činnosti Národného výboru pre MaH a výskum.

Inštitút pre výskum 
práce a rodiny

Bude doplnené - úloha sa určí.

Výskumné organizácie/
inštitúcie

• Vykonávať vysokokvalitný výskum a šíriť výsledky výskumu v rámci MPSVR. 

• Podieľať sa na vypracovaní národnej výskumnej stratégie pre náhradnú starostlivosť o deti.

• Podieľať sa na činnosti Národného výboru pre MaH a výskum. 

Systém náhradnej starostlivosti nemá v súčasnosti žiadny národný plán výskumu a žiadne formálne a strategické 
partnerstvá v oblasti výskumu. Výskum relevantný a špecifický pre systém pravidelne76 realizujú národné mimovládne 
organizácie, organizácie na ochranu práv detí a akademické inštitúcie za účasti MPSVR SR, ÚPSVaR a poskytovateľov 
služieb. V súčasnosti neexistuje ani žiadny vyhradený rozpočet na výskum v systéme náhradnej starostlivosti. 
Mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú výskum, sa zvyčajne delia o svoje zistenia s MPSVR a zvyčajne sú 
financované z mimovládnych grantov. ISP zaznamenáva niekoľko potenciálnych partnerov na realizáciu výskumu kvality 
náhradnej starostlivosti a spätnej väzby od používateľov.77 

Národný výbor pre 
MaH a výskum 

• Poradenstvo v strategických a/alebo technických/vedeckých otázkach v oblasti MaH a výskumu v náhradnej 
starostlivosti vrátane vypracovania národného programu a plánu MaH a výskumu.

• Poskytovanie podpory pri vývoji a testovaní ukazovateľov v systéme náhradnej starostlivosti, stratégie výskumu, 
rámca MaH a akčných plánov, ročných preskúmaní a hodnotení.

• Podieľanie sa na funkciách súvisiacich s MaH, ako je vedenie, budovanie kapacít a odborná príprava, a 
podporovanie ich. 

• Návrh teórie zmeny pre tento výbor je navrhnutý ďalej v texte.

Rozvojoví partneri 
(napr. oddelenie pre 
krajiny EÚ)

• Účasť na monitorovacích činnostiach a mechanizmoch.

• Účasť v Národnom výbore pre MaH a výskum.

• Poskytovanie názorov a postrehov k hodnoteniam.

MVO (medzinárodné a 
národné)

• Účasť na monitorovacích činnostiach a mechanizmoch.

• Účasť na posilňovaní ich MaH s využitím národného rámca MaH a akčného plánu, ktoré poskytuje MPSVR.

• Účasť v národnom výbore pre MaH a výskum.

Príbuzné sektory a 
služby (spravodlivosť, 
vzdelávanie, 
zdravotníctvo, sociálne 
služby, sociálna 
ochrana)

• Účasť na monitorovacích činnostiach a koordinačných mechanizmoch.

• Účasť na národnom dialógu o monitorovaní a hodnotení a na výročných preskúmaniach.

• Budú potrebné kontaktné miesta pre MaH spojené so systémom náhradnej starostlivosti.
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OKRESNÁ ÚROVEŇ

Zúčastnené strany (Očakávaná) Úloha a zodpovednosti

Úrad PSVaR Zákon č. 305/2005 Z. z. prideľuje Úradu PSVaR tieto systémové funkcie MaH :

• Podľa čl. 73 ods. 2 písm. e)17 Úrad PSVaR je orgán, ktorý získava, zhromažďuje, spracúva a uchováva informácie 
pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Úloha vedúcich pracovníkov Úradu PSVaR, sociálnych pracovníkov, pracovníkov zodpovedných za vedenie prípadov a 
iných odborníkov je pre systém monitorovania a hodnotenia kľúčová, keďže sú hlavnými aktérmi, ktorí zhromažďujú, 
zadávajú, spracúvajú a vykazujú údaje o jednotlivých deťoch a rodinách vyplývajúce z posúdení, preskúmaní prípadov a 
dokumentácie o vedení prípadov. 

Každý Úrad PSVaR potrebuje špecializované kontaktné miesto pre MaH.

Úrady PSVaR koordinujú činnosti MaH v systéme náhradnej starostlivosti na okresnej úrovni, napríklad prostredníctvom 
okresného výboru pre MaH a výskum. Zástupcovia koordinačných mechanizmov na okresnej úrovni sa môžu 
zúčastňovať na mechanizme na národnej úrovni (pravidelne alebo podľa potreby).

Súdy • Hoci súdy v krajine nie sú súčasťou systému náhradnej starostlivosti, majú dôležitú funkciu monitorovania a 
hodnotenia v súvislosti s deťmi, ktoré sú na základe súdneho rozhodnutia umiestnené do systému náhradnej 
starostlivosti, keďže súdy monitorujú umiestnenia.

• Kontaktné miesta pre náhradnú starostlivosť na súdoch, ktoré sa zúčastňujú na práci okresného výboru pre MaH a 
výskum.

Príbuzné sektory a 
služby (spravodlivosť, 
vzdelávanie, 
zdravotníctvo, sociálne 
služby, sociálna 
ochrana)

• Účasť na monitorovacích činnostiach a koordinačných mechanizmoch.

• Účasť na národnom dialógu o MaH a na výročných preskúmaniach.

ÚROVEŇ POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB

Zúčastnené strany (Očakávaná) Úloha a zodpovednosti

Centrá • Centrá sú zákonom poverené funkciou MaH. Patria medzi kľúčových poskytovateľov údajov v rámci systému 
náhradnej starostlivosti. Plánuje sa rozšírenie hlavného systému administratívnych údajov, systému KIDS na 
Centrá. Bude to dôležitý krok týkajúci sa integrácie systému údajov v rámci systému náhradnej starostlivosti s 
cieľom zvýšiť efektívnosť, zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť údajov a znížiť záťaž spojenú so zberom údajov a ich 
vykazovaním. 

• Centrá sú v súčasnosti napojené na jednoduchý rezervačný systém (VYSU), ktorý používajú orgány vyššej úrovne, 
a inak majú vlastné systémy MaH a dátové systémy, ktoré sa líšia podľa dostupných zdrojov, kapacít, vedenia a 
podľa toho, či ich prevádzkuje vláda alebo mimovládna organizácia. 

• Kontaktné miesta Centra pre MaH sa zúčastňujú na práci okresného výboru pre MaH a výskum.

Komunity (jednotlivci, 
domácnosti, komunitné 
organizácie)

• Účasť na hlavných činnostiach a mechanizmoch monitorovania a hodnotenia prostredníctvom zastúpenia 
v subnárodných výboroch pre MaH a výskum (napr. ročné preskúmanie výkonnosti a výsledkov náhradnej 
starostlivosti, preskúmanie národného rámca monitorovania a hodnotenia a ukazovateľov, vypracovanie stratégie 
výskumu).

• Účasť v subnárodných a národných výboroch pre MaH a výskum. 

• Poskytovanie názorov a postrehov prostredníctvom mechanizmov/systémov monitorovania a spätnej väzby a 
hodnotení.

5.3 Koordinácia MaH

Centrálne oddelenie alebo jednotka pre MaH a výskum
Je potrebné vytvoriť centrálne oddelenie alebo útvar pre MaH a výskum (medzirezortný 
alebo v rámci MPSVR) s mandátom a zdrojmi na koordináciu MaH a výskumu detí v 
náhradnej starostlivosti v SR a na koordináciu, dohľad a poskytovanie technickej pomoci 
pri sledovaní pokroku v implementácii národného rámca MaH a akčného plánu na 
všetkých úrovniach. Ak takéto oddelenie alebo útvar neexistuje, úloha Národného výboru 
pre MaH a výskum je mimoriadne dôležitá na zabezpečenie koordinácie v rámci celého 
systému a prepojenia s príbuznými štruktúrami a kľúčovými zainteresovanými stranami, 
ako je napríklad Štatistický úrad SR. 

Národný výbor pre MaH a výskum 
Ako už bolo uvedené, úlohou a funkciou Národného výboru pre MaH a výskum je 
poskytovať strategické a technické usmernenia na usmerňovanie, podporu a dohľad nad 
ďalším vývojom a implementáciou nového národného rámca MaH a akčného plánu na 
centrálnej úrovni a podľa potreby aj nad vývojom a implementáciou operačných plánov 
MaH pre jednotlivé okresy. Koordinačný mechanizmus na národnej úrovni budú tvoriť 
príslušné zainteresované strany a odborníci, ako napríklad tí, ktorí sa zúčastnili na práci 
Poradného výboru projektu, ktorý zabezpečoval dohľad nad tvorbou navrhovaného 
národného rámca MaH. Členovia výboru sa budú stretávať aspoň raz za štvrťrok, aby 
zabezpečili úspešnú implementáciu a neustále zlepšovanie národného rámca MaH a 
pracovného plánu implementácie vrátane národného programu hodnotenia a výskumu. 
MPSVR SR zvolá výbor, bude mu predsedať a zabezpečí sekretariát, ktorý bude 
zabezpečovať jeho potreby medzi zasadnutiami. Navrhovaný referenčný rámec výboru sa 
nachádza v rámčeku nižšie.

Navrhovaný referenčný rámec pre Národný výbor MaH 
Výbor zvoláva a predsedá mu MPSVR a každoročne 
podáva správu ministrovi.

Medzi hlavné úlohy bude patriť: 
• Poskytovať strategické/technické usmernenia na 

vypracovanie a pravidelné preskúmanie národného 
rámca MaH a pracovného plánu implementácie 
a vypracovanie národnej stratégie výskumu pre 
náhradnú starostlivosť.

• Poskytovať technickú podporu pri posudzovaní potrieb 
odbornej prípravy v oblasti MaH a budovaní kapacít. 

• Vypracovať štandardné operačné postupy (SOP) 
a príručku pre školiteľov týkajúcu sa MaH v oblasti 
náhradnej starostlivosti. 

• Určiť a uprednostniť základný zoznam národných 
ukazovateľov. 

• Vypracovať plán a harmonogram zberu údajov na 
centrálnej a okresnej úrovni.

• Poradenstvo v oblasti podporného dohľadu a procesov 
preskúmania v súvislosti s realizáciou zberu údajov na 
všetkých úrovniach.

• Zabezpečiť šírenie zozbieraných údajov všetkým 
zainteresovaným stranám a vypracovať plán šírenia a 
komunikácie.

• Pravidelne vyhodnocovať funkcie a kvalitu systému 
MaH v oblasti náhradnej starostlivosti.

• Presadzovať využívanie informácií na rozhodovanie na 
všetkých úrovniach.

• Poskytovať technickú podporu operačnému 
výskumu a výskumu výsledkov v systéme náhradnej 
starostlivosti, externým hodnoteniam, prieskumom v 
populácii atď. 
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Výbory pre MaH a výskum na okresnej úrovni
Každý Úrad PSVaR bude mať kontaktnú osobu pre MaH, ktorá bude predsedať výboru 
pre MaH a výskum na úrovni okresu, ktorý bude odrážať mechanizmus na národnej 
úrovni a:

• koordinuje a dohliada na MaH a výskum v oblasti náhradnej starostlivosti na 
okresnej úrovni,

• uľahčuje a podporuje participatívne MaH a výskum v oblasti náhradnej 
starostlivosti,

• koordinuje podporný dohľad nad MaH a výskumom na okresnej úrovni,
• uľahčuje a podporuje dôsledné používanie štandardizovaných formulárov a metód 

zberu údajov od všetkých poskytovateľov služieb a rozšírenie KIDS na Centrá,
• upozorňuje na využívanie a presadzuje využívanie informačných produktov na 

rozhodovanie na úrovni okresu a organizácie.

Výbory pre MaH a výskum na okresnej úrovni by mali podľa možnosti vychádzať z 
existujúcich koordinačných mechanizmov v okresoch.

Kontaktné miesta pre MaH v systéme náhradnej starostlivosti a kontaktné 
miesta pre náhradnú starostlivosť v príbuzných systémoch
Kontaktné miesto šíri informácie z MPSVR/ÚPSVaR, upozorňuje na ne partnerov na 
úrovni okresu/organizácie/komunity a poskytuje im spätnú väzbu.

Vzhľadom na to, že vo všetkých štruktúrach systému náhradnej starostlivosti chýbajú 
špecializovaní pracovníci pre MaH, je pre implementáciu nového národného rámca 
MaH dôležité, aby boli vymenované kontaktné miesta pre MaH, ktoré budú dohliadať 
a/alebo podporovať proces implementácie vrátane testovania upravených a/alebo 
vybraných nových národných ukazovateľov náhradnej starostlivosti a príslušných 
metód zberu údajov. Ďalej je potrebné určiť kontaktné miesta medzi partnermi zo 
spriaznených systémov a služieb náhradnej starostlivosti, ktorí môžu riešiť otázky 
týkajúce sa zdieľania údajov a iné otázky súvisiace s MaH.

Koordinovaný, integrovaný a konzistentný multisektorový prístup k 
monitorovaniu a hodnoteniu náhradnej starostlivosti
Tak ako všetky systémy, ktoré prispievajú k blahu detí v SR, ani systém náhradnej 
starostlivosti nemôže kontrolovať všetky faktory, o ktorých je známe, že ohrozujú a 
chránia blaho detí a prispievajú k tomu, aby sa deti dostali do kontaktu so systémom 
náhradnej starostlivosti. Deti, ktoré potrebujú ochranu, majú komplexné potreby, 
ktoré si môžu vyžadovať viacero intervencií v niekoľkých časových bodoch v rôznych 
oblastiach politiky (vrátane náhradnej starostlivosti, ale aj iných, ako sú sociálne 
služby, zdravotnícke služby, predškolská výchova a starostlivosť, vzdelávanie a 
odborná príprava, právna pomoc a sociálna ochrana na zníženie chudoby a deprivácie). 
Systém náhradnej starostlivosti sám o sebe nemôže prijať všetky opatrenia, ktoré 
preukázateľne prinášajú vysokú návratnosť v neskoršom veku detí, ktoré potrebujú 
ochranu vrátane tých, o ktoré sa stará systém náhradnej starostlivosti78. Tieto deti si 
vyžadujú poskytovanie koordinovanej, integrovanej a konzistentnej podpory z rôznych 
sektorov počas celého ich detstva a na zabezpečenie ich bezpečného prechodu do 
dospelosti, ako aj koordinovaný prístup k MaH a výskumu, keďže výsledky pre deti a 
ich rodiny sú podmienené množstvom faktorov a výkonnosťou rôznych systémov a 
služieb, ktoré im poskytujú podporu a/alebo starostlivosť.

5.4 Zabezpečenie kvality údajov MaH v systéme 
náhradnej starostlivosti

Riadenie kvality údajov
Je veľmi dôležité, aby všetci používatelia údajov mali dôveru v údaje, ktoré sa 
generujú, agregujú a v štatistiky, ktoré sa vytvárajú v systéme náhradnej starostlivosti, 
inak hrozí, že dôveryhodnosť systémov MPSVR a ÚPSVaR bude spochybnená 
a ich povesť ako zdroja dôveryhodných údajov bude narušená. Riadenie kvality 
údajov bude preto zohrávať ústrednú úlohu v rámci celkového riadenia systémov 
MPSVR a ÚPSVaR a všetkých ostatných štruktúr systému náhradnej starostlivosti. 
MPSVR SR je súčasťou národného štatistického systému SR79. Štatistický úrad SR 
vypracoval strategickú mapu80, ako aj jasne definované kritériá kvality pre národnú 
štatistiku (prehľad je uvedený v prílohe č. 8). SR tiež stanovila národné štandardy 
pre informačné systémy verejnej správy, ktoré musia uplatňovať všetky ministerstvá 
vrátane MPSVR SR a jeho štruktúr. Národný štatistický úrad v súčasnosti využíva 
metódy zabezpečenia kvality po zbere údajov na overenie údajov poskytovaných 
systémom náhradnej starostlivosti prostredníctvom dvoch štatistických formulárov 
V05 a V12. Hodnota tejto metódy závisí od kvality údajov zozbieraných a spracovaných 
v systéme správy administratívnych údajov KIDS a oznámených Štatistickému úradu 
SR. MPSVR SR a ÚPSVaR sa zaviazali neustále zlepšovať kvalitu údajov.

Zdroje administratívnych údajov majú okrem iného dobre známe výhody z hľadiska 
nákladov, zaťaženia poskytovateľov údajov, pokrytia cieľových skupín a včasnosti. 
Známe sú aj ich obmedzenia, keďže sú vedľajším produktom administratívneho 
informačného systému a ich hlavné využitie je na účely riadenia a monitorovania 
výkonnosti systému. V rámci posilňovania národného štatistického systému a 
štatistických kapacít a znalostí Štatistický úrad SR pripravuje integrovaný systém 
riadenia kvality. Ten vyžaduje, aby každá zložka národného štatistického systému SR 
fungovala na štandardnej úrovni vrátane systémov administratívnych údajov MPSVR 
SR (vrátane KIDS). Hodnotenie MaH v oblasti náhradnej starostlivosti ukázalo, že 
v systéme riadenia kvality údajov systému náhradnej starostlivosti je priestor na 
zlepšenie (vstupné údaje, spracovanie údajov, výstupy údajov) a je potrebné pracovať 
na väčšom súlade s existujúcimi národnými a medzinárodnými81 rámcami kvality. 
Národný štatistický úrad bude v tomto procese zlepšovania kľúčovým partnerom. 

Zabezpečenie kvality administratívnych údajov je nepretržitý, opakujúci sa proces, 
ktorého cieľom je posúdiť, či sú údaje vhodné na daný účel. Zahŕňa celý proces 
tvorby štatistík a zahŕňa monitorovanie kvality údajov v priebehu času a podávanie 
správ o odchýlkach v tejto kvalite. Podobne ako pri údajoch z prieskumov musia 
tvorcovia štatistík o deťoch v náhradnej starostlivosti: skúmať administratívne údaje 
s cieľom identifikovať chyby, neistotu a potenciálne skreslenie údajov; vynaložiť úsilie 
na pochopenie príčin vzniku týchto chýb a na ich zvládnutie alebo, ak je to možné, 
ich odstránenie; a informovať používateľov údajov o tom, ako by mohli ovplyvniť 
štatistiky a ich použitie. Z hodnotenia MaH náhradnej starostlivosti vyplynulo, že 
ÚPSVaR poskytuje zamestnancom a manažérom Úradu PSVaR usmernenia a 
školenia o používaní dátového systému KIDS, technické pokyny, podporu a pravidelné 
aktualizácie systému. Na ÚPSVaR existuje niekoľko samostatných pozícií, ktoré sa 
venujú správe a údržbe systému KIDS a podpore Úradu PSVaR pri používaní systému 
a riešení problémov, ak sa vyskytnú. Títo správcovia systému tiež získavajú a reagujú 
na spätnú väzbu o celom dátovom systéme a sú zodpovední za jeho aktualizáciu a 
pridávanie ďalších funkcií/modulov podľa potreby. Všetci manažéri a zamestnanci, ktorí 

Zdroje administratívnych 
údajov majú okrem 
iného dobre známe 
výhody z hľadiska 
nákladov, zaťaženia 
poskytovateľov údajov, 
pokrytia cieľových skupín 
a včasnosti. Známe sú aj 
ich obmedzenia, keďže 
sú vedľajším produktom 
administratívneho 
informačného systému 
a ich hlavné využitie 
je na účely riadenia 
a monitorovania 
výkonnosti systému.
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budú používať systém KIDS, absolvujú povinné školenie pri nástupe do Úradu PSVaR. 
Niektoré Úrady PSVaR majú vlastnú IT podporu, ktorá pomáha v prípade problémov 
súvisiacich s IT v súvislosti s dátovým systémom. Na obrázku č. 12 je uvedená vízia 
vysokokvalitného systému administratívnych údajov pre náhradnú starostlivosť. 
Využíva vyhlásenia týkajúce sa KIDS, ktoré zachytávajú existujúce stavy a oblasti, 
ktoré je potrebné zlepšiť. 

OBRÁZOK 12
Vízia dosiahnutia vysokokvalitného systému administratívnych údajov pre náhradnú starostlivosť: navrhované 
výkazy výsledkov

ŠTÁTNE

Zdroj: Prispôsobené autorkami  kontextu podľa: Zložky vyspelej oblasti administratívnych údajov, ktoré boli pilotne odskúšané v Namíbii UNICEF (2020): Používanie administratívnych dát v súvislosti s deťmi – vybrané hlavné myšlienky. 

Na základe:UNICEF (2020): Používanie administratívnych dát v 
súvislosti s deťmi – vybrané hlavné myšlienky. Zložky vyspelej oblasti 
administratívnych údajov, ktoré boli pilotne odskúšané v Namíbii

• Základná databáza administratívnych údajov (KIDS) existuje 
na celoštátnej úrovni s plným pokrytím

• Údaje z KIDS sú integrované ako súčasť širšieho štátneho 
štatistického systému

• Systém KIDS poskytuje včasné údaje potrebné na 
plánovanie, zdokonaľovanie, sledovateľnosť

• KIDS vzbudzuje dôveru v spôsob, akým sa údaje zbierajú, 
spracúvajú a používajú naprieč dátovým prostredím a v 
publikované údaje a výsledky

• Údaje zo systému KIDS sa aktívne využívajú pri plánovaní, 
monitorovaní, hodnotení a výskume

• KIDS je udržateľný a odolný voči "systémovým šokom"
• KIDS podporuje pripravenosť v stave núdze a plánovanie
• Medzisektorová spolupráca podporuje holistický prístup k 

údajom na plánovanie, inovácie a poskytovanie služieb
• KIDS sa udržuje aktuálny a relevantný, vhodne využíva nové 

inovácie a reaguje na meniace sa národné priority
• Údaje z KIDS prispievajú k vytváraniu širších "verejných 

hodnôt"; prispievaním do výskumu a tvorby vedomostí v 
oblastiach prospešných pre komunitu

• Údaje z KIDS je možné v rozhodovacích procesoch 
integrovať s inými dátovými zdrojmi

• KIDS je možné integrovať s inými dátovými systémami

KOMUNITNÉ

• Údaje z KIDS sa používajú na identifikáciu potrieb na miestnej úrovni 
a na zlepšovanie miestnych programov a služieb

• KIDS sa dokáže prispôsobiť meniacim sa dátovým potrebám
• Komunikácia so systémom KIDS je jednoduchá, duplicita a 

nadbytočnosť údajov, ako aj prekážky v participácii, sú 
minimalizované

• Komunity sú aktívne zainteresované v súvislosti s údajmi, ktoré sa 
ich týkajú a dôverujú systému, že reprezentuje ich záujmy

ZAMERANÉ NA DIEŤA

• Do KIDS je integrovaný system správy pípadov
• KIDS a využívanie údajov zo systému KIDS nevystavujú deti 

prostredníctvom operácií/funkcií v KIDS žiadnemu 
ubližovaniu

• KIDS generuje údaje potrebné na podporu uskutočňovania a 
ochrany práv podľa medzinárodného dohovoru a 
štátnych/EÚ záväzkov

• KIDS je inkluzívny systém; účinne monitoruje, či "žiadne dieťa 
nezostane bokom" a poskytuje údaje potrebné na to, aby 
systém náhradnej starostlivosti efektívne riešil rozdiely tam, 
kde existujú

• KIDS podporuje holistický prístup k službám a záleží mu na 
zlepšovaní výsledkov prostredníctvom koordinácie medzi 
programami, lokalitami a sektormi

KIDS

Vízia dosiahnutia vysokokvalitného systému administratívnych údajov pre náhradnú starostlivosť: 
navrhované výkazy výsledkov

TABUĽKA 8
Navrhované kľúčové zložky systému riadenia kvality údajov v systéme náhradnej starostlivost 

Zložka Zodpovední (návrh)

Systém kvalitných 
administratívnych údajov (KIDS)

MPSVR/ÚPSVaR vrátane vedúcich pracovníkov / administrátorov KIDS

Metadáta (definícia je uvedená 
v poznámke pod čiarou č. 45.)

Štatistický úrad SR, MPSVR/ÚPSVaR

Štandardizované štatistické 
prieskumy/dotazníky

Štatistický úrad SR, MPSVR/ÚPSVaR

Aktuálne národné štatistické zisťovania: V05 a V12

Štandardný proces zberu údajov 
a tvorby štatistík

Štatistický úrad SR, MPSVR/ÚPSVaR

Národné procesy zberu a tvorby štatistických údajov budú založené na týchto kritériách: orientácia na používateľa, 
efektívnosť, flexibilita, transparentnosť, integrácia a harmonizácia. Dodržiavanie týchto kritérií v existujúcich 
procesoch a činnostiach v systéme náhradnej starostlivosti bude pravidelne monitorovať MPSVR/ÚPSVaR. 
Cieľom je tak zabezpečiť systematický, plynulý a štandardizovaný zber údajov a procesy tvorby štatistík, jasne 
definované úlohy a zodpovednosti, aby sa zabezpečila prehľadnosť a zabránilo sa duplicite práce, primerané 
zdroje a kompetencie a zmiernenie vyhodnotených rizík. 

Politika kvality, deklarácia 
kvality a kritériá kvality 
štatistiky 

Štatistický úrad SR má politiku a deklaráciu kvality národnej štatistiky82, a tiež definované kritériá kvality (pozri 
prílohu č. 8), ktoré sa uplatňujú na štatistické zisťovania podľa ich významu. Výsledky kontroly kvality sú 
zdokumentované v správach o kvalite, ktoré poskytujú informácie o kvalite údajov a ukazovateľov z hľadiska 
metód, procesov a zdrojov.

Politika a kritériá usmerňujú aj vývoj dohodnutých národných štatistík v systéme náhradnej starostlivosti. 

Národný systém administratívnych údajov. Systém náhradnej starostlivosti má 
základný systém administratívnych údajov (KIDS), ktorý je súčasťou širšieho národného 
štatistického systému. Medzi oblasti, v ktorých možno zlepšiť kvalitu, patrí integrácia 
všetkých Centier do systému s cieľom dosiahnuť úplné pokrytie; zlepšenie kvality údajov 
prostredníctvom posilnenia riadenia kvality údajov; zvýšené využívanie údajov KIDS 
v cykle výsledkov politiky vrátane hodnotenia a výskumu; posilnenie medzisektorovej 
spolupráce a integrácia údajov KIDS s inými zdrojmi a systémami údajov.   

Komunitný dátový systém. Program KIDS ukázal, že sa dokáže prispôsobiť meniacim 
sa potrebám údajov, a zavedenie spätnej väzby zlepší využívanie údajov na zlepšenie 
programov a služieb. Je potrebné minimalizovať dvojité zadávanie údajov (Centrá, 
Úrady PSVaR) a aktívne zapojiť komunity do spracovania údajov vrátane informovania 
o národnom súbore ukazovateľov MaH, aby sa zabezpečilo, že budú reprezentovať ich 
záujmy vzhľadom na existujúce obmedzenia zdrojov.

Dátový systém zameraný na deti. Hodnotenie MaH nemohlo posúdiť všetky 
opatrenia na ochranu osobných údajov a dôvernosti, preto môže byť užitočné 
dôkladnejšie preskúmanie operácií a funkcií KIDS, aby sa zabezpečilo, že systém a 
údaje nevystavujú deti a ich rodiny nebezpečenstvu. Toto preskúmanie by malo zahŕňať 
aj VYSU, rezervačnú aplikáciu, ktorá sa používa v náhradnej starostlivosti a ktorá bola 
v posúdení MaH identifikovaná ako potenciálne riziko pre ochranu súkromia detí a ich 
osobných údajov. V priebehu času je potrebné zvýšiť zameranie programu KIDS na deti. 
V súčasnosti KIDS nezhromažďuje žiadne údaje o výsledkoch a analýza rozčlenených 
údajov zozbieraných prostredníctvom KIDS nie je dostatočná na účinné monitorovanie 
toho, či v SR „žiadne dieťa nezostalo bokom“, a na účinné riešenie existujúcich rozdielov 
vrátane geografických nerovností. Cieľom nového národného rámca ukazovateľov MaH 
je urobiť prvý krok k premene KIDS na komplexnejší systém údajov.

KIDS je základnou zložkou komplexného systému riadenia kvality údajov. Ďalšie 
navrhované základné zložky sú uvedené v tabuľke č. 8.  



60 | METÓDY, NÁSTROJE A ZDROJE ÚDAJOV MA 61 | METÓDY, NÁSTROJE A ZDROJE ÚDAJOV MA

Zložka Zodpovední (návrh)

Plánovanie kvality MPSVR/ÚPSVaR vypracuje rámec a plán kvality údajov vrátane jasných cieľov a zámerov. Tento proces zohľadní 
silné a slabé stránky existujúcich údajov a systémov kvality údajov, dostupné zdroje, ako aj faktory prostredia 
(politické, sociálne, kultúrne). Odborníci na kvalitu údajov (napr. zo Štatistického úradu SR) budú podporovať 
proces plánovania, aby sa zosúladil so zásadami a kritériami uplatňovanými pri plánovaní kvality všetkých 
národných štatistík. Tieto zásady a kritériá vychádzajú z medzinárodných noriem a kritérií, ako je Kódex postupov 
pre európsku štatistiku83 (naposledy revidovaný Výborom pre európsky štatistický systém v roku 2017 - má 16 
zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a štatistických výstupov, ktorých cieľom 
je zabezpečiť, aby štatistiky vypracované v rámci Európskeho štatistického systému (EŠS) boli relevantné, včasné 
a presné, a aby boli v súlade so zásadami profesionálnej nezávislosti, nestrannosti a objektivity) a aktualizovaný 
rámec zabezpečenia kvality EŠS84 na rok 2019 spolu s Generickým modelom štatistických procesov85, ktorý 
poskytuje štandardný rámec a harmonizovanú terminológiu na pomoc organizáciám, ktoré tvoria štatistiku, pri 
modernizácii ich procesov tvorby štatistiky a slúži ako rámec na hodnotenie a zlepšovanie kvality procesov.

Program štátnych štatistických 
zisťovaní

Štatistický úrad SR 

Zahŕňa základné štatistiky o deťoch v náhradnej starostlivosti. 

Kapacita ľudských zdrojov MPSVR/ÚPSVaR zahrnie riadenie kvality (systémy, metódy a nástroje) vrátane riadenia kvality údajov do osnov 
odbornej prípravy manažérov a zamestnancov systému náhradnej starostlivosti s cieľom posilniť dôraz na kvalitu 
vo všetkých jeho štruktúrach.

Ďalšie opatrenia na zlepšenie 
kvality

MSPVR/ÚPSVaR:

• Určí kvalitu ako kľúčový bod práce Národného výboru pre MaH a výskum a bude spolupracovať s Radou pre 
kvalitu Štatistického úradu SR.

• Bude pracovať na zavedení komplexnejšieho prístupu k hodnoteniu a zlepšovaniu celkového systému kvality 
údajov v náhradnej starostlivosti.

• Zapojí sa spolu so Štatistickým úradom SR do projektu zlepšovania kvality v systéme náhradnej 
starostlivosti.

• Zapojí sa do spolupráce s inými systémami (napr. informačný systém zdravotníctva a/alebo informačný 
systém vzdelávania) s cieľom poučiť sa z ich skúseností a zvážiť použitie porovnávacích metód 
(benchmarking).

Na obrázku č. 13 je uvedený navrhovaný rámec kvality údajov pre systém náhradnej 
starostlivosti, ktorý zohľadňuje politiku kvality a kritériá uplatňované Štatistickým 
úradom SR, ako aj rámec kvality štatistiky EÚ a je prispôsobený rámcu kvality 
údajov, ktorý vypracoval UNICEF v roku 2020. Na obrázku č. 13 sú uvedené základné 
kategórie kvality a v rámci každej z nich je vymedzené, čo musia manažéri kvality 
údajov v systéme náhradnej starostlivosti preskúmať a poznať, a tiež zodpovedajúce 
rozmery a kritériá kvality údajov.86 

Hlavným cieľom navrhovaného rámca kvality údajov pre systém náhradnej 
starostlivosti je zabezpečiť, aby údaje o deťoch v systéme boli dôveryhodné a 
užitočné. Rámec stanovuje štyri kategórie kvality: (1) kvalita prístupu k údajom, (2) 
kvalita výstupných údajov, (3) kvalita spracovania údajov a (4) inštitucionálna kvalita. 
Posledná menovaná kategória sa tu vzťahuje predovšetkým na ÚPSVaR, keďže táto 
organizácia je kľúčovým aktérom pri riadení kvality administratívnych údajov systému. 
Je preto veľmi dôležité, aby zainteresované strany považovali ÚPSVaR za dôveryhodnú 
a transparentnú organizáciu, ktorá pri svojej práci vychádza z národného rámca kvality 
údajov systému, má zavedené postupy na preskúmanie kvality údajov, koordinuje 
prácu so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami v rámci systému a v 
tejto oblasti spolupracuje s najvyšším orgánom štatistiky SR, Štatistickým úradom 
SR, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie národných a medzinárodných štandardov a 
osvedčených postupov v oblasti kvality údajov. 

Dimenzie kvality zvýraznené na obrázku č. 13 identifikujú kľúčové aspekty 
kvality, ktoré je potrebné zohľadniť pri zabezpečovaní kvality údajov v náhradnej 
starostlivosti. Manažéri kvality údajov musia napríklad posúdiť kvalitu prístupu k 
údajom tým, že zvážia, kto potrebuje prístup k údajom (cieľová skupina), kde musia 
byť údaje zverejnené, aby sa zabezpečil ľahký prístup používateľov údajov (platforma 
zverejňovania), a či a aké existujú politiky a postupy prístupu a do akej miery sú v 
súlade s právnymi a politickými požiadavkami týkajúcimi sa národnej štatistiky a 

OBRÁZOK 13
Navrhovaný rámec kvality údajov pre systém náhradnej starostlivosti

Zdroj: Prevzaté autorkami z Rámec kvality údajov UNICEF MADR, 2020
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administratívnych údajov. V rámci preskúmania kvality výstupných údajov manažéri 
kvality údajov v oblasti náhradnej starostlivosti preskúmajú, či sú údaje relevantné pre 
politiku a či sú plne v súlade s koncepciami a obsahom náhradnej starostlivosti, ktoré 
musia byť opísané v dokumentoch s metadátami (pozri rozmer „Interpretovateľnosť“ 
na obrázku č. 13), a či údaje zahŕňajú a pokrývajú všetky alebo príslušné skupiny detí a 
rodín, alebo či existujú medzery v pokrytí a kritériách inklúzie. Na druhej strane kvalita 
procesu zohľadňuje, či sa systém údajov vrátane systému zabezpečenia kvality údajov 
neustále posilňuje a či sú použité metódy vhodné a spoľahlivé a či sa v celom procese 
správy údajov zohľadňuje nákladová efektívnosť. Ale aj to, či sa v celom systéme 
uplatňujú etické postupy pri spracúvaní údajov a do akej miery systém využíva 
participatívne metódy a nástroje pri zbere, analýze, využívaní a šírení údajov. 

Participatívne MaH v náhradnej starostlivosti 
 
Participatívne MaH znamená, že kľúčové zainteresované strany vrátane detí a ich 
rodín majú možnosť vyjadriť sa k tomu, čo sa má merať a ako sa má merať, a to počas 
celého procesu navrhovania politík a realizačných plánov a realizácie, a že diskutujú a 
rozhodujú o tom, ako politika a programy priniesli zmenu a či zlepšili ich život. Priestor 
pre účasť zainteresovaných strán na činnostiach v oblasti monitorovania a hodnotenia 
vytvorí MPSVR SR počas celej realizácie Stratégie DI a Koncepcie na roky 2021 - 
2025 a pri vypracúvaní a implementácii navrhovaného národného rámca MaH. To 
umožní zainteresovaným stranám v SR mať väčšiu kontrolu nad obsahom, procesom 
a výsledkami činností MaH v náhradnej starostlivosti a v prípade potreby im to umožní 
aktívne sa zapojiť do prijímania alebo určovania nápravných opatrení. To následne 
pomáha posilniť relevantnosť činností MaH, citlivejšie reagovanie, vlastníctvo a buduje 
zapojenie zainteresovaných strán a dôveru vo výsledky MaH. Môže to tiež prispieť k 
tomu, aby politiky zodpovedali potrebám a prispeli k lepším výsledkom pre deti a ich 
rodiny. Dosiahnutie zmysluplnej účasti si vyžaduje čas a vyžaduje si, aby sa účinne 
riešili existujúce prekážky participatívneho MaH (ako napríklad nedostatok kapacít a 
porozumenia, kultúrne a sociálne normy) a dôkladné plánovanie a príprava vrátane 
posilnenia postavenia zainteresovaných strán pre účasť spolu s budovaním kapacít v 
oblasti participatívneho MaH manažérov a zamestnancov v rámci systému náhradnej 
starostlivosti s úlohami a povinnosťami v oblasti MaH a primeranými finančnými a 
technickými zdrojmi na vykonávanie činností participatívneho MaH. Predpokladom 
je tiež, že participatívne MaH je začlenené do existujúceho systému MaH náhradnej 
starostlivosti a do cyklu riadenia založeného na výsledkoch a nevykonáva sa ako 
samostatná činnosť. Ďalej musí zohľadňovať bezpečnosť a etiku vo všetkých fázach a 
zabezpečiť, aby sa uplatňovali metódy a nástroje založené na dôkazoch. 

Navrhovaný proces plánovania participatívneho MaH (PMaH) v náhradnej 
starostlivosti:

1. Identifikácia skupín zainteresovaných strán, ktoré majú byť zapojené do plánovania 
procesu PMaH v rámci plánovania implementácie nového národného rámca MaH.

2. Zriadenie koordinačného mechanizmu PMaH ako súčasti národných a okresných 
výborov pre MaH a výskum.

3. Definovanie cieľov PMaH zainteresovanými stranami: čo sa bude monitorovať, ako 
a kým a ako sa budú údaje využívať a šíriť. Vypracovanie programu a plánu PMaH 
vrátane určenia príslušných ukazovateľov PMaH.87 

4. Implementácia a monitorovanie činností PMaH ako súčasť implementácie a 
monitorovania nového národného rámca MaH a pracovného plánu implementácie:

OBRÁZOK 14
Pracovné toky preskúmania kvality údajov a hlavné otázky 

Zdroj: Prevzaté autorkami z: Metodológia hodnotenia kvality údajov v: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), DQA – Data Quality Assurance, Module 1, Framework and metrics (Zabezpečenie kvality údajov, Modul 1, Rámec a metriky), 
aktualizácia verzie, december 2020

Navrhované pracovné toky preskúmania kvality údajov pre systém náhradnej starostlivosti a hlavné otázky
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organizácie (SZO), DQA – Zabezpečovanie kvality 
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• Participatívny zber údajov: Údaje o procesoch, stratégiách a výsledkoch 
implementácie možno zbierať kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi metódami (vrátane 
metód vedených komunitou) a zberom údajov prostredníctvom systémov 
monitorovania v reálnom čase, najmä systémov spätnej väzby a sťažností v 
systéme náhradnej starostlivosti.88 

• Participatívna analýza údajov: Aktívne zapojenie zainteresovaných strán do 
analýzy údajov a informácií, najmä úspechov a obmedzení a formulovania záverov 
a poučení, ako aj do definovania a odsúhlasenia opatrení, ktoré sa majú prijať.

• Participatívne využívanie a šírenie údajov: Aktívne zapojenie zainteresovaných 
strán do zdieľania a využívania informácií.

Implementácia nového rámca kvality údajov 

Na implementáciu navrhovaného rámca kvality údajov uvedeného na obrázku č. 13 
MPSVR SR a jeho partneri posilnia existujúce priebežné preskúmanie kvality údajov v 
systéme náhradnej starostlivosti a doplnia túto zložku systému zavedením hodnotenia 
kvality údajov. 

Na obrázku č. 14 je navrhnutý rámec pre tieto dve zložky: 

1. priebežné preskúmanie,
2. posúdenie, z ktorých každá zahŕňa dva prepojené pracovné toky.
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Systém priebežnej kontroly kvality údajov: ÚPSVaR mesačne analyzuje 
kvalitu údajov nahlásených Úradmi PSVaR a Centrami, pričom kontroluje úplnosť, 
konzistentnosť a odľahlé hodnoty. Okrem toho sa pod vedením ÚPSVaR každoročne 
alebo dvakrát ročne vykonáva rýchle hodnotenie kvality údajov na všetkých úrovniach. 
Ide o komplexnejšie hodnotenie kvality údajov, pri ktorom sa zohľadňuje aj presnosť, 
ako aj pripravenosť Centier a Úradov PSVaR na poskytovanie kvalitných údajov. 
Pripravenosť tu znamená, či Centrá a Úrady PSVaR majú infraštruktúru, podporu, 
kapacity, znalosti a zdroje, ktoré potrebujú na zber a tvorbu vysokokvalitných údajov, 
na zmiernenie zistených rizík a minimalizáciu chýb pri spracovaní údajov.

Posúdenie kvality údajov: MPSVR s dohľadom Národného výboru pre MaH a 
výskum raz ročne vykoná alebo zadá analýzu kvality nahlásených údajov o náhradnej 
starostlivosti, ktoré Centrá a Úrady PSVaR poskytli ÚPSVaR, aby sa potvrdili výsledky 
priebežného preskúmania, ktoré vykonáva ÚPSVaR a samotné Úrady PSVaR a 
Centrá. Raz za dva roky MPSVR poverí nezávislú agentúru alebo určí strategického 
partnera, napríklad Štatistický úrad SR, aby vykonal komplexné hodnotenie kvality 
údajov o náhradnej starostlivosti. Výsledky analýz a hodnotenia budú podkladom 
pre vypracovanie nákladovo a finančne náročného plánu na zlepšenie kvality údajov 
v systéme náhradnej starostlivosti89. V budúcich posúdeniach sa zhodnotí pokrok 
dosiahnutý pri vykonávaní plánu a zlepšenie kvality údajov za sledované obdobie.

Prvé posúdenia kvality údajov sa vykonajú pred zavedením systému administratívnych 
údajov KIDS do Centier, aby sa zabezpečilo včasné vyriešenie problémov súvisiacich s 
kvalitou údajov, ktoré môžu predstavovať riziko pre rozšírenie systému do Centier.

Tok údajov v systéme náhradnej starostlivosti
 
Na obrázku č. 15 je znázornený súčasný tok údajov od jednotlivých detí a ich rodín 
do systému Úradov PSVaR pri otvorení prípadu a následne do Centier, ak je dieťa 
umiestnené do Centra prostredníctvom rezervačného systému VYSU. V tomto 
okamihu môže Centrum začať zhromažďovať údaje od jednotlivých detí a ich rodín 
aj prostredníctvom vlastných dátových systémov špecifických pre Centrum. Úrady 
PSVaR aj Centrá zhromažďujú úradné dokumenty a údaje o deťoch a ich rodinách z 
rôznych príbuzných sektorov - zdravotníctva, školstva, miestnej samosprávy, súdu, 
polície, sociálnoprávnej ochrany (napr. o prídavkoch na deti), sociálnych služieb - a 
tieto dokumenty a údaje sa zaznamenávajú do papierového spisu dieťaťa a vkladajú 
sa do DMS na Úrade PSVaR a do interných systémov riadenia informácií v Centrách. 
Vybrané údaje sa potom prenášajú do systému ÚPSVaR prostredníctvom systému 
KIDS zo systémov Úradov PSVaR alebo priamo z Centier, pričom sa využívajú 
najmä šablóny programu Excel (ktoré poskytuje systém ÚPSVaR alebo ktoré 
vytvorili Centrá). Úrad PSVaR zhromažďuje a spravuje komplexný súbor údajov 
prostredníctvom dátového systému KIDS. ÚPSVaR zasiela súhrnné údaje o systéme 
náhradnej starostlivosti do MPSVR SR, ktoré následne oznamuje súhrnné údaje 
Štatistickému úradu SR. Oficiálne štatistické údaje o systéme náhradnej starostlivosti 
sú verejnosti k dispozícii prostredníctvom webého sídla ÚPSVaR, ktoré je prepojené s 
webovými sídlami MPSVR SR a Štatistického úradu SR. MPSVR využíva pri plánovaní 
a rozhodovaní aj údaje, ktoré sprístupňuje Inštitút sociálnej politiky, napríklad o 
sociálnej situácii obyvateľstva v krajine

Vzhľadom na predpokladané zmeny zdrojov údajov a toku údajov v systéme náhradnej 
starostlivosti by tok údajov v budúcnosti mohol vyzerať tak, ako je znázornené na 
obrázku č. 16. 

Obrázok č. 16 zachytáva hlavné očakávané a navrhované zmeny v toku údajov 
vyplývajúce z implementácie národného rámca MaH počas politického cyklu 2021 − 
2025 a neskôr. 

• MPSVR SR/ÚPSVaR postupne vytvorí integrovaný systém administratívnych 
údajov založený na KIDS, na ktorý budú napojené Úrady PSVaR, ako aj Centrá, a 
ktorý bude zahŕňať celý systém a procesy riadenia prípadov. 

• MPSVR/ÚPSVaR preskúma možnosti zlepšenia prepojenia s informačnými 
systémami príbuzných služieb na miestnej a vnútroštátnej úrovni, ako je 
vzdelávanie, pričom zohľadní príslušné zákony o ochrane údajov a súkromia a 
predpisy týkajúce sa zdieľania údajov medzi sektormi (dohody, protokoly atď.).

• Údaje zozbierané od detí, ich rodín a náhradných opatrovníkov sa budú najprv 
agregovať na úrovni Úradu PSVaR a Centier a potom ich bude agregovať a 
analyzovať ÚPSVaR a vykazovať MPSVR/Štatistickému úradu SR v súlade s 
dohodnutými národnými štatistickými zisťovaniami (Štatistický úrad SR) a inými 
dohodnutými výstupmi údajov (MPSVR). 

OBRÁZOK 15
Súčasný tok administratívnych údajov v systéme náhradnej starostlivosti
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• Súhrn zistení odboru v MPSVR, ktorý bude v budúcnosti vykonávať kontroly a 
hodnotenia kvality v systéme náhradnej starostlivosti na základe dohodnutých 
národných noriem kvality (pozri navrhovaný rámec kvality údajov na obrázku č. 13), 
bude verejne dostupný s cieľom zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť. Zistenia 
sa ďalej využijú v procesoch ročného preskúmania a plánovania v rámci MPSVR/
ÚPSVaR a v hodnoteniach politík a programov. Ministerstvo môže ďalej preskúmať 
možnosť začleniť do systému akreditácie stredísk modul kvality služieb, ktorý by 
odrážal dohodnuté vnútroštátne normy kvality.  
 
MPSVR/ÚPSVaR posilní existujúce a novovytvorené strategické partnerstvá 
- predovšetkým so Štatistickým úradom SR v oblasti zabezpečenia a riadenia 
kvality údajov vrátane ďalšieho vývoja, testovania a integrácie nových národných 
ukazovateľov a metadát zahrnutých v tomto národnom rámci MaH. Štatistický 
úrad SR tiež preskúma, či je možné deti v náhradnej starostlivosti integrovať 
do existujúcich prieskumov obyvateľstva (napr. deti v náhradnej starostlivosti 
rodinného typu do prieskumov domácností / budúceho sčítania ľudu, deti v 
náhradnej starostlivosti do prieskumov na školách), alebo či môže byť potrebné 
samostatné a cielené sčítanie obyvateľstva a prieskum na vytvorenie základnej 
úrovne, ktorá sa bude opakovať každých 3 až 5 rokov.  
 

OBRÁZOK  16
Navrhovaný budúci tok údajov v systéme náhradnej starostlivosti (vízia) 

Zdroj: Vypracované autorkami, 2021

Zdroj: Upravené autorkami podľa prezentácie v Power Point od Jinabhai, N.: Monitorovanie a hodnotenie, podľa: Globálny tím pre monitorovanie a hodnotenie AIDS – GAMET. Globálny program Svetovej banky pre HIV/AIDS. 2007. 
Plánovanie a riadenie výsledkov HIV/AIDS. Príručka. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj / Svetová banka
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MPSVR SR/ÚPSVaR vykoná alebo poverí partnera vykonaním sekundárnej analýzy 
administratívnych údajov KIDS a každoročne vykoná trianguláciu údajov KIDS s 
inými administratívnymi údajmi a údajmi z prieskumov. Počiatočná analýza údajov 
za roky 2016 − 2020 bude najkomplexnejšia, pretože sa ňou stanoví východisko 
pre politický cyklus 2021 − 2025. V rámci tejto úlohy sa vytvoria aj dohodnuté 
analytické produkty, ako napríklad ročný analytický prehľad. Tým sa zabezpečí, že 
hĺbková analýza dostupných informácií a údajov v oblasti náhradnej starostlivosti 
bude pravidelne k dispozícii aj pre iné kľúčové zainteresované strany vrátane 
zainteresovaných strán na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.  
 
Výstupy údajov sa budú v budúcnosti šíriť vo väčšom rozsahu prostredníctvom 
viacerých kanálov a prostriedkov. Okrem štatistických správ budú k dispozícii aj 
vybrané analytické výstupy a výskumné správy. 
 
MPSVR SR tiež posilní spoluprácu a kooperáciu s Inštitútom sociálnej politiky a 
ďalšími štátnymi inštitúciami, vybranými národnými výskumnými inštitúciami, 
národnými mimovládnymi organizáciami a rozvojovými partnermi pri hodnotení 
a výskume detí v náhradnej starostlivosti a mladých dospelých po ukončení 
náhradnej starostlivosti, v súlade s národným programom a plánom výskumu a 
hodnotenia. 

• V celom systéme náhradnej starostlivosti sa zvýši účasť a zapojenie 
zainteresovaných strán do činností MaH MPSVR SR / ÚPSVaR / Úradov PSVaR / 
Centier, čo sa čiastočne odráža prostredníctvom obojsmerných šípok na obrázku 
č. 16 vyššie a ďalej rozpracovaných na obrázku č. 17 nižšie. Zainteresované strany 
budú určené s prihliadnutím na zistenia hodnotenia systému MaH vykonaného v 
roku 2020 s cieľom poskytnúť informácie pre národný rámec MaH a pod vedením 
Národného výboru pre MaH a výskum. Na vypracovanie programu a plánu účasti 
detí a mládeže sa v Koncepcii na roky 2021 − 2025 predpokladá uskutočnenie 
konferencie o účasti. Program konferencie bude zahŕňať participatívne MaH, 
aby sa zabezpečilo, že sa to premietne do výsledkov konferencie a následných 
opatrení. 

• V celom systéme údajov o náhradnej starostlivosti sa zavedú aj spätné väzby, 
takže tok údajov už nebude „jednosmerný“. Obojsmerné šípky na obrázku č. 
16 okrem zdôraznenia participatívneho prístupu zdôrazňujú aj význam slučiek 
spätnej väzby. 
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Slučky spätnej väzby v MaH v náhradnej starostlivosti
Na zabezpečenie toho, aby každý, kto je zapojený do systému náhradnej starostlivosti 
alebo s ním úzko spolupracuje, dostal spätnú väzbu o údajoch, ktoré mal poskytnúť 
alebo spracovať a agregovať, a aby mohol tieto údaje využiť vo svojich vlastných 
rozhodovacích procesoch, sú nevyhnutné slučky spätnej väzby, ako aj komunikácia 
výsledkov analýzy a interpretácie údajov užívateľsky prívetivým spôsobom. 

Na obrázku č. 17 sú znázornené kritické spätné väzby, ktoré využívajú rôzne produkty, 
ako je „informačný panel“ náhradnej starostlivosti, správa hodnotenia „report card“ 
alebo „stručný prehľad údajov“, ako nástroj na prenos analýzy a trendov z národnej 
úrovne až k tým, ktorí pôvodne poskytli údaje do systému, a k príbuzným službám. 
Od kľúčových zainteresovaných strán, najmä od tých, ktorí poskytujú údaje do 
systému, nemožno očakávať, že budú sami vykonávať analýzu údajov, aby pochopili 
celkovú situáciu a to, či vláda dosahuje pokrok pri deinštitucionalizácii náhradnej 
starostlivosti a napĺňaní práv detí, ktorým slúži systém náhradnej starostlivosti, a práv 
ich rodičov. Pochopenie toho, čo sa deje s údajmi, ktoré poskytujú alebo spracúvajú, 
pomáha zainteresovaným stranám v systéme náhradnej starostlivosti lepšie pochopiť 
aj to, ako sa tieto údaje využívajú na vnútroštátnej úrovni na monitorovanie výkonnosti 
systému náhradnej starostlivosti a výsledkov pre cieľové skupiny obyvateľstva, a 
informuje ich o tom, ako sa situácia mení v priebehu času. Ďalej im umožňuje lepšie 
sa zapojiť do zlepšovania procesov zberu, spracovania a analýzy údajov, čo prispieva 
k neustálemu zlepšovaniu kvality údajov, a tým aj lepších ukazovateľov, čo následne 
prispieva k lepšiemu prideľovaniu zdrojov a cielenejšej podpore poskytovanej 
systémom náhradnej starostlivosti. 

OBRÁZOK 17
Slučky spätnej väzby v MaH v náhradnej starostlivosti

Zdroj: Prispôsobené autorkami kontextu z UNICEF. 2020. Vybrané hlavné myšlienky: Používanie administratívnych údajov pre detí. Obrázok 1, str. 6

Zdroj: Vypracované autorkami, 2021
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5.5 Etické postupy v oblasti údajov v systéme náhradnej 
starostlivosti
Eticky orientovaný prístup k správe údajov zo strany MPSVR SR a ÚPSVaR bude 
podporovať dôkladnú znalosť zákonov o ochrane údajov a súkromia, vhodné 
využívanie technológií, ktoré generujú, analyzujú a vykazujú údaje, a eticky 
správne rozhodovanie v systéme náhradnej starostlivosti o tom, aké údaje zbierať 
(prostredníctvom rutinného monitorovania, hodnotenia, analýzy a výskumu), ako 
zbierať, analyzovať a vykazovať údaje a či, s kým a ako údaje zdieľať.

Etické zaobchádzanie s údajmi v systéme náhradnej starostlivosti je nevyhnutné 
na získanie a udržanie dôvery detí a rodín, ktorým systém slúži, ako aj ostatných 
zainteresovaných strán v systéme i mimo neho. Etický prístup k správe údajov 
znamená ísť nad rámec bezpečnosti a ochrany údajov, ktoré sú v SR upravené 
vnútroštátnymi zákonmi90 a novým zákonom EÚ o ochrane a bezpečnosti údajov - 
všeobecným nariadením o ochrane údajov91. MPSVR SR tak zabezpečí, aby systém 
náhradnej starostlivosti mal politiku a štandardné operačné postupy na zabezpečenie 
kvality a etických štandardov pri všetkých činnostiach, ktoré vykonáva alebo zadáva 
MPSVR SR/ÚPSVaR a iné štruktúry v rámci systému náhradnej starostlivosti 
týkajúce sa hodnotenia, výskumu, analýz a bežného zberu a správy údajov. Cieľom 
štandardných operačných postupov je podporovať systematický prístup k správe 
údajov, analýze, výskumu a hodnoteniu smerom k údajom a dôkazom, ktoré sú 
relevantné, etické, vysoko kvalitné a prispievajú k výsledkom a vplyvu na deti a 
rodiny, ktorým slúži systém náhradnej starostlivosti. Môžu načrtnúť interné pracovné 
postupy, zodpovednosti, mechanizmy a nástroje v rámci systému náhradnej 
starostlivosti v súlade s pracovnými postupmi pri rutinnom monitorovaní, analýze, 
hodnotení a výskume (počiatočné plánovanie, stanovenie priorít a preskúmanie; 
vypracovanie referenčného rámca a obstarávanie; implementácia a preskúmanie 
konečného návrhu dôkazového produktu; šírenie a sledovanie prijímania a využívania). 

Etickú politiku a postupy bude musieť schváliť MPSVR SR a mali by byť záväzné pre 
všetkých zamestnancov, ktorí budú potrebovať pravidelné školenia v tejto oblasti 
(príloha č. 9). Neoddeliteľnou súčasťou posudzovania kvality údajov bude posúdenie 
dodržiavania zákonov o ochrane údajov a súkromia a úrovne, do akej je riadenie 
údajov v systéme náhradnej starostlivosti orientované na etiku, s cieľom definovať 
odporúčania na posilnenie riadenia a kvality údajov na zabezpečenie prístupu 
orientovaného na etiku (kapitola 5.4, obrázok č. 13). 

Kľúčové etické aspekty pri realizácii výskumu, analýz, hodnotení a bežného zberu údajov v systéme 
náhradnej starostlivosti 92 

• Predchádzanie priamym škodám a zabezpečenie prínosov pre jednotlivých účastníkov, ich rodiny a širšie 
skupiny komunity.

• Zabezpečenie informovaného súhlasu všetkých poskytovateľov údajov/respondentov.
• Zabezpečenie súkromia a dôvernosti dieťaťa/dospelého. 
• Zabezpečenie primeranej kompenzácie za účasť, napríklad vo výskume. 
• Identifikácia a riešenie skutočného alebo potenciálneho konfliktu záujmov zo strany zamestnancov a/

alebo partnerov vo výskume vrátane úvah o financovaní. 
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KAPITOLA 6

Využívanie a šírenie údajov
Zodpovednosť a komunikácia o deťoch v náhradnej 
starostlivosti a o činnostiach a výsledkoch MaH sú dôležité 
pre vedenie systému, aby získalo legitimitu a dôveryhodnosť, 
a to tak interne, ako aj externe.

Zodpovednosť a komunikácia o deťoch v náhradnej starostlivosti a o činnostiach 
a výsledkoch MaH sú dôležité pre vedenie systému, aby získalo legitimitu a 
dôveryhodnosť, a to tak interne, ako aj externe. Ide o najvnútornejšiu zložku 
fungujúceho systému MaH, ako je znázornené na obrázku č. 1 - dvanásť zložiek 
funkčného národného systému MaH. Vystihuje hlavný účel systému MaH, ktorým je 
analyzovať údaje, interpretovať údaje na užitočné informácie, šíriť správne informácie 
správnym používateľom údajov v správnom čase s cieľom informovať a posilniť 
rozhodovanie na všetkých úrovniach, ako aj zabezpečiť transparentnosť a budovať 
zodpovednosť. 

Základným koncepčným rámcom na znázornenie rôznych aspektov využívania údajov 
v systéme náhradnej starostlivosti je cyklus spájajúci dopyt po údajoch, zber/analýzu 
údajov, dostupnosť informácií a využívanie údajov a informácií (pozri obrázok č. 18). 
Tento cyklus je podporovaný spoluprácou, koordináciou a budovaním kapacít. V tomto 
rámci existuje jasné a konzistentné prepojenie medzi využívaním údajov a informácií 
a záväzkom zlepšovať kvalitu a dostupnosť údajov. Zabezpečenie spoľahlivej ponuky 
údajov zvyšuje dostupnosť a využívanie údajov, čo zase zvyšuje dopyt a stimuluje 
investície a odhodlanie zbierať údaje, takže ponuka a dopyt sú vnútorne prepojené.

OBRÁZOK 18
Fungujúci cyklus využívania údajov

Zdroj: Prevzaté autormi z Dopyt po 
údajoch a ich využívanie: úvod do 
konceptov a nástrojov. Nutley, Snyder a 
Judice. 2012 (revidované 2015). MEASURE 
Evaluation – financované zo strany 
USAID.93

Bežné zbierané údaje sa často nevyužívajú v dôsledku a) technických obmedzení 
(napr. technické zručnosti, dostupnosť počítačov, návrh systému údajov, definícia 
ukazovateľov, nedostatok protokolov na zabezpečenie kvality údajov atď.), b) 
organizačných obmedzení (napr. jasnosť úloh, podpora, tok informácií, politické 
zásahy atď.) a c) individuálnych obmedzení (napr. rozhodovací proces, motivácia 
zamestnancov atď.)94.

Na zabezpečenie toho, aby sa vytvorené údaje využívali v systéme náhradnej 
starostlivosti na informované rozhodovanie, hlavné kroky zahŕňajú identifikáciu a riešenie 
prekážok využívania údajov. Vzhľadom na zistenia hodnotenia MaH sú v tabuľke č. 9 
uvedené kľúčové prekážky v systéme náhradnej starostlivosti SR pri využívaní údajov. 
Túto navrhovanú plánovaciu maticu na riešenie spoločných prekážok využívania údajov 
pri rozhodovaní je potrebné ďalej rozpracovať a môže slúžiť ako základ pre vypracovanie 
plánu využívania a šírenia údajov v systéme náhradnej starostlivosti. 

Využitie

DopytZber

Dostupnosť

© UNICEF/UN0206286/Herwig
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TABUĽKA 9
Navrhovaná plánovacia matica na riešenie niektorých hlavných prekážok efektívneho využívania údajov pri rozhodovaní

Spoločné prekážky Navrhované kľúčové intervencie Hlavné kroky Zodpovedné subjekty

Vnímané nadmerné 
zaťaženie

Posúdenie kvality údajov Posúdenie

Identifikácia oblastí na zlepšenie

Plán zlepšenia

Implementácia a MaH plánu zlepšenia

MPSVR SR v spolupráci s 
ÚPSVaR a Štatistickým úradom 
SR

Nedostatok kapacity 
na vypracovanie 
presných údajov

Budovanie kapacít relevantného 
personálu v oblasti zberu, 
zhromažďovania a vykazovania 
údajov

Posúdenie potrieb odbornej prípravy a školenia

Priebežné monitorovanie

Audity kvality údajov

MPSVR SR v spolupráci s 
odborom školstva

Nedostatočné 
pokrytie systému 
administratívnych 
údajov

Rozšírenie systému KIDS do 
Centier

Posúdenie

Identifikácia oblastí na zlepšenie

Plán zlepšenia vrátane rozšírenia KIDS

Implementácia a MaH rozšírenia KIDS (vrátane 
testovania)

MPSVR SR v spolupráci s 
ÚPSVaR a Štatistickým úradom 
SR

Nedostatok slučiek 
spätnej väzby

Nastavenie požiadaviek na údaje 
pre rôzne úrovne

Vytvárať správy pre všetky úrovne 

Vytvárať špecifické produkty 
pre komunity a iné kľúčové 
zainteresované strany

Posúdenie informačných potrieb 

Vytvorenie spätnej väzby

Prispôsobenie databázového softvéru KIDS na 
vytváranie rôznych typov správ podľa úrovne

Partnerstvo pre pravidelnú tvorbu špecifických 
produktov

MPSVR v spolupráci s kľúčovými 
zainteresovanými stranami

Nedostatočná analýza, 
vizualizácia a šírenie 
údajov

Partnerstvo pre pravidelnú 
sekundárnu analýzu 
administratívnych údajov a 
trianguláciu s inými zdrojmi údajov

Tvorba cielených a užívateľsky 
prívetivých analytických produktov 
(vrátane vizualizovaných údajov)

Vývoj informačného panelu 
riadenia v systéme KIDS

Identifikácia a formalizácia partnerstva

Vykonanie sekundárnej analýzy

Vizualizácia údajov

Vypracovanie užívateľsky prívetivých stručných 
údajov

Posúdenie možnosti vytvorenia informačného 
panela riadenia alebo podobného nástroja v 
rámci KIDS

Implementácia a vyhodnotenie

MPSVR v spolupráci s ÚPSVaR 
a strategickým partnerom

Nedostatočné 
pochopenie kultúry 
MaH

Orientácia na plánovanie a MaH 
a koordinácia v pravidelných 
intervaloch

Organizovanie seminárov / orientačných stretnutí MPSVR v spolupráci s ÚPSVaR

Na základe analógie s príbehom, ako sa kôň vedie k vode, ale nemusí sa mu podariť 
napiť, sa na obrázku č. 19 uvádza teória zmeny pre používanie údajov súvisiacich so 
systémom náhradnej starostlivosti. Aj keď sa systém náhradnej starostlivosti posilnil 
a produkuje kvalitné údaje, ak sa tieto údaje nepoužívajú, nemá zmysel ich zbierať a 
analyzovať.

Kľúčovým prvým krokom pri vypracovaní plánu využívania údajov je určiť, kto 
potrebuje ktoré údaje, v akom formáte a ako často. V systéme náhradnej starostlivosti 
existuje viacero interných a externých používateľov údajov vrátane samotných 
používateľov služieb - detí, rodín, opatrovateľov; tvorcov údajov, ako sú sociálni 
pracovníci a vedúci pracovníci Centier alebo Úradov PSVaR; rozhodovacích orgánov 
na národnej úrovni v rámci MPSVR SR a ÚPSVaR, ako aj na vyšších úrovniach vlády 
a parlamentu; národných partnerov, ako je Štatistický úrad SR, akademické inštitúcie, 
mimovládne organizácie a orgány pre ľudské práva. Za používateľov údajov možno 
považovať aj médiá a širokú verejnosť. MPSVR a ÚPSVaR by mali zmapovať tieto 
zainteresované strany a vypracovať tabuľku používateľov údajov, ktorá sa môže 
pravidelne aktualizovať v priebehu implementácie rámca MaH a posilňovania kultúry 
používania údajov a MaH.95 

Medzi ďalšie kľúčové opatrenia potrebné na posilnenie využívania údajov a vytvorenie 
kultúry monitorovania a hodnotenia a využívania údajov v systéme náhradnej 
starostlivosti patria:

• Komunikácia medzi používateľmi údajov a tvorcami údajov: Národný výbor 
pre MaH a výskum bude pravidelne posudzovať a diskutovať o kľúčových 
informačných potrebách používateľov údajov, aby sa zabezpečilo, že sú jasné, a do 
ročných plánov vykonávania MaH sa zahrnú opatrenia, ktoré zabezpečia pokrok 
pri plnení potrieb kľúčových používateľov údajov. Pomôže to tiež zvýšiť dopyt po 
údajoch o deťoch v náhradnej starostlivosti, ale aj lepšie pochopiť, kedy môže 
MPSVR SR/ÚPSVaR alebo iné štruktúry v rámci systému náhradnej starostlivosti 
očakávať žiadosť o údaje a informácie, čo zasa pomôže správcom údajov upraviť 
systém údajov a časovú analýzu údajov a podávanie správ tak, aby účinnejšie a 
efektívnejšie reagovali na očakávané žiadosti. 

OBRÁZOK 19
Teória zmeny na využívanie údajov

“Teória zmeny” na použitie údajov v náhradnej starostlivosti

Vstupy Činnosti Výstupy Zámery Cieľ

Kľúčový predpoklad: čím viac pozitívnych skúseností má osoba s rozhodovacou právomocou pri používaní informácií na podporu rozhodnutia, tým 
silnejší bude záväzok zlepšiť systémy zberu údajov a pokračovať v používaní získaných informácií.

Ak existuje dopyt po 
údajoch, investujú sa 
potrebné zdroje na zber 
týchto údajov

Ak sa údaje zhromažďujú, analyzujú a syntetizujú 
do formátu, ktorý sprístupňuje údaje pre 
rozhodovanie, a ak sa konajú pravidelné stretnutia 
na preskúmanie údajov a správ

Údaje sa použijú na 
informovanie 
systému náhradnej 
starostlivosti

Pozitívne výsledky 
pre deti a ich rodiny

Zdroj grafiky: Room to Read, 2015

Zdroj: Príručka a materiál na školenie 
koordinátorov MaH. Zdroj grafiky: Room 
to Read, 2015.
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• Návrh systému KIDS sa preskúma s cieľom posúdiť možnosti softvérového balíka, 
ktorý bude nielen zhromažďovať a spracovávať, ale aj analyzovať údaje, a tiež 
vytvoriť informačný panel alebo iný nástroj na podporu používania údajov.

• MPSVR SR/ÚPSVaR bude investovať do riadenia kvality údajov v náhradnej 
starostlivosti a posilní ho, aby sa zvýšila dôvera v údaje, ktoré systém vytvára, čo 
je predpokladom používania administratívnych údajov a štatistík vytvorených na 
základe týchto údajov (pozri kapitolu 5.7). 

• MPSVR SR/ÚPSVaR bude identifikovať a spolupracovať s ďalšími rezortmi vo vláde 
a národnými mimovládnymi organizáciami so silnou kultúrou MaH a hodnotenia, 
ktoré môžu slúžiť ako príklady osvedčených postupov, ako aj so systémami 
náhradnej starostlivosti iných krajín.

• Medzi ďalšie kroky, ktoré môže MPSVR SR prijať, patrí uistenie sa, že 
zodpovednosť za MaH je jasná v celom systéme náhradnej starostlivosti, a 
zabezpečenie rozpočtovej podpory pre činnosti MaH, ako aj: 
 - Poskytovanie možností odborného rozvoja a školení v oblasti MaH pre celý 

personál systému náhradnej starostlivosti, najmä v oblasti analýzy a prezentácie 
údajov, a podpora vzdelávania personálu MaH (napríklad od partnerov, ako je 
Štatistický úrad SR a Inštitút sociálnej politiky) v oblasti systému náhradnej 
starostlivosti.

 - Preskúmanie spôsobov, ako zvýšiť uznanie odborníkov v oblasti MaH 
a personálu zodpovedného za MaH, a to posúdením váhy, ktorá sa prikladá 
kompetenciám a výkonu v oblasti MaH v porovnaní s inými úlohami a 
povinnosťami pri hodnotení výkonu.

 - Zavedenie slučiek spätnej väzby podporovaných užívateľsky prívetivými 
analytickými produktmi (informačný panel, správa hodnotenia „report card“ 
alebo iný formát) na základe sekundárnej analýzy administratívnych údajov KIDS 
a údajov z iných dostupných zdrojov údajov. 

 - Vykonanie hodnotenia pripravenosti na identifikáciu potenciálnych zástancov 
systému MaH a kultúry údajov a možných odporcov s cieľom rozhodnúť o 
opatreniach.96

MPSVR SR bude naďalej posilňovať svoje kapacity v oblasti analýzy a vizualizácie 
údajov, pri identifikácii a riešení nedostatkov v údajoch a pri rozhodovaní o tom, či 
dôkazy získané zo systému MaH majú zmysel a či sú vhodné na použitie. MPSVR 
SR napríklad preskúma nástroje a metódy, ktoré uplatňujú príslušné rezortné 
ministerstvá v iných krajinách, na účely ich uplatnenia v kontexte SR, ako napríklad 
stupnice hodnotenia dôkazov.97 MPSVR a ÚPSVaR budú sami ako používatelia údajov 
preukazovať silné hodnoty a správanie pri používaní údajov. Hlavné spôsoby šírenia 
údajov v oblasti náhradnej starostlivosti sú zhrnuté v tabuľke č. 10.

TABUĽKA 10
Navrhovaný harmonogram šírenia informácií

Prijímateľ informácií Mesačné 
monitorovanie

Štvrťročné 
monitorovanie

Ročné 
preskúmanie

5-ročné hodnotenie

Ministerstvá a exekutívne orgány požiadavky ad hoc x x

Parlament požiadavky ad hoc x x

MPSVR x x x

ÚPSVaR x x x x

Úrady PSVaR x x x x

Centrá x x x x

Národné výbory pre MaH a výskum x x x

Okresné kontaktné miesta a koordinačné 
výbory

x x x

Kontaktné miesta v príbuzných štruktúrach x x x

Rozvojoví partneri / MVO / darcovia x x x

Verejnosť a médiá požiadavky ad hoc x x

Správy a iné informačné produkty, ktoré vypracovalo MPSVR/ÚPSVaR a jeho partneri, 
sa pravidelne rozširujú medzi zainteresované strany, ako je uvedené v tabuľke č . 
9. Plány šírenia informácií vypracuje, preskúma a každoročne aktualizuje MPSVR v 
spolupráci s Národným výborom pre MaH a výskum a subnárodnými koordinačnými 
štruktúrami, ako aj kontaktnými bodmi MaH a rozošle ich všetkým kľúčovým 
zainteresovaným stranám v náhradnej starostlivosti a príbuzných systémoch. 

Na komunikáciu a šírenie informácií sa budú používať rôzne nástroje, ako sú súhrnné 
správy, dátové a analytické prehľady, tematické správy, aktualizované teórie zmeny 
a dokumenty národného rámca MaH, elektronické a printové médiá a špeciálne 
podujatia. Tieto produkty budú bližšie definované počas diskusií v národnom výbore 
pre MaH a výskum o vypracovaní prvého plánu šírenia, aby sa zabezpečilo, že budú 
spĺňať potreby používateľov údajov a bude ich možné vytvoriť s ohľadom na dostupné 
zdroje. Všetky produkty budú včas sprístupnené na webových sídlach ÚPSVaR a 
MPSVR.
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KAPITOLA 7

Stratégia na riadenie 
procesov MaH a plán 
implementácie

V nasledujúcom texte je uvedená stratégia na posilnenie systému MaH v oblasti 
náhradnej starostlivosti a jeho procesov a plán implementácie. 

7.1 Strategické otázky a činnosti na posilnenie MaH v 
systéme náhradnej starostlivosti
S cieľom pomôcť urýchliť úsilie MPSVR pri posilňovaní systému MaH v oblasti 
náhradnej starostlivosti sa stratégia zameriava na desať hlavných strategických otázok 
identifikovaných v posudzovaní MaH.98 Tieto možno rozdeliť do troch vzájomne 
súvisiacich a vzájomne sa posilňujúcich skupín opatrení na posilnenie individuálnych 
(ľudských zdrojov), organizačných a systémových kapacít:

• Systémové: zlepšené vedenie a kultúra MaH, koordinácia a strategické 
partnerstvá, využívanie údajov.

• Organizačné: posilnené systémy údajov, zabezpečenie kvality, prideľovanie 
zdrojov.

• Individuálne: posilnenie kompetencií v oblasti MaH vrátane participatívneho MaH.

Tieto opatrenia spoločne povedú k efektívnejšiemu systému monitorovania a 
hodnotenia náhradnej starostlivosti vo všetkých zložkách systému uvedených na 
obrázku č. 1.

Činnosti na systémovej úrovni:

1. Koordinácia a harmonizácia
V súvislosti so zvyšujúcim sa dôrazom na riadenie a MaH založené na výsledkoch, 
skúsenosti z iných krajín naznačujú, že je vhodné mať v rámci vlády SR alebo MPSVR 
SR určený útvar MaH a v rámci neho vysokého úradníka, ktorý by bol oporou 
pre koordináciu, propagáciu a budovanie kapacít v oblasti MaH. Ak takýto útvar 
neexistuje, MPSVR SR zriadi Národný výbor pre MaH a výskum (NVMaHV), ktorý 
bude zahŕňať zástupcov všetkých kľúčových zainteresovaných strán a ktorý bude 
pod vedením MPSVR SR koordinovať MaH v oblasti náhradnej starostlivosti a s 
príbuznými systémami a službami a usmerňovať a podporovať ďalší vývoj, testovanie a 
zavádzanie navrhovaného Národného rámca MaH, a to s cieľom zlepšiť harmonizáciu 
MaH v celom systéme náhradnej starostlivosti. Okrem toho bude NVMaHV 
pod vedením MPSVR vykonávať aj širokú zodpovednosť za dohľad, ktorá zahŕňa 
koordináciu externých alebo nezávislých hodnotení v oblasti náhradnej starostlivosti a 
vypracovanie, realizáciu a MaH národného výskumného programu a plánu (pozri bod 
2 nižšie), ako aj preskúmanie správ MaH a diskusie o strategických otázkach MaH a o 
tom, ako ich najlepšie riešiť.

Postupom času môže inštitucionalizácia MaH prostredníctvom určeného centrálneho 
útvaru MaH (alebo osoby) ďalej usmerňovať, podporovať a kontrolovať činnosti 
MaH v náhradnej starostlivosti prostredníctvom špecializovanej štruktúry a ľudských 
zdrojov na plný úväzok. Zatiaľ čo dostupnosť ľudských zdrojov a technických kapacít v 
oblasti MaH v ÚPSVaR je do určitej miery zabezpečená, MPSVR sa zaviazalo zvýšiť 
dostupnosť aj na Úradoch PSVaR a Centrách v celej krajine. To si vyžaduje určenie 
kontaktných miest na všetkých úrovniach a vo všetkých častiach systému, ako aj 
vypracovanie viacročného komplexného plánu na usmernenie budovania kapacít (pozri 
bod 9 nižšie) a riadne využívanie obstaraného hardvéru, aby sa prispelo k dosiahnutiu 
cieľa MaH v rámci MPSVR.

V nasledujúcom texte je uvedená stratégia na posilnenie 
systému MaH v oblasti náhradnej starostlivosti a jeho 
procesov a plán implementácie.

S cieľom pomôcť 
urýchliť úsilie MPSVR 
pri posilňovaní 
systému MaH v oblasti 
náhradnej starostlivosti 
sa stratégia zameriava 
na desať hlavných 
strategických otázok 
identifikovaných v 
posudzovaní MaH.

© UNICEF/UNI343825/Alansi



78 | STRATÉGIA NA RIADENIE PROCESOV MAH A PLÁN IMPLEMENTÁCIE 79 | STRATÉGIA NA RIADENIE PROCESOV MAH A PLÁN IMPLEMENTÁCIE

2. Národná stratégia hodnotenia a výskumu
MPSVR SR v spolupráci s partnermi prostredníctvom NVMaHV vypracuje stratégiu 
hodnotenia a výskumu systému náhradnej starostlivosti. V rámci tohto procesu 
sa budú vyhľadávať odborné poznatky z oblasti hodnotenia v iných rezortoch a 
štruktúrach vlády, ako aj u popredných výskumných inštitúcií pokrývajúcich príslušné 
tematické oblasti (pozri napríklad poznámku pod čiarou č. 77, kde je uvedený zoznam 
skúsených výskumných inštitúcií, ktoré zaznamenal Inštitút sociálnej politiky) a 
u Štatistického úradu SR. Ten bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní a 
rozhodovaní o tom, či je v budúcnosti možné zahrnúť deti v náhradnej starostlivosti do 
národných prieskumov obyvateľstva a sčítania ľudu, a bude poskytovať poradenstvo v 
oblasti zabezpečenia kvality údajov z prieskumov a spôsobu posudzovania vhodnosti 
dôkazov, ktoré má MPSVR k dispozícii. 

3. Strategické partnerstvá
MPSVR SR bude pracovať na nadviazaní silnejších vzťahov so strategickými 
partnermi, ako je napríklad Štatistický úrad SR, a v prípade potreby formalizovať 
spoluprácu a kooperáciu. Medzi kľúčové oblasti, v ktorých sú potrební strategickí 
partneri, patrí hodnotenie a výskum (najmä v oblasti kvalitatívneho výskumu), riadenie 
kvality údajov, dokončenie nového národného rámca ukazovateľov a metadát a 
budovanie kapacít MaH. Strategické partnerstvá sa vytvoria aj so spriaznenými 
ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu, a zdravotníctva na podporu 
navrhovaného monitorovania výsledkov (navrhované výsledky, ktoré sa majú 
monitorovať v rámci systému náhradnej starostlivosti, sú uvedené v tabuľke č. 2).

Činnosti na organizačnej úrovni:

4. Zabezpečenie kvality údajov
MPSVR SR v spolupráci so svojimi národnými partnermi preskúma svoj súčasný 
rámec kvality údajov a posilní ho v súlade s rámcom stanoveným v časti 5.4 a na 
obrázku č. 13.

S kvalitou údajov súvisí celý rad kľúčových oblastí praxe vrátane: štandardov a 
kritérií kvality údajov (štandardy a kritériá kvality údajov Štatistického úradu SR sú 
uvedené v prílohe č. 8); prevádzkového kontextu a procesov riadenia údajov (napr. 
bezpečnostné opatrenia na minimalizáciu rizík spojených s procesmi, merania a ciele 
výkonnosti riadenia údajov); komunikácie s používateľmi údajov s cieľom zabezpečiť, 
aby boli splnené ich potreby; vzťahov spolupráce s poskytovateľmi údajov (v prípade 
potreby formalizované); a opatrení a mechanizmov na zabezpečenie kvality údajov, 
ako sú prevádzkové kontroly a interné/externé preskúmania procesov zabezpečenia 
kvality údajov vrátane preskúmania typov vykonaných kontrol a úsilia vynaloženého 
na zníženie skreslenia v procesoch zberu a poskytovania údajov a na zabezpečenie 
úplného pokrytia obyvateľstva, služieb. 

Vychádzajúc z existujúcich a bežných mechanizmov zabezpečovania kvality údajov v 
systéme náhradnej starostlivosti, MPSVR SR zadá komplexné a hĺbkové posúdenie 
riadenia kvality údajov v náhradnej starostlivosti. Zistenia sa použijú na overenie 
navrhovaného rámca riadenia kvality (pozri obrázok č. 14 v časti 5.4) a ďalšej etapy 
vývoja plánu zabezpečenia kvality údajov v systéme, ktorý bude odrážať postupné 
opatrenia na zlepšenie kvality údajov v čase.

Jedným z týchto opatrení je plánované rozšírenie systému administratívnych údajov 
KIDS do všetkých Centier. Výsledky hĺbkového hodnotenia musia byť podkladom 
pre aktualizáciu existujúceho plánu rozšírenia systému KIDS. Tento proces si bude 
vyžadovať aj posúdenie investícií potrebných na aktualizáciu infraštruktúry IKT vo 
všetkých štruktúrach systému náhradnej starostlivosti a organizačných politík a 
postupov na ochranu údajov a súkromia. 

Ďalším opatrením môže byť rozšírenie funkcií systému KIDS na analýzu údajov a 
tvorbu automatizovaných správ a zabezpečenie prístupu k správam o údajoch na 
všetkých úrovniach ako súčasť vytvorenia spätnej väzby a zabezpečenia dostupnosti 
údajov pre vedúcich pracovníkov v celom systéme na účely rozhodovania, ako aj 
vytvorenie informačného panelu pre vedenie v systéme KIDS.

Po schválení rámca a plánu kvality údajov pre systém náhradnej starostlivosti MPSVR 
SR a jeho partneri zorganizujú orientačné workshopy alebo semináre, ktoré budú slúžiť 
aj na posilnenie kultúry MaH a vzdelávania v systéme náhradnej starostlivosti. 

MPSVR SR ďalej vydá poverenie na preskúmanie možností integrácie KIDS so 
Systémom správy dokumentov-DMS a VYSU a zapojí sa do diskusií so spriaznenými 
systémami a službami (v prvom rade v oblasti školstva) o zlepšení zdieľania údajov 
a spoločnom preskúmaní možností zberu údajov o deťoch v náhradnej starostlivosti 
v rámci spriaznených systémov a služieb, napríklad vo vzťahu k ukazovateľom 
dosiahnutého vzdelania detí v náhradnej starostlivosti, počtu detí so zdravotným 
znevýhodnením v náhradnej starostlivosti v hlavnom vzdelávacom prúde a pod. 
 
5. Štandardizovaný a racionalizovaný zber údajov, analýza a podávanie správ 
Posúdenie MaH odhalilo, že existuje priestor na zlepšenie v oblasti štandardizácie 
a racionalizácie zberu, analýzy a vykazovania údajov v celom systéme náhradnej 
starostlivosti. S cieľom hlbšie pochopiť, ktoré zložky a procesy systému údajov je 
potrebné štandardizovať, racionalizovať alebo iným spôsobom zlepšiť, MPSVR SR 
zadá a vykoná hĺbkovú analýzu procesov MaH, riadenia procesov, monitorovania 
výkonnosti MaH a kvality údajov (podľa bodu 4 vyššie a časti 5.4 vyššie). Výsledky 
sa oznámia MPSVR a ďalším kľúčovým zainteresovaným stranám, aby sa rozhodlo 
o postupnom prístupe k celoštátnej realizácii opatrení na zlepšenie v súlade s 
dohodnutým rámcom kvality údajov (pozri časť 5.4 a obrázok č. 13) a aby sa 
zabezpečilo, že na zlepšenie budú k dispozícii potrebné zdroje. Medzi oblasti, ktoré 
si môžu vyžadovať zlepšenia, patrí: posilnenie procesov zabezpečovania kvality 
údajov zavedením pravidelných auditov kvality zaznamenaných údajov vykonávaných 
dozornými orgánmi v miestach zberu, porovnávania a analýzy údajov na základe 
štandardizovaných nástrojov na použitie na všetkých úrovniach; pravidelné školenie 
zamestnancov; zabezpečenie aktualizovaných pokynov a metadát; poskytovanie 
pravidelnej spätnej väzby zamestnancom na všetkých úrovniach o úplnosti, 
spoľahlivosti a platnosti údajov; a šírenie výsledkov na rôznych úrovniach (národnej, 
subnárodnej). 

Kvalitu všetkých zisťovaní u obyvateľstva a príslušných údajov zo zisťovaní, na ktoré 
dohliada Štatistický úrad SR, zabezpečujú odborníci úradu. MPSVR SR využije svoje 
vlastné odborné znalosti a znalosti svojich výskumných inštitúcií na preskúmanie 
kvality akýchkoľvek iných dôkazov, aby rozhodlo, či ich použije pri rozhodovaní a 
tvorbe politík.99 
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6. Pridelenie zdrojov na MaH 
ľúčovou funkciou plánovania MaH je odhadnúť náklady, personál a iné zdroje, ktoré 
sú potrebné na riadne vykonávanie činností MaH. Na tento rámec MaH a pracovný 
plán implementácie sa v prvých fázach implementácie vypracuje kalkulácia nákladov, 
rozpočet a podľa potreby sa upravia s ohľadom na cieľ MaH v rámci vládnej Stratégie 
DI a Koncepcie na roky 2021 − 2025 aj príslušné pridelené rozpočtové prostriedky. 

Priority financovania v 1. roku implementácie národného rámca MaH by mali byť v 
súlade s prioritizovanými opatreniami v 1. roku - pozri pracovný plán implementácie v 
časti 7.2 nižšie.

7. Plán využívania údajov
V systéme náhradnej starostlivosti sa vytvára obrovské množstvo údajov, ale menej 
sa využíva na priamy prospech systému náhradnej starostlivosti a detí a rodín, 
ktorým slúži. Údaje a informácie o náhradnej starostlivosti nemajú hodnotu, ak sa 
nepoužívajú na prijímanie rozhodnutí. Intervencie, ktoré zvyšujú dopyt po údajoch a 
informáciách a uľahčujú ich využívanie, zlepšujú rozhodovanie založené na dôkazoch 
− podpora efektívneho dopytu po údajoch a ich využívania je preto rozhodujúca pre 
zlepšenie efektívnosti systému náhradnej starostlivosti. Podrobné návrhy na to, ako 
môžu MPSVR a ÚPSVaR vypracovať plán využívania a šírenia údajov, sú uvedené v 
kapitole 6 vyššie.

Činnosti na individuálnej úrovni:

8. Stimuly, ktoré prispievajú k dosahovaniu výsledkov 
MaH môže byť účinné, ak existuje dopyt po výsledkoch MaH na úrovni manažmentu; 
ak sú v systéme náhradnej starostlivosti zakotvené stimuly pre dobré postupy MaH 
vrátane odmien a sankcií na základe dosiahnutých výsledkov; a ak vedúci pracovníci a 
personál chápu pridanú hodnotu silného systému MaH a MaH je prepojené so širším 
organizačným vzdelávaním. Ak sa toto všetko spojí, systémy MaH sa môžu stať 
udržateľnými a stabilnými. 

MPSVR SR zváži dostupné možnosti začlenenia stimulov pre MaH do existujúceho 
systému hodnotenia výkonnosti náhradnej starostlivosti a možnosti priradenia MaH 
v týchto hodnoteniach rovnakú váhu ako ostatným úlohám a prepojenia hodnotenia 
s dosahovaním jasne definovaných výsledkov MaH. To znamená rozšíriť zameranie 
tak, aby zahŕňalo nielen procesy a výstupy, ale aj výsledky. Napríklad posúdiť, do akej 
miery prínos jednotlivca alebo tímu ľudí uľahčil a urýchlil dosiahnutie cieľov a úloh 
MaH. Ciele a zámery riadenia výkonnosti súvisiace s MaH možno kaskádovito vyčleniť 
z navrhovaného rámca MaH a pracovného plánu implementácie, aby sa zahrnuli do 
opisov pracovných miest a aby sa premietli do kľúčových ukazovateľov výkonnosti 
alebo cieľov. 
 
9. Rozvoj kapacít pre MaH  
MaH sa opiera o širokú škálu technických oblastí, metodológiu spoločenskovedného 
výskumu, správu zmlúv, riadenie informácií, všeobecné riadenie a uľahčovanie 
procesov alebo poradenské zručnosti100. V rámci navrhovaného rámca MaH sa v rámci 
MPSVR prijme prístup k budovaniu kapacít, ktorý sa zameria na riadenie a posilnenie 
systému MaH (na úrovni organizácie) a na poskytovanie odbornej prípravy v oblasti 
MaH a príležitostí na profesionálny rozvoj (na individuálnej úrovni). 

Individuálna úroveň sa vzťahuje na individuálny výkon práce a činnosti personálu so 
zodpovednosťou za MaH v náhradnej starostlivosti a prvky budovania kapacít pre 
túto úroveň zahŕňajú požiadavky na prácu, úrovne a potreby zručností, hodnotenie 
výkonu, prístup k informáciám a školenia/preškolenia. Organizačná úroveň sa týka 
infraštruktúry a činností, ktoré musia byť zavedené v každej organizácii náhradnej 
starostlivosti na podporu zberu, overovania, analýzy a používania údajov. Prvky 
budovania kapacít pre túto úroveň zahŕňajú proces riadenia, systém ľudských zdrojov 
a personálnu štruktúru, finančné zdroje, informačnú infraštruktúru, systém údajov a 
organizačnú motiváciu.

Vedenie MaH je kľúčom k posilneniu kapacít MaH v systéme a v októbri až novembri 
2021 sa v rámci spoločného projektu podporovaného UNICEF a GR REFORM, ktorý 
viedol k vypracovaniu navrhovaného národného rámca MaH, uskutočnilo školenie 
vedenia MaH pre MPSVR, ÚPSVaR a vybrané partnerské inštitúcie. Jedným z 
výstupov spoločného projektu je príručka pre koordinátorov školení o vedení MaH 
v oblasti náhradnej starostlivosti, ktorá obsahuje celý rad referenčných materiálov a 
videí pochádzajúcich zo školení uskutočnených v roku 2021. 

Ďalšou prioritou je, aby MPSVR SR a ÚPSVaR v spolupráci s odborom vzdelávania 
MPSVR SR vykonali komplexnejšie posúdenie potrieb v oblasti odbornej prípravy 
vedúcich pracovníkov a personálu s úlohami a povinnosťami v oblasti MaH v 
náhradnej starostlivosti. Národný rámec MaH umožní MPSVR a jeho partnerom 
definovať kompetencie v oblasti MaH potrebné na realizáciu a informovať o rámci 
zisťovania pre posudzovanie. Toto hodnotenie môže byť prepojené s hĺbkovým 
hodnotením kvality údajov. Na základe výsledkov sa navrhne viacročný plán budovania 
kapacít a vypracuje sa štandardizovaná učebná osnova a materiál pre vedúcich 
pracovníkov a personál na rôznych úrovniach systému s prihliadnutím na existujúce 
materiály na školenie v oblasti MaH a osvedčené medzinárodné postupy. Plán bude 
obsahovať vyčíslenie nákladov a rozpočet a predpokladá sa jeho postupná realizácia. 
Národný výbor pre MH a výskum bude vykonávať dohľad nad posúdením kapacít a 
vypracovaním plánu budovania kapacít. 

Cieľom plánu budovania kapacít v rámci nového národného rámca MaH je uľahčiť 
a podporiť rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti MaH v rámci 
štruktúr náhradnej starostlivosti, čo povedie k posilneniu systémov náhradnej 
starostlivosti v SR. V prílohe č. 9 sú zhrnuté hlavné cieľové skupiny pre školenia 
MaH v oblasti náhradnej starostlivosti, ktoré boli identifikované počas posudzovania 
MaH a následných školení vedenia MaH realizovaných zo strany UNICEF, ako aj 
tematické priority.

Počas hĺbkového hodnotenia potrieb v oblasti budovania kapacít sa určia aj možnosti 
odborného rozvoja, najmä pre špecializovaný personál v oblasti MaH, ako sú manažéri 
dátových systémov, vrátane možností študijných ciest (v prípade potreby virtuálnych) 
a vytvorenia priestoru pre odborníkov a vedúcich pracovníkov v oblasti MaH a 
zamestnancov zodpovedných za MaH, aby mali prístup k príslušným odborným 
zdrojom v oblasti MaH101.
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10. Participatívne MaH vrátane systémov spätnej väzby a podávania sťažností
MPSVR SR využije plánovanú konferenciu o účasti detí a mládeže na začatie 
procesu postupného rozvoja participatívnejšieho systému MaH. Kľúčovými zložkami 
participatívneho systému MaH v náhradnej starostlivosti sú systémy spätnej väzby 
a podávania sťažností. Na základe toho, čo je zavedené, a na základe vnútroštátnych 
a medzinárodných osvedčených postupov MPSVR vypracuje, zrealizuje, monitoruje 
a vyhodnotí pilotný projekt vo vybraných okresoch, v ktorom sa otestujú rôzne 
mechanizmy spätnej väzby a podávania sťažností s cieľom replikovať a rozšíriť tieto 
mechanizmy vo všetkých okresoch a vytvoriť systémy na úrovni okresov a nakoniec 
vytvoriť podobné systémy vo všetkých ostatných okresoch. Dohľad a podporu tomuto 
pilotnému projektu bude poskytovať Národná komisia pre MaH a výskum. 

 

7.2 Pracovný plán implementácie MaH a orientačné 
potreby zdrojov
Nižšie je uvedený navrhovaný národný pracovný plán implementácie MaH na 1. rok 
a prioritné činnosti na 2. rok pre navrhovaný národný rámec MaH vrátane vybraných 
potrieb zdrojov, ktoré budú musieť zvážiť MPSVR, ÚPSVaR a Národný výbor pre MaH 
a výskum s cieľom vypracovať operatívne rozpočty pre ročný pracovný plán MaH na 
národnej, okresnej a organizačnej úrovni ako ďalší krok. 

TABUĽKA 11
Navrhovaný národný pracovný plán implementácie MaH na 1. rok a orientačný plán na 2. rok 

Celková úloha MaH Pokračovať v realizácii úloh súvisiacich s MaH stanovených v 
Koncepcii na roky 2021 - 2025 vrátane rutinného monitorovania 
a kontroly kvality údajov a plánovaných hodnotení konkrétnych 
prístupov. 

Monitorovať pokrok v implementácii nového národného rámca 
MaH pre náhradnú starostlivosť o deti a hodnotiť jeho výsledky.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-2 Q3-4

Strategické otázky 
MaH

Navrhované prioritné opatrenia na riešenie 
problémov v 1. roku

Zodpovedné 
subjekty

Zdroje pre každý 
pracovný balík

Posilnenie 
koordinácie MaH na 
všetkých úrovniach

1. Premeniť PVP na formálny Národný výbor 
pre MaH a výskum (NVMaHV) s viacerými 
zainteresovanými stranami a dohodnúť sa 
na mandáte, harmonograme zasadnutí, 
pracovnom pláne a výsledkoch na 1. rok.
Pravidelné zasadnutia, ktoré sa budú konať 
v 1. roku každé 3 mesiace. Zasadnutie v 2. 
štvrťroku má zahŕňať oboznámenie nových 
členov výboru s národným rámcom MaH 
a pracovným plánom implementácie v 1. roku 
a schválenie/prijatie národného rámca MaH a 
plánu implementácie.

2. Identifikovať kontaktné miesta pre MaH vo 
všetkých štruktúrach náhradnej starostlivosti 
a v príbuzných systémoch a službách a 
spolu s okresnými kontaktnými miestami 
posúdiť možnosti vytvorenia koordinačných 
mechanizmov MaH na okresnej úrovni v 
systéme náhradnej starostlivosti, ktoré by 
odrážali prácu mechanizmu na národnej 
úrovni a naopak. 

3. Vymenovať a vyškoliť kontaktné miesta.

4. Spolupracovať s rozvojovými partnermi 
na technickej pomoci potrebnej na 
implementáciu národného rámca MaH a 
pracovného plánu implementácie. 

MPSVR SR

MPSVR SR a 
ÚPSVaR, školiaci 
partner

MPSVR SR, EÚ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Náklady na 
stretnutie, 
čas personálu 
na finalizáciu 
referenčného 
rámca (ToR), 
plánovanie a 
zvolanie prvého 
stretnutia.
Čas personálu 
na vypracovanie 
referenčného 
rámca pre 
kontaktné miesta, 
návrh rozhodnutia 
na ich vymenovanie 
a vykonanie 
zmien v opisoch 
pracovných 
miest s cieľom 
doplniť povinnosti 
kontaktného miesta 
pre MaH.
Náklady na 
školenie, čas 
personálu na účasť.

Čas personálu.

Dokončenie vývoja 
a stanovenie priorít 
navrhovaných 
národných 
ukazovateľov 
a metadát

5. Preskúmať aktualizovaný zoznam národných 
ukazovateľov pre systém náhradnej 
starostlivosti v navrhovanom národnom rámci 
MaH vrátane metadát (pozri prílohu č. 4) a 
rámca ukazovateľov (pozri kapitolu 4, obrázok 
č. 7 a tabuľky č. 1 a 2) a dokončiť stanovenie 
priorít ukazovateľov a vypracovanie 
metadát pre prioritné ukazovatele a začleniť 
aktualizovaný zoznam do rámca. Záverečné 
preskúmanie a schválenie NVMaHV.

6. Ročné preskúmanie národných ukazovateľov.

MPSVR SR 
v spolupráci 
s ÚPSVaR, 
ISP, Inštitútom 
pre výskum 
práce a rodiny, 
Štatistickým 
úradom SR (ŠÚ 
SR)

X X X X

X

Čas personálu 
MPSVR SR, 
ÚPSVaR, ISP, ŠÚ SR 
a ďalších kľúčových 
technických 
partnerov; náklady 
na stretnutia.

Náklady na 
konferenciu Mládež 
v starostlivosti.

© UNICEF/UN0153967/
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Celková úloha MaH Pokračovať v realizácii úloh súvisiacich s MaH stanovených v 
Koncepcii na roky 2021 - 2025 vrátane rutinného monitorovania 
a kontroly kvality údajov a plánovaných hodnotení konkrétnych 
prístupov. 

Monitorovať pokrok v implementácii nového národného rámca 
MaH pre náhradnú starostlivosť o deti a hodnotiť jeho výsledky.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-2 Q3-4

Strategické otázky 
MaH

Navrhované prioritné opatrenia na riešenie 
problémov v 1. roku

Zodpovedné 
subjekty

Zdroje pre každý 
pracovný balík

Dokončenie 
národného 
rámca MaH a 
pracovného plánu 
implementácie

7. Verejná online konzultácia a partnerské 
hodnotenie NVMaHV (pozri aktivitu 1) k 
návrhu národného rámca MaH a pracovného 
plánu implementácie na 1. rok. 

8. Analýza, diskusia a dokumentácia výsledkov 
online konzultácií a vzájomného hodnotenia. 

9. Finalizácia národného rámca MaH a 
pracovného plánu implementácie na 
základe výsledkov konzultácií a vzájomného 
hodnotenia.

10. Rozpočet a náklady na pracovný plán 
implementácie na 1. rok.

11. Schválenie finalizovaného národného rámca 
MaH a pracovného plánu implementácie na 
1. rok. 

12. Začať implementáciu a monitorovanie 
pracovného plánu na 1. rok. 

13. Vypracovať plány MaH pre všetky operačné 
štruktúry na základe rámca a pracovného 
plánu na 1. rok. 

14. Monitorovať implementáciu. 

15. Každoročná aktualizácia pracovných plánov.

MPSVR SR 
v spolupráci 
s kľúčovými 
zúčastnenými 
stranami (napr. 
členmi NVMaHV)

X

X

X

X

X

X

X

X

X X
X

X
X

Čas pracovníkov 
na prípravu, 
implementáciu a 
analýzu výsledkov 
online konzultácií 
a na stretnutia 
NVMaHV, MPSVR, 
ÚPSVaR, ISP, 
ŠÚ SR a ďalších 
kľúčových 
technických 
partnerov, 
kontaktných miest 
MaH, náklady na 
stretnutia, náklady 
na komunikáciu.

10. Čas finančného 
oddelenia MPSVR 
SR.

Náklady na 
konferenciu Mládež 
v starostlivosti.

Tvorba 
výsledkového 
rámca pre náhradnú 
starostlivosť

16. Preskúmať výsledky v teórii zmeny (pozri 
obrázok č. 4) a dohodnúť sa na konkrétnych 
výsledkoch, ktoré sa majú dosiahnuť v 
krátkodobom a dlhodobom horizonte pre 
deti, ktorým sa poskytujú služby náhradnej 
starostlivosti, vrátane ich rodín, náhradných 
opatrovateľov, ako aj pracovníkov systému, 
a zohľadniť ich v aktualizovanej verzii teórie 
zmeny.

17. Vypracovať národný rámec merania 
výsledkov vrátane ukazovateľov výsledkov a 
metadát (pozri prílohu č. 4) pre ukazovatele a 
plán na testovanie prioritných ukazovateľov.

18. Vyčísliť náklady a rozpočet na plán postupu 
a začleniť ho do plánu implementácie na 
2. rok.

X

X

X

X Čas pracovníkov 
MPSVR SR, 
ÚPSVaR, ISP, ŠÚ SR 
a ďalších kľúčových 
technických 
partnerov; náklady 
na stretnutia.

Náklady na 
konferenciu Mládež 
v starostlivosti 
a mladí dospelí 
po ukončení 
starostlivosti.

Celková úloha MaH Pokračovať v realizácii úloh súvisiacich s MaH stanovených v 
Koncepcii na roky 2021 - 2025 vrátane rutinného monitorovania 
a kontroly kvality údajov a plánovaných hodnotení konkrétnych 
prístupov. 

Monitorovať pokrok v implementácii nového národného rámca 
MaH pre náhradnú starostlivosť o deti a hodnotiť jeho výsledky.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-2 Q3-4

Strategické otázky 
MaH

Navrhované prioritné opatrenia na riešenie 
problémov v 1. roku

Zodpovedné 
subjekty

Zdroje pre každý 
pracovný balík

Riadenie kvality 
údajov

19. Pokračovať v priebežných opatreniach na 
riadenie kvality údajov, ktoré sú už zavedené, 
a pripravovať a šíriť správy o pokroku. 

20. Súbežne: vykonať hĺbkové posúdenie a 
analýzu procesov riadenia údajov a riadenia 
kvality údajov (a nedostatku kapacít/
kompetencií, etického riadenia údajov atď.) v 
systéme náhradnej starostlivosti a vypracovať 
odporúčania s ohľadom na navrhovaný rámec 
kvality údajov (pozri obrázok č. 13 a obrázok 
č. 14).

21. Vypracovať plán na posilnenie procesov 
a systému. 

22. Predložiť výsledky a plán postupu MPSVR SR 
a NVMaHV na overenie a rozhodovanie.

23. Po prijatí rozhodnutia: začať realizovať 
dohodnuté opatrenia na zlepšenie.

24. Začať napr. uskutočnením seminára (alebo 
webinára) o riadení kvality údajov a validácii 
údajov s cieľom vybudovať kapacity správcov 
údajov a poskytovateľov údajov.

MPSVR SR/
ÚPSVaR, 
kontaktné miesta 
MaH, Úrad 
PSVaR, Centrá
MPSVR, 
ÚPSVaR, 
NVMaHV, ŠÚ SR

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 23. Personálne 
náklady, náklady 
na komunikáciu, 
náklady na 
stretnutia.

24-28 MPSVR, 
ÚPSVaR, ŠÚ SR 
personálne náklady 
na vypracovanie 
návrhu 
referenčného 
rámca, nábor 
partnera na 
implementáciu 
a dohľad procesu 
posúdenia vrátanie 
prieskumu 
produktov; náklady 
na posúdenie 
(interné alebo 
externé v závislosti 
od rozpočtu); 
náklady na 
komunikáciu.

Posilnenie systému 
administratívnych 
údajov 

25. Posúdiť možnosti, ako premeniť KIDS 
na centrálny dátový sklad náhradnej 
starostlivosti.

26. V rámci zlepšenia riadenia kvality údajov (pozri 
vyššie):

• Prepracovať systém KIDS na 
automatizované podávanie údajov a 
vytváranie správ. 

• Nakonfigurovať modul(y) zberu 
údajov v systéme KIDS / formulár(e) / 
validačný(é) modul(y) / pokyny, ktoré 
umožnia zber údajov pre vybrané 
nové ukazovatele po otestovaní týchto 
ukazovateľov.

• Prepracovať systém KIDS tak, aby 
obsahoval panely na správu údajov pre 
rôzne úrovne riadenia systému.

• Integrovať systém správy dokumentov 
a rezervačný systém VYSU s KIDS.

• Preskúmať možnosti prepojenia 
systému KIDS s inými vládnymi 
dátovými systémami.

• Posúdenie infraštruktúry (ako súčasť 
činnosti 24) a investícií potrebných 
do informatizácie a iných oblastí 
v očakávaní zavedenia systému 
administratívnych údajov do Centier 
vrátane ľudských zdrojov na údržbu 
obstaraného hardvéru a systémového 
inžinierstva atď. - malo by to vychádzať 
z existujúceho plánu na zavedenie 
systému KIDS do Centier.

ÚPSVaR, ŠÚ SR X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pozri vyššie.
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Celková úloha MaH Pokračovať v realizácii úloh súvisiacich s MaH stanovených v 
Koncepcii na roky 2021 - 2025 vrátane rutinného monitorovania 
a kontroly kvality údajov a plánovaných hodnotení konkrétnych 
prístupov. 

Monitorovať pokrok v implementácii nového národného rámca 
MaH pre náhradnú starostlivosť o deti a hodnotiť jeho výsledky.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-2 Q3-4

Strategické otázky 
MaH

Navrhované prioritné opatrenia na riešenie 
problémov v 1. roku

Zodpovedné 
subjekty

Zdroje pre každý 
pracovný balík

Budovanie kapacít 27. Uskutočniť oboznámenie všetkých 
vedúcich pracovníkov v systéme náhradnej 
starostlivosti s novým národným rámcom 
MaH a pracovným plánom implementácie.

28. Posúdiť potreby a vypracovať viacročný plán 
odbornej prípravy v oblasti MaH pre vedúcich 
pracovníkov a zamestnancov (ako súčasť 
aktivity 24).

29. Vypracovať program odbornej prípravy v 
oblasti MaH na základe posúdených potrieb, 
určiť školiteľov a inštitucionalizovať odbornú 
prípravu na oddelení vzdelávania MPSVR 

30. Začať vykonávať pravidelné školenia v súlade 
s plánom školení. 

31. Priebežne vyhodnocovať opatrenia na 
budovanie kapacít.

MPSVR SR, 
ÚPSVaR

X

X

X

X X
X

X

X

Čas personálu 
na dohľad nad 
hodnotením a 
vypracovaním plánu 
odbornej prípravy; 
čas oddelenia 
vzdelávania 
MPSVR; náklady 
na vypracovanie 
učebných osnov 
odbornej prípravy; 
náklady na 
odbornú prípravu 
a iné činnosti na 
budovanie kapacít.

Riadenie znalostí 32. Zlepšiť riadenie znalostí v oblasti MaH (RZ) 
posúdením možností integrácie kľúčových 
zdrojov a výstupov MaH do KIDS (ako je 
tento rámec a pracovný plán implementácie, 
ako aj kľúčové správy a produkty MaH, zdroje 
odborného rozvoja MaH atď.)

33. Prideliť jasné zodpovednosti za funkciu RZ v 
oblasti MaH.

MPSVR SR, 
ÚPSVaR, 

MPSVR X

X X Čas personálu 
na posudzovanie 
a tvorbu potrebných 
pokynov, zmeny 
v opise pracovných 
miest atď. – 
ÚPSVaR, MPSVR, 
ŠÚ SR.

Preskúmania 
výkonnosti 

34. Pravidelne vykonávať preskúmanie 
výkonnosti systému MaH vrátane 
prideľovania rozpočtových prostriedkov, 
uvoľňovania finančných prostriedkov a miery 
čerpania.

35. Pripravovať a šíriť správy o pokroku.

36. Vykonať ročné preskúmanie výkonnosti 
MaH nezávislým kontrolným tímom a využiť 
dôkazy na vypracovanie pracovného plánu 
implementácie na 2. rok a vykonať všetky 
potrebné úpravy národného rámca MaH.

37. Zorganizovať výročnú konferenciu MaH 
v oblasti náhradnej starostlivosti s cieľom 
diskutovať a vymieňať si skúsenosti a 
zlepšovať procesy.

MPSVR SR, 
ÚPSVaR

X

X

X

X

X X

X

X

X

Čas kontaktných 
miest MaH, 
čas finančného 
tímu, náklady 
na komunikáciu, 
personálne náklady 
na analýzu a šírenie 
údajov.

Náklady na revízny 
tím.
Náklady na 
konferencie.

Celková úloha MaH Pokračovať v realizácii úloh súvisiacich s MaH stanovených v 
Koncepcii na roky 2021 - 2025 vrátane rutinného monitorovania 
a kontroly kvality údajov a plánovaných hodnotení konkrétnych 
prístupov. 

Monitorovať pokrok v implementácii nového národného rámca 
MaH pre náhradnú starostlivosť o deti a hodnotiť jeho výsledky.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-2 Q3-4

Strategické otázky 
MaH

Navrhované prioritné opatrenia na riešenie 
problémov v 1. roku

Zodpovedné 
subjekty

Zdroje pre každý 
pracovný balík

Zlepšenie analýzy 
údajov

38. Určiť a poveriť strategického partnera (napr. 
výskumnú inštitúciu), aby každoročne vykonal 
sekundárnu analýzu existujúcich údajov a 
vypracoval dohodnuté výstupy.

39. Strategický partner vykoná hĺbkovú analýzu 
dostupných administratívnych údajov a 
národných štatistík o deťoch v náhradnej 
starostlivosti a výkonnosti systému s 
ohľadom na prioritné národné ukazovatele 
a trianguluje údaje s údajmi z iných zdrojov 
údajov s cieľom stanoviť východiskovú úroveň 
a poskytnúť informácie pre ďalší cyklus 
plánovania a stanovovania cieľov.

40. Strategický partner vypracuje, overí a predloží 
analytickú správu a správu hodnotenia „report 
card“ a vypracuje nástroj na analýzu údajov 
pre tvorcov politiky náhradnej starostlivosti, 
ktorý im pomôže zorientovať sa v údajoch a 
iných dôkazoch.

MPSVR SR X

X X

X X

Čas personálu 
na prípravu 
referenčného 
rámca a zmluvy a 
dohľad nad prácou.
Náklady na 
subdodávku pre 
inštitút.
Náklady na 
komunikáciu.
Náklady na 
stretnutia.

Posilnenie 
koordinácie 
hodnotení a 
výskumu

41. Identifikovať ukončené, prebiehajúce a 
plánované hodnotenia a výskumy špecifické 
a súvisiace s náhradnou starostlivosťou o 
deti a vytvoriť zoznam, ktorý bude pravidelne 
aktualizovať/udržiavať určený strategický 
partner (napr. výskumná inštitúcia). 

42. Vypracovať národný program hodnotenia 
a výskumu a plán implementácie na 
základe teórie zmeny systému náhradnej 
starostlivosti (pozri obrázok č. 4) a rámca 
ukazovateľov (pozri tabuľky č. 1 a 2 a prílohu 
č. 4), ktorý vyváži potrebu kvantitatívnych a 
kvalitatívnych údajov, výskumu výsledkov 
a hodnotenia výsledkov, mapovania ciest 
starostlivosti, operačného výskumu/
hodnotenia procesov v určených oblastiach 
služieb (najmä procesov odporúčania a 
hodnotenia), prieskumov spokojnosti so 
službami atď, a ktorý posilňuje podávanie 
správ a šírenie výsledkov výskumu a 
hodnotenia na MPSVR SR, na národných 
a regionálnych fórach vrátane publikácií v 
národných a medzinárodných odborných 
časopisoch.

43. Preskúmanie, či a ako možno deti 
v predbežnej starostlivosti, v starostlivosti 
a po ukončení starostlivosti integrovať do 
existujúcich populačných prieskumov v SR.

MPSVR SR, 
NVMaHV, ŠÚ SR

X

X

X

X X

Personálne náklady 
MPSVR SR (alebo 
subdodávka pre 
konzultantov na 
vypracovanie 
agendy) a ŠÚ SR 
(43. preskúmanie)
Náklady na 
zasadnutia.
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Celková úloha MaH Pokračovať v realizácii úloh súvisiacich s MaH stanovených v 
Koncepcii na roky 2021 - 2025 vrátane rutinného monitorovania 
a kontroly kvality údajov a plánovaných hodnotení konkrétnych 
prístupov. 

Monitorovať pokrok v implementácii nového národného rámca 
MaH pre náhradnú starostlivosť o deti a hodnotiť jeho výsledky.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-2 Q3-4

Strategické otázky 
MaH

Navrhované prioritné opatrenia na riešenie 
problémov v 1. roku

Zodpovedné 
subjekty

Zdroje pre každý 
pracovný balík

Posilnenie 
využívania a šírenia 
údajov

44. Rozhodnúť o produktoch a platformách na 
šírenie údajov.

45. Vypracovať plán šírenia údajov a komunikácie.

46. Produkty definované a vytvorené v 1. roku a 
šírené v súlade s dohodnutým plánom šírenia 
a komunikácie.

47. Zorganizovať prvý seminár o používaní a šírení 
údajov pre kľúčových používateľov údajov.

48. Posúdiť pripravenosť systému na zlepšenie 
kultúry MaH s prepojením na širšie 
organizačné vzdelávanie, identifikovať 
najlepších MaH v rámci systému a odporcov 
a navrhnúť plán zohľadňujúci opatrenia, ktoré 
môžu vedúci pracovníci a zamestnanci prijať 
na zlepšenie existujúcej kultúry.

NVMaHV, 
MPSVR SR, 
ÚPSVaR

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Personálne náklady 
MPSVR SR, 
ÚPSVaR.
Náklady na 
komunikáciu 
(vypracovanie 
návrhov, dizajn 
a usporiadanie 
produktov).

Náklady na 
workshopy.

Personálne náklady 
MPSVR SR (alebo 
subdodávky pre 
konzultantov/
odborníkov).

Participatívne MaH 49. Využiť konferenciu o účasti detí 
na preskúmanie možností rozvoja 
participatívnejšieho prístupu k MaH v 
systéme náhradnej starostlivosti a toho, ako 
by to mohlo vyzerať, a usporiadať workshop 
o mechanizmoch spätnej väzby a podávania 
sťažností s cieľom informovať o vývoji 
pilotného projektu na otestovanie vybraných 
mechanizmov vo vybraných okresoch a 
postupného rozvoja systému.

50. Spolupracovať s inými krajinami na ich 
skúsenostiach s participatívnym MaH vrátane 
osvedčených postupov pri navrhovaní, 
pilotovaní a rozširovaní mechanizmov spätnej 
väzby a sťažností.

MPSVR SR, 
ÚPSVaR, 
NVMaHV

X X X X

X

X X

Náklady na 
prípravu a realizáciu 
konferencie Mládež 
v starostlivosti.

Náklady na online 
výmenu, stretnutia 
a cestovné náklady.

Ľudské zdroje 51. Manažéri ľudských zdrojov preskúmajú 
úlohy, zodpovednosti, uznávanie, hodnotenie 
výkonu, nábor, odmeny a vypracujú plán na 
zlepšenie.

MPSVR SR, 
ÚPSVaR

X X X X Personálne náklady 
MPSVR SR 
a ÚPSVaR.

Prílohy

Príloha 1 Úplný opis teórie zmeny pre obe cesty náhradnej starostlivosti
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1 Definícia podľa webového sídla MPSVR.
2 REFERENCIA IEG 2012 (Skupina nezávislých odborníkov)
3 UNICEF/MPSVR/EK (2021). Správa o posúdení systému 

monitorovania a hodnotenia systému náhradnej starostlivosti o deti v 
Slovenskej republike. 

4 Dostupné na: https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/74/133. 
5 Ide o deti, ktoré sú podporované systémom náhradnej starostlivosti v 

ich rodinnom prostredí (v predbežnej starostlivosti), deti v pobytovej 
alebo náhradnej starostlivosti rodinného typu (v starostlivosti) a 
deti, ktoré ukončili systém náhradnej starostlivosti (po ukončení 
starostlivosti). 

6 Vyhláška o najnovšom Programe štátnych štatistických zisťovaní 
(2021 - 2023) je dostupná na: 292/2020 Z.z. - Vyhláška Štatistického 
úradu Sloven... - SLOV-LEX. Súvisiace právne predpisy sú dostupné 
na: ZOZNAM+SPP.pdf (statistics.sk).

7 Aktuálne údaje o systéme náhradnej starostlivosti sú od r. 
2020 dostupné na: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-
vykazy-mpsvr-sr.html?page_id=77292. Údaje sa zhromažďujú 
prostredníctvom štatistických formulárov V05, 10, 11, 12 a 13. Tieto 
formuláre sú dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/
ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-
politiky/v5/.

8 Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-
statistics-code-of-practice. 

9 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32009R0223&from=EN a https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN. 

10 Dostupné na: https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/
GSBPM+v5.1 a https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/gsbpm-
generic-statistical-business-process-model-theme_en. 

11 Dostupné na: https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/
files/1_MERG_Assessment_12_Components_ME_System.pdf. 

12 Definícia podľa webového sídla MPSVAR. Dostupná na: https://
www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialnopravna-
ochrana-deti-socialna-kuratela/. 

13 Svetová zdravotnícka organizácia, Detský fond OSN, Skupina 
Svetovej banky (2018). Ošetrovateľská starostlivosť pre rozvoj v 
ranom detstve: rámec na pomoc deťom prežiť a prosperovať s 
cieľom zlepšiť zdravotný a ľudský potenciál. Svetová zdravotnícka 
organizácia, Ženeva. Dostupné na: https://apps.who.int/iris/
handle/10665/272603?locale-attribute=de&. 

14 UNICEF/MPSVR/EK (2021). Správa o posúdení systému 
monitorovania a hodnotenia systému náhradnej starostlivosti o deti v 
Slovenskej republike. 

15 Na základe: UNICEF. 2017. Príručka riadenia založeného na 
výsledkoch. Spoločne pracujeme pre deti, New York. Dostupné na: 
https://www.unicef.org/rosa/media/10356/file. 

16 Jinabhai, N. na základe jej Power Point prezentácie na tému: 
Globálny tím pre monitorovanie a hodnotenie AIDS - GAMET. 
Globálny program Svetovej banky pre HIV/AIDS. 2007. Plánovanie 
a riadenie výsledkov v oblasti HIV/AIDS. Príručka. Medzinárodná 
banka pre obnovu a rozvoj / Svetová banka. Dostupné na: https://
documents1.worldbank.org/curated/ar/603681468165279555/
pdf/430150ENGLISH010Box327344B01PUBLIC1.pdf. 

17 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (2020). Koncepcia zabezpečenia 
vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnej ochrany a sociálnej 
kurately na roky 2021 – 2025: Plán deinštitucionalizácie. Príloha 1: 
Vývoj zvolených štatistických ukazovateľov v rokoch 2015 – 2019. 
Porovnanie vývoja v Slovenskej republike, december 2020. 

18 UNICEF/MPSVR/EK (2021). Správa o posúdení systému 
monitorovania a hodnotenia systému náhradnej starostlivosti o deti v 
Slovenskej republike.

19 Ide o deti, ktoré sú podporované systémom náhradnej starostlivosti v 
ich rodinnom prostredí (v predbežnej starostlivosti), deti v pobytovej 
alebo náhradnej starostlivosti rodinného typu (v starostlivosti) a 
deti, ktoré ukončili systém náhradnej starostlivosti (po ukončení 
starostlivosti).

20 Údaje o stave sú údaje o počte detí, ktoré sú prítomné v systéme 
SPODaSK v danom časovom bode (napr. 31. decembra), zatiaľ 
čo údaje o toku predstavujú údaje o deťoch vstupujúcich do a 
vystupujúcich zo systému v priebehu určitého obdobia (napr. v 
priebehu 12 mesiacov). 

21 V tejto správe sa pojem „systém náhradnej starostlivosti“ používa 
predovšetkým na označenie celého systému v rámci SPODaSK. 
V tabuľke č. 1 sa od neho odchyľuje a používa sa termín „systém 
SPODaSK“, keďže ide o oficiálny termín a tabuľka č. 1 a príloha č. 4 
môžu byť v budúcnosti zo správy vyňaté a použité ako samostatné 
dokumenty.

22 Určitý dátum je dátum, ku ktorému sa zbierajú administratívne 
údaje o zásobách. Tento dátum by mal byť každý rok rovnaký, aby sa 
zabezpečila porovnateľnosť údajov. Zbierané údaje by sa mali týkať 
celkového počtu detí, ktoré boli v daný deň v registri SPODaSK - to 
znamená, že nejde o celkový počet detí, ktoré systém SPODaSK 
zaregistroval za určité obdobie, ani o priemer za jeden deň vypočítaný 
za týždeň alebo mesiac, ale o skutočný počet zaregistrovaných detí v 
daný deň.

23 Upozorňujeme, že medzi prvými 53 ukazovateľmi uvedenými 
v tabuľke č. 1 bolo 25 ukazovateľov odlíšených od ostatných 
ukazovateľov a navrhnutých ako tzv. „hlavné“ ukazovatele pre systém 
SPODaSK. Podľa článku, ktorý vypracovali Peric, N., Hofmarcher, 
M.M. a Simon, J. v roku 2018 (dostupný na: https://archpublichealth.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-018-0278-0), je 
koncepcia hlavných ukazovateľov v Európe dobre etablovaná (pozri 
napr. sociálny prehľad ukazovateľov Európskeho piliera sociálnych 
práv, ktorý je k dispozícii na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/
european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-
indicators) a dôležitá pre monitorovanie a vysvetlenie pokroku 
smerom k strategickým zámerom a krátkodobým cieľom. Znamená 
to, že hlavné ukazovatele môžu byť užitočné pri monitorovaní celkovej 
výkonnosti v hlavných rozsahoch súvisiacich s hlavnými zámermi 
a krátkodobými cieľmi systému náhradnej starostlivosti.

24 „Nové“ tu znamená, že údaje na výpočet ukazovateľa nemusia byť 
ľahko dostupné a že pred zberom údajov môže byť potrebné upraviť 
administratívny dátový systém KIDS. Všetky nové ukazovatele 
bude potrebné pred ich zavedením do celého systému otestovať na 
vybraných miestach.

25 Podnety (alebo postúpenia) sa tu vzťahujú na informácie, ktoré 
Úradom PSVaR poskytol akýkoľvek orgán, organizácia alebo osoba 
o dieťati, ktoré môže byť ohrozené a potrebuje podporu. Môže sa to 
týkať dieťaťa, ktoré je v systéme SPODaSK nové alebo dieťaťa, ktoré 
už je v registri systému SPODaSK. 

26 Hĺbkové posúdenie sa tu vzťahuje na počiatočné posúdenie, ktoré 
sa vykonáva v systéme SPODaSK s cieľom posúdiť úroveň rizika a 
potreby dieťaťa, o ktorom dostali informácie - teda signál alebo ktoré 
im bolo postúpené prostredníctvom systému postúpenia.

27 Na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni sú všetky prípady pobytovej 
starostlivosti a starostlivosti rodinného typu zahrnuté pod široký 
pojem „alternatívna starostlivosť“ v súlade s Usmernením pre 
náhradnú starostlivosť o deti z roku 2009, dostupným na: https://
digitallibrary.un.org/record/673583. 

28 Hoci profesionálni rodičia sú zamestnancami Centier a údaje o 
starostlivosti poskytovanej deťom profesionálnymi rodičmi sa 
vykazujú ako súčasť údajov vykazovaných Centrami o starostlivosti 
poskytovanej Centrami, ktoré nie sú rozdelené podľa typu 
starostlivosti, ide o formu starostlivosti rodinného typu. Preto bola 
v tejto tabuľke zahrnutá do ukazovateľov starostlivosti v rodine. 
Vzhľadom na to, že si bude vyžadovať úpravy zberu a vykazovania 
údajov, je uvedená v rámci ukazovateľov „NOVÉ“.

29 Hoci typy starostlivosti rodinného typu odrážajú pojmy používané v 
slovenskom jazyku, medzinárodne používané pojmy sú tu uvedené v 
zátvorkách pre zahraničných čitateľov tohto dokumentu, ktorí nemusia 
poznať kontext krajiny. 

Poznámky 30 Odporúča sa započítavať deti a mladých ľudí v systéme SPODaSK 
oddelene, aby sa zabezpečila porovnateľnosť údajov v rámci systému 
a na medzinárodnej úrovni.

31 Ide o podporu, ktorú odborníci SPODaSK poskytujú deťom a ich 
rodinám, aby sa dokázali prispôsobiť novej situácii, aby si ďalej posilnili 
rodičovské zručnosti (podľa potreby), a tiež ďalšie opatrenia. 

32 Odborné služby môžu okrem iného zahŕňať služby v oblasti 
duševného zdravia, služby v oblasti liečby drogovej závislosti, 
ošetrovateľskú starostlivosť, pomoc pri spracovaní traumy, služby 
pre deti, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Tieto služby 
môžu byť poskytované interne alebo externe. Ukazovateľ by mal 
pokrývať deti, ktorým sa začali poskytovať služby v určitom období, 
poskytovanie služieb končiace v určitom období a pokračujúce 
poskytovanie služieb v určitom období.

33 Ide o pravidelné lekárske a zubné prehliadky, ktoré by mali absolvovať 
všetky deti v SR. Počas pravidelných lekárskych prehliadok sa 
kontroluje napríklad stav očkovania dieťaťa. 

34 Zabezpečenie bezpečného a vhodného podávania psychotropných 
liekov v mimorodinnej starostlivosti je už desaťročia predmetom 
záujmu mnohých vlád na celom svete. Existuje stále väčšia 
medzinárodná databáza dôkazov o monitorovaní používania 
psychotropných liekov v pobytovej starostlivosti a starostlivosti 
rodinného typu vrátane osvedčených postupov a celý rad usmernení, 
nástrojov a školiacich materiálov. Pozri napríklad https://www.
childwelfare.gov/topics/supporting/mhsu/familymh/childmh/meds/ 
alebo https://www.ontario.ca/page/psychotropic-medication-
monitoring. 

35 Za posledných dvadsať rokov sa prieskumom spokojnosti používateľov 
služieb venuje čoraz väčšia pozornosť ako významným a dôležitým 
zdrojom informácií na identifikáciu nedostatkov a vypracovanie 
účinného akčného plánu na zlepšenie kvality v sociálnom sektore. 
Obzvlášť dobre sa etablovali v sektore zdravotníctva, z ktorého sa 
možno poučiť. Medzi používateľov služieb patria deti, mladí ľudia, ich 
rodičia, náhradní rodičia, iní primárni opatrovatelia. 

36 Medzi poskytovateľov služieb patria Centrá a Úrady PSVaR. 
Vykonávanie pravidelných a zmysluplných prieskumov spokojnosti 
zamestnancov je základným prvkom vytvárania kultúry MaH v 
systéme SPODaSK a zvyšovania účasti zamestnancov. 

37 Dôkazy o násilí a náhradná starostlivosť, pozri napr.: https://www.
researchgate.net/publication/313459995_Violence_and_alternative_
care_a_rapid_review_of_the_evidence. 

38 Medzi relevantné nezávislé mechanizmy monitorovania ľudských/
detských práv v SR patria napríklad komisár pre deti, komisár pre 
osoby so zdravotným znevýhodnením a verejný ochranca práv, ako aj 
ďalšie vnútroštátne štruktúry ako Národné koordinačné centrum pre 
riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch.

39 Pozrite si príklady národných rámcov výsledkov v Príručke pre 
koordinátorov školenia vedenia MaH a v materiáloch na školenie.

40 Tento typ vzdelávania sa často označuje aj ako „formálne 
vzdelávanie“. Deskriptor pridáva označenie kvality, ktoré sa môže 
objaviť neskôr. Tento ukazovateľ sleduje deti, ktoré sa vzdelávajú 
mimo hlavného vzdelávacieho systému (t. j. špecializované opatrenia 
v domácom prostredí alebo v Centre).

41 Štatistiky Spojeného kráľovstva „Deti v systéme starostlivosti“ 
(dostupné na: https://www.gov.uk/government/collections/statistics-
looked-after-children) priraďujú všetkým deťom jedinečné číslo žiaka, 
ktoré sa potom sleduje prostredníctvom hlavnej štatistiky vzdelávania, 
nie prostredníctvom systému starostlivosti mimo domova v Spojenom 
kráľovstve. To si vyžaduje spoluprácu s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Pre systematický prehľad vzdelávacích 
výsledkov detí v kontakte so sociálnou starostlivosťou v Anglicku 
pozri: https://doi.org/10.1186/s13643-019-1071-z.

42 Pozri napríklad: https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/
well-being/assessing/ (zhrnutie); https://aifs.gov.au/cfca/publications/
outcomes-children-and-young-people-care (preskúmanie 
dôkazu); https://www.researchgate.net/publication/317282805_
Children_in_out-of-home_care_as_young_adults_A_systematic_
review_of_outcomes_in_the_Nordic_countries (systematické 
preskúmanie); https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0190740914003958 (komparatívne preskúmanie); https://
research-information.bris.ac.uk/ws/files/168726939/LAC_views_
on_wellbeing_article_Adandfost_20.6.16.pdf (čo je dôležité pre 
deti a mladých ľudí v starostlivosti); http://www.psicothema.com/
pdf/4527.pdf (príbuzenská starostlivosť); https://www.ncb.org.uk/
sites/default/files/uploads/files/Measuring%20the%20wellbeing%20

of%20children%20in%20care_Final%20report_0.pdf (pohľady z 
prvej línie); https://www.iriss.org.uk/resources/esss-outlines/care-
experienced-children-and-young-peoples-mental-health (výsledky 
v oblasti duševného zdravia); https://decipher.uk.net/portfolio/care-
experienced-children-and-young-peoples-interventions-to-improve-
mental-health-and-wellbeing-outcomes-chimes-systematic-review/ 
(prebiehajúci výskum).

43 Pozri napr.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3188952/
pdf/nihms295982.pdf (deti v pestúnskej starostlivosti); https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4130248/pdf/nihms259203.pdf 
(deti v ústavnej starostlivosti).

44 Príklady štúdií o mladých dospelých po ukončení náhradnej 
starostlivosti – pozri napr.: https://www.health-ni.gov.uk/
articles/care-leavers; https://www.careleavers.com/wp-content/
uploads/2017/12/Caring-for-Better-Health-Final-Report.pdf; https://
www.sos-childrensvillages.org/getmedia/842a5811-fdb7-41c4-
a0b2-45b0e5e79090/SOS_LeavingCare_web.pdf; https://create.
org.au/wp-content/uploads/2014/12/05.-CREATE-Report-Card_
Transitioning-From-Care-Tracking-Progress_November-2009.pdf; 
alebo https://coramvoice.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/1857-
CV-What-Makes-Life-Good-8pp-v5-3-3.pdf. 

45 Podľa Eurostatu možno metadáta definovať ako informácie, ktoré sú 
potrebné na to, aby bolo možné používať a interpretovať štatistiky. 
Metadáta opisujú údaje tak, že uvádzajú definície populácií, objektov, 
premenných, metodológie a kvality. Podrobnejšie informácie sú k 
dispozícii v časti: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Glossary:Metadata#:~:text=Metadata%20can%20
be%20defined%20as,variables%2C%20the%20methodology%20
and%20quality. 

46 V roku 2018 bol zavedený nový nástroj hodnotenia úrovne ohrozenia 
(ohrozenie dieťaťa). V článku 29 nariadenia č. 103/2018 (k dispozícii na: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/103/20180401) 
sú definované štyri rôzne miery ohrozenia: bez ohrozenia, nízka miera 
ohrozenia, stredná miera ohrozenia, vysoká miera ohrozenia.

47 Viac informácií o štatistike zloženia domácností nájdete na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Household_composition_statistics. 

48 Pokiaľ ide o rozčlenenie údajov, pozrite si aj medziagentúrne zdroje 
a zdroje Expertnej skupiny pre indikátory trvalo udržateľného rozvoja 
(IAEG-SDGs), ktoré sú dostupné na: IAEG-SDGs — SDG Indicators 
(un.org).

49 Zdroj, z ktorého bol prevzatý obrázok č. 8, je dostupný na: https://
www.oecd.org/dac/peer-reviews/World%20bank%202004%20
10_Steps_to_a_Results_Based_ME_System.pdf. 

50 Príklady a návod na vytvorenie užitočného informačného panela nájdete v 
Príručke pre koordinátorov školenia vedenia MaH a v materiáloch na školenie.

51 Správa za rok 2018 je k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku a 
správa za rok 2019 v slovenskom jazyku: https://www.employment.
gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-
socialnej-politiky/spravy-socialnej-situacii-obyvatelstva/rok-2018.html.

52 Dostupné na: https://www.vop.gov.sk/.
53 Dostupné na: https://komisarpredeti.sk/o-komisarovi/.
54 Dostupné na: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/

treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=158&ctl00_
PlaceHolderMain_radResultsGridChangePage=9. 

55 Dostupné na: https://www.childrightsconnect.org/alternative-
report-archive/?filter_1=Slovakia&filter_4=&filter_5=&filter_2=&
gv_search=&mode=all. 

56 Pozrite si príručku a materiály k školeniu vedenia v oblasti MaH, v 
ktorých nájdete usmernenia k metódam participatívneho hodnotenia a 
odporúčania, ako pripravovať hodnotenia a dohliadať na ne.

57 Pozri: https://europeanevaluation.org/resources/evaluation-
standards/, a tiež https://www.oecd.org/dac/evaluation/
daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm; http://www.
unevaluation.org/document/detail/1914 ; https://www.unicef.org/
evaluation/; a https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-
options/evaluation_standards.

58 Národný projekt SR „Podpora DI náhradnej starostlivosti 
v zariadeniach“ je citovaný v: Európska únia, 2021. Minipríručka: 
Využitie Európskeho sociálneho fondu (ESF) na opatrenia zamerané 
na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu detí. Platforma 
nadnárodnej spolupráce ESF Spoločenstvo pre prax v oblasti 
sociálneho začlenenia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, 
sociálne záležitosti a začlenenie, Úrad pre publikácie Európskej 
únie, Luxemburg. Dostupné na: https://ec.europa.eu/social/main.

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/74/133
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/292/20220101.html
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ransnational+Cooperation+Platform++Newsletter 
+%235+September+2021&utm_campaign=European 
+Platform+tackling+undeclared+work, strany 7-8.

59 Pozrite si Príručku pre koordinátorov školenia vedenia MaH a 
sprievodné materiály, v ktorých nájdete usmernenia o príčinách a 
dôsledkoch a o tom, že je potrebné venovať pozornosť pripisovaniu 
zodpovednosti.

60 Na základe definícií a vysvetlení na: https://aifs.gov.au/cfca/
publications/evaluation-and-innovation-family-support-services. 

61 Jasinki, M. 2007. Inovácia a integrácia: zavádzanie inovatívnych 
postupov, s. 17, dostupné na: https://www.voced.edu.au/content/
ngv%3A29834. 

62 Jinabhai, N. na základe jej Power Point prezentácie na tému: 
Globálny tím pre monitorovanie a hodnotenie AIDS - GAMET. 
Globálny program Svetovej banky pre HIV/AIDS. 2007. Plánovanie 
a riadenie výsledkov v oblasti HIV/AIDS. Príručka. Medzinárodná 
banka pre obnovu a rozvoj / Svetová banka, dostupné na: https://
documents1.worldbank.org/curated/ar/603681468165279555/
pdf/430150ENGLISH010Box327344B01PUBLIC1.pdf. 

63 Predsedníctvo Konferencie európskych štatistikov (CES) na svojom 
zasadnutí vo februári 2017 podrobne preskúmalo integráciu údajov z 
rôznych zdrojov údajov a vypracovalo dokument, ktorý je k dispozícii 
v časti: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/
ces/bur/2017/February/02_in-depth_review_data_integration_final.
pdf. Hoci sa dokument nezaoberá všetkými typmi integrácie 
údajov, poskytuje užitočné odporúčania a príklady vybraných 
typov a uskutočnených experimentov vrátane napríklad prepojenia 
štatistického registra zamestnanosti a zisťovania pracovných síl v 
Slovinsku.

64 Referencia: https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/
files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf, Agentúra Európskej 
únie pre základné práva (2014): „Vo väčšine členských štátov 
EÚ neexistujú žiadne osobitné ustanovenia, ktoré by vyžadovali 
zriadenie individuálnych mechanizmov podávania sťažností v rámci 
inštitúcií alternatívnej starostlivosti. Takéto ustanovenia existujú len v 
deviatich členských štátoch – Belgicku, Bulharsku, Českej republike, 
Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Rumunsku, Švédsku a Spojenom 
kráľovstve. Aj keď takéto ustanovenia existujú, postupy väčšinou nie 
sú vhodné pre deti a nezabezpečujú dôvernosť informácií pre dieťa. 
Najbežnejším mechanizmom oznamovania, ktorý sa týka detí, sú 
vnútroštátne horúce linky. Nie všetky sa však zaoberajú deťmi alebo 
sú pre ne špeciálne vyvinuté. Ďalším mechanizmom nahlasovania 
zameraným na deti sú webové stránky. V mnohých členských štátoch 
vytvorili ombudsmani pre deti alebo vnútroštátne orgány na ochranu 
detí s monitorovacími povinnosťami osobitné webové stránky pre 
deti.” Viac informácií nájdete na stránke: https://fra.europa.eu/en/
publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu/complaint-
mechanisms;  
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/cw_grievance.pdf; https://
www.alliancecpha.com/fr/child-protection-online-library/guide-
and-toolkit-child-friendly-feedback-mechanisms; a https://www.
alliancecpha.com/en/system/tdf/library/attachments/glo-feedback_
complaints_mechanisms_guidance_toolkit-final-io-eng-jul19.
pdf?file=1&type=node&id=42889.

65 Cesty starostlivosti predstavujú cestu dieťaťa systémom náhradnej 
starostlivosti - od okamihu, keď začne byť v kontakte so systémom, 
až po okamih, keď systém opustí. Existujú rôzne typy ciest 
starostlivosti, ktorými môže dieťa postupovať, napr. smerom k 
adopcii, dlhodobej starostlivosti rodinného typu, nariadeniu pobytu a 
návratu k biologickému rodičovi (rodičom). O spôsoboch starostlivosti 
bolo vypracovaných viacero štúdií, pozri napr.:https://aifs.gov.
au/publications/family-matters/issue-94/pathways-care; https://
www.ulster.ac.uk/research/topic/psychology/projects/the-care-
pathways-and-outcomes-study; alebo https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/030857591003400205. 

66 V Príručke pre koordinátorov školenia vedenia MaH a v sprievodných 
materiáloch nájdete usmernenia a užitočné zdroje na rozhodovanie o 
tom, čo sú dobré a zlé údaje, ako pochopiť zmysel štatistík atď.

67 Vyhláška Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Program štátnych 
štatistických zisťovaní (2021-2023): 292/2020 Z.z. - Vyhláška 
Štatistického úradu Sloven... - SLOV-LEX a súvisiace právne predpisy: 
ZOZNAM+SPP.pdf (statistics.sk).

68 Štatistické správy sú voľne prístupné na webovej stránke ÚPSVaR. 
Najnovšie údaje za systém náhradnej starostlivosti sú k dispozícii od 
roku 2020, zbierajú sa prostredníctvom štatistických formulárov V05, 
10, 11, 12 a 13 (https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/
vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/v5/), 
a sú dostupné na: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-
mpsvr-sr.html?page_id=77292.

69 Dostupné na: https://slovak.statistics.sk. 
70 Vyhláška pre aktuálny Program štátnych štatistických zisťovaní (2021-

2023) je dostupná na: 292/2020 Z.z. - Vyhláška Štatistického úradu 
Sloven... - SLOV-LEX a súvisiace právne predpisy: ZOZNAM+SPP.pdf 
(statistics.sk).

71 Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-
statistics-code-of-practice. 

72 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32009R0223&from=EN a https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN. 

73 Dostupné na: https://gpseducation.oecd.org/
CountryProfile?primaryCountry=SVK&treshold=10&topic=PI. 

74 Dostupné na: https://hbscslovakia.com/. 
75 Pozri: https://www.employment.gov.sk/isp/.
76 Napríklad MPSVR SR a Trnavská univerzita uzavreli zmluvy na projekty 

„APVV 16-205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky 
syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa (CAN)“, 
ktorého výsledkom je diagnostický nástroj pre potreby SPODaSK a 
„VEGA 1/0341/17 Identifikácia prejavov sociánej rizikovosti rodín vo 
vybraných indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín“, 
ktorého výsledkom je program správy prípadov a diagnostický nástroj 
aj pre potreby Úradov PSVaR pri práci so sociálne ohrozenými deťmi a 
rodinami.

77 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie: www.
vudpap.sk; Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty: https://www.
fmed.uniba.sk/en/departments/institutes/institute-of-epidemiology; 
Inštitút pre výskum práce a rodiny MPSVR SR (IVPR: https://ivpr.gov.
sk/); mimovládna organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry 
(CVEK): http://cvek.sk/en/home/ (kvalitatívny výskum); národné MVO, 
ako napríklad Návrat: https://navrat.sk/en.

78 To zahŕňa opatrenia, ako je včasná identifikácia detí v núdzi a 
investície do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, vzdelávania 
a odbornej prípravy, zdravia a podpory rodiny. OECD (2019). Zmena 
šancí pre zraniteľné deti. Budovanie príležitostí a odolnosti. K dispozícii 
na: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/
changing-the-odds-for-vulnerable-children_a2e8796c-en. 

79 „Podľa § 4, 8 a 11 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v 
znení neskorších predpisov úlohy štátnej štatistiky plnia orgány 
vykonávajúce štátnu štatistiku, ktorými sú...Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR...“ Sprístupnené 29. 10. 2021 na: https://
slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/national/!ut/p/z1/
jZJPc4IwEMU_iwevZEnCv94CjpgWlYBQm0tHHYp2BByk0o9fQC_
tVHBvmX2_fbObhyRaI5lvLod0Ux2KfHNs3m9SfxcGN21bZW 
AuJjZwwzOEyW2ytDF6HRLIpg13isGNd1w2o4YHY 
HquBpzNosAShAAjHT_o32PwED8Nfcws6jqTYDkFvnK 
wGXo6BlAf45kQIvTiGNwYNzx 
RXVhEEcBK7_g7bXdO-vlW0PKx59_8IdSAub5KA-ED4frf-8P8x 
Wl4PhM2C1TgtON71rvyPQayf3yY5M0M2cn6fnEoB3Lo0M9IH 
raZUu8yBRSKqaaDZWCdWio2L 
K0NKsu3xEyRLJOPpExK5ats 
8ruvqtP5aQxjqOtaSYsiPSbKrsjG8B-yL84VWv9 
WolMWXWv9zT-148Vjo9EPUoEplQ!!/dz/d5/L2dJ 
QSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUD 
hCQjFBMDhTSUUwQVFLUVVINFIyRUo0/. 

80 Viac informácií o riadení kvality národných štatistík v SR nájdete 
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Organizácia UNICEF pracuje na najdrsnejších miestach na svete,

aby sa dostala k najviac znevýhodneným deťom

a dospievajúcim a aby chránila práva každého

dieťaťa všade na svete. V 190 krajinách

a územiach sveta robíme všetko pre to, aby sme pomohli

deťom prežiť, prosperovať a napĺňať ich potenciál od raného detstva

až po dospievanie. A nikdy to nevzdáme.
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