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Anotácia: 
Cieľom predkladanej správy je prezentovať poznatky získané v rámci 1. etapy výskumného projektu 
zameraného na prevenciu a riešenie bezdomovectva v SR, ktorá prebiehala v roku 2015. Na 
Slovensku doposiaľ nebola téma bezdomovectva ako jedného z najextrémnejších foriem chudoby 
a sociálneho vylúčenia vo verejných politikách systematickejšie reflektovaná. Od tohto faktu sa 
odvíjalo aj obsahové zameranie 1. etapy výskumného projektu. 
Výskumná správa sa člení do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú predstavené východiská vzniku 
ETHOS typológie ako konceptuálnneho rámca diskusií o bezdomovectve. Zároveň sa prezentujú 
obsahové charakteristiky jednotlivých operačných kategórií ETHOS typológie a navrhujú sa národné 
kategórie. Ďalšia kapitola približuje bezdomovectvo v SR z hľadiska dostupných zdrojov dát, akými sú 
najmä Sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 a štatistické zisťovanie EU SILC. Následne sa 
venujeme analýze verejných politík v kontexte prevencie straty bývania z vlastného, prenajatého či 
nelegálneho obydlia. Rovnako sa v správe analyzujú opatrenia na podporu prevencie bezdomovectva 
pri prepúšťaní osôb z inštitucionálnej starostlivosti, najmä zo zariadení ústavnej starostlivosti o deti, 
zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody či výkon väzby a zo zdravotníckych zariadení. 
V poslednej kapitole prezentujeme výsledky vlastného empirického prieskumu medzi organizáciami 
poskytujúcimi služby ľuďom bez domova, ktorý sa okrem iného týkal hodnotenia dostupnosti 
a kvality poskytovaných služieb, rôznych organizačných aspektov ich činnosti vrátane problémov 
s finančným zabezpečením, ako aj možností zberu dát a monitoringu bezdomovectva v budúcnosti. 
V nadväznosti na predstavenú konceptualizáciu bezdomovectva sa v rámci 2. etapy výskumného 
projektu pre rok 2016 plánuje uskutočniť sčítanie a prieskum ľudí bez domova na území mesta 
Bratislava. 
Výskumná úloha vychádzala z Uznesenia Európskeho parlamentu zo 16. januára 2014 o stratégii EÚ 
v oblasti bezdomovstva, ako aj z revidovanej Európskej sociálnej charty Rady Európy, najmä z jej 
článku 31. 
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Abstract: 
The aim of this report is to present the main findings of the 1st phase of the research project 
focusing on the prevention and ending homelessness in the Slovak Republic.  The 1st phase of the 
project was conducted in 2015. Homelessness as one of the most extreme forms of poverty and 
social exclusion has not been reflected in a systemic way within the public policies in Slovakia so far. 
This fact has had a significant impact on the selection of topics to be addressed in the 1st phase of 
the project. 
The report consists of four chapters. The first chapter contains a description of the discussions 
related to the development of ETHOS Typology of Homelessness and Housing Exclusion as 
a theoretical framework for analysing this phenomenon. It also contains explanation of meaning for 
each of the thirteen operational categories of the typology, as well as the proposal of corresponding 
national categories. Another chapter focuses on homelessness in terms of available data sources, 
sucha s the census in 2011, and the EU SILC. In the third chapter, the tools of prevention from the 
loss of home are analysed for all kinds of situations – loss of home from the dwelling which is either 
owned, or leased by a person, or illegally built. The current tools of homelessness prevention are also 
analysed in relation to the people due to be released from institutions, especially penal, medical and 
children‘s ones. Finally the last chapter presents the main findings of our survey among the homeless 
service providers. The survey covered the topics such as the availability and quality of the services, 
organisational aspects including the lack of funding, and the perceptions with regards to the data 
collection and monitoring of homelessness. 
Consequently, the 2nd phase of the project aims at organising count of rough-sleepers and 
a homeless survey in Bratislava in 2016. 
The research project has been rooted in the European Parliament Resolution on European 
Homelessness Strategy of 16 January 2014, as well as the European Social Charter and its article 31. 
 
Key words:  
ETHOS Typology of homelessness and housing exclusion. Estimated number of homeless people. EU 
SILC. Prevention of homelessness. People due to be released from children’s homes. Homeless 
services. 
  



 
 

OBSAH 
 

ÚVOD ......................................................................................................................................................................................... 8 

1. ETHOS TYPOLÓGIA BEZDOMOVECTVA A VYLÚČENIA Z BÝVANIA:   STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA, ZÁKLADNÉ TÉZY A 
MOŽNOSTI SLOVENSKEJ TERMINOLÓGIE ............................................................................................................................... 11 

1.1. VÝVOJ A VÝCHODISKÁ TYPOLÓGIE ETHOS ..................................................................................................................... 12 

1.2. OBSAHOVÁ CHARAKTERISTIKA KONCEPČNÝCH KATEGÓRIÍ, OPERAČNÝCH KATEGÓRIÍ A ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ 
TYPOLÓGIE ETHOS A NÁVRH NÁRODNÝCH KATEGÓRIÍ ........................................................................................................ 14 

1.2.1. Metodologické poznámky k slovenskému prekladu ........................................................................................ 14 

1.2.2. Výklad a používanie vybraných pojmov v slovenskej terminológii ................................................................... 15 

1.2.3.       Koncepčné kategórie ......................................................................................................................................... 16 

1.2.4.       Operačné kategórie - Životné situácie - Druhové definície – Národné kategórie ............................................. 18 

1.3. SÚHRNNÝ PREHĽAD TYPOLÓGIE BEZDOMOVECTVA ETHOS A HARMONIZOVANEJ DEFINÍCIE ETHOS LIGHT ................ 34 

1.4. OTVORENÉ OTÁZKY OBSAHU A POUŽÍVANIA NIEKTORÝCH KATEGÓRIÍ A ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ TYPOLÓGIE ETHOS .... 39 

2. ODHADY POČTOV ĽUDÍ BEZ DOMOVA ALEBO V RIZIKOVOM BÝVANÍ ............................................................................... 43 

2.1. VEĽKOSŤ POPULÁCIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE................................................................. 43 

2.2. VEĽKOSŤ POPULÁCIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA PODĽA SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011 ............................ 48 

2.3. ODHAD VEĽKOSTI A ŠTRUKTÚRY POPULÁCIE ĽUDÍ OHROZENÝCH VYLÚČENÍM Z BÝVANIA .......................................... 52 

ZÁVER ................................................................................................................................................................................... 57 

3.NÁSTROJE PREVENCIE BEZDOMOVECTVA PRI OHROZENÍ STRATOU BÝVANIA A PRI PREPÚŠŤANÍ Z INŠTITUCIONÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI V SR .............................................................................................................................................................. 59 

3.1. PREVENCIA STRATY BÝVANIA ................................................................................................................................ 61 

3.1.1. Prevencia straty vlastníctva bytu ..................................................................................................................... 61 

3.1.2. Prevencia straty bývania výpoveďou z nájmu bytu .......................................................................................... 65 

3.1.3. Prevencia vysťahovania z nelegálnych príbytkov ............................................................................................. 68 

3.1.4. Prevencia vypratania na základe exekučného titulu ........................................................................................ 69 

3.1.5. Opatrenia na podporu udržania bývania .......................................................................................................... 71 

3.2. PREVENCIA BEZDOMOVECTVA PRI PREPUSTENÍ Z INŠTITUCIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI ..................................... 75 

3.2.1.       Prevencia pri prepúšťaní mladistvých zo zariadení na výkon výchovných opatrení a ochrannej výchovy ........ 76 

3.2.2. Prevencia bezdomovectva  po odchode z detských domovov ......................................................................... 81 

3.2.3. Prevencia pri prepustení dospelých zo zariadenia na výkon trestu odňatia slobody, výkon väzby a pri 
prepustení zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových a iných závislostí a resocializačného strediska ............... 88 

3.2.4. Prevencia po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ................................................................................... 93 

3.3. HLAVNÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA ..................................................................................................................... 96 

ZÁVER ................................................................................................................................................................................. 100 

4.VÝSKUM MEDZI POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
 ............................................................................................................................................................................................... 103 

4.1. METODOLÓGIA EMPIRICKÉHO VÝSKUMU A ZBER DÁT ....................................................................................... 104 

4.1.1.      Popis výskumného súboru ............................................................................................................................... 105 

4.2. FORMY POSKYTOVANIA SLUŽIEB ĽUĎOM BEZ DOMOVA ................................................................................... 107 

4.3. SITUÁCIA V OBLASTI POSKYTOVANIA SLUŽIEB ĽUĎOM BEZ DOMOVA A HLAVNÉ PROBLÉMY ........................... 115 

4.4. ORGANIZAČNÉ ASPEKTY POSKYTOVANIA SLUŽIEB ĽUĎOM BEZ DOMOVA ......................................................... 121 

4.5. KĽÚČOVÉ ZISTENIA .............................................................................................................................................. 125 

KĽÚČOVÉ ZISTENIA A ZÁVERY ............................................................................................................................................. 127 

 



 
 

ZOZNAM PRÍLOH 
 
Príloha 1: Počty bezdomovcov v okresoch SR 
Príloha 2: Zdroje dát a odhad počtu osôb v SR v jednotlivých kategóriách ETHOS typológie 
Príloha 3: Trendy v náhradnej starostlivosti v oblastiach bývania a zamestnávania mladých ľudí po 
odchode z detských domovov 
Príloha 4: Prehľad národných / regionálnych stratégií členských štátov EÚ v oblasti bezdomovectva  

 
ZOZNAM TABULIEK A GRAFOV 
 
Tabuľky: 
Tabuľka 1.1: Sedem teoretických kategórií bezdomovectva a vylúčenia z bývania  
Tabuľka 1.2: Typológia ETHOS 
Tabuľka 1.3: Harmonizovaná definícia bezdomovectva pre potreby merania bezdomovectva na 
úrovni EÚ (ETHOS light) 
Tabuľka 2.1: Odhady počtov ľudí bez domova v krajinách OECD a použité definície 
Tabuľka 2.2: Počet ľudí bez domova v SR podľa SODB 2011 
Tabuľka 2.3: Počet ľudí bez domova podľa kraja, v ktorom došlo k sčítaniu, a kraja trvalého pobytu 
Tabuľka 2.4: Počty ľudí bez domova v krajoch SR podľa veľkosti obcí 
Tabuľka 2.5: Počet ľudí bez domova podľa veku  
Tabuľka 2.6: Miera zaťaženosti nákladmi na bývanie (%, 2007 a 2012) 
Tabuľka 2.7: Podiel osôb žijúcich v domácnostiach s nedoplatkami za nájomné alebo splácanie 
hypotéky  (%, 2007 a 2012) 
Tabuľka 2.8: Podiel osôb žijúcich v domácnostiach s nedoplatkami za energie  (%, 2007 a 2012) 
Tabuľka 2.9: Miera preplnenosti obydlia (%, 2007 a 2012) 
Tabuľka 2.10: Podiel osôb žijúcich v domácnostiach s problémami s obydlím (%,2007 a 2012) 
Tabuľka 3.1: Počty detí umiestnených na základe rozhodnutia súdu do zariadení na výkon 
rozhodnutia súdu 
Tabuľka 3.2: Počet a kapacita domovov na polceste v období 2010-2013 
Tabuľka 3.3: Vývoj počtu osôb prepustených zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody a výkon 
väzby, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnej kurately  
Tabuľka 3.4: Resocializačný príspevok v rokoch 2013 a 2014 
Tabuľka 3.5: Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných k 31.3. v rokoch 2013 - 2015, u ktorých 
ÚPSVaR eviduje dôvod zaradenia do evidencie skončenie výkonu väzby, resp. skončenie výkonu 
trestu odňatia slobody 
Tabuľka 3.6: Súhrn vybraných informácií o prevencii straty bývania 
Tabuľka 3.7: Súhrn vybraných informácií o prevencii bezdomovectva pri prepúšťaní z inštitucionálnej 
starostlivosti 
Tabuľka 4.1: Zloženie výskumného súboru poskytovateľov služieb pre ľudí bez domova podľa 
vybraných znakov (%) 
Tabuľka 4.2: Sociálne služby pre ľudí bez domova – reálne a plánované poskytovanie (%)  
Tabuľka 4.3: Služby pre ľudí bez domova, ktoré zákon explicitne nespomína – reálne a plánované 
poskytovanie (%)  



 
 

Tabuľka 4.4: Frekvencia spolupráce s relevantnými aktérmi pri poskytovaní služieb ľuďom bez 
domova (%) 
Tabuľka 4.5: Percepcia potrebnosti jednotlivých druhov služieb (%) 
Tabuľka 4.6:  Periodicita prípravy podkladov dôležitých pre fungovanie organizácie (%) 
 
 
Grafy:  
Graf 2.1: Miera preplnenosti obydlia v krajinách EÚ (%, 2012) 
Graf 3.1: Počty detí umiestnených na základe rozhodnutia súdu (predbežné opatrenia, ochranná 
výchova, ústavná starostlivosť) 
Graf 3.2: Vývoj počtu detí v náhradných rodinných formách a v ústavnej starostlivosti detských 
domovov 
Graf 3.3: Ukončovanie starostlivosti v detských domovoch podľa stratégie odchodu 
Graf 3.4: Bývanie mladých dospelých v 1. roku po odchode z detského domova (tých, na ktorých mal 
detský domov kontakt) 
Graf 3.5: Vývoj pracovného uplatnenia mladých dospelých a fyzických osôb po odchode z detských 
domovov (tých, na ktorých mal detský domov kontakt) 
Graf 4.1: Frekvencia poskytovania rôznych služieb pri vyhľadávaní ľudí bez domova v teréne (%) 
Graf 4.2: Využívanie skupinovej formy práce s klientmi (%) 
Graf 4.3: Priemerné známky pri hodnotení spolupráce s relevantnými aktérmi 
Graf 4.4: Zastúpenie zdrojov financovania medzi organizáciami poskytujúcimi služby ľuďom bez 
domova (%) 
Graf 4.5: Štruktúra organizácií podľa zastúpenia jednotlivých druhov činností (%)  
 

  



8 
 

ÚVOD 
 

Hoci témy ako chudoba a sociálne vylúčenie majú v odborných diskusiách na Slovensku svoje 
zastúpenie, nie celkom to platí o fenoméne bezdomovectva, ktoré predstavuje jednu 
z najextrémnejších foriem sociálneho vylúčenia. Na jednej strane chýbajú analýzy súčasného stavu 
v danej oblasti, zároveň nebola doposiaľ bezdomovectvu venovaná výraznejšia pozornosť ani v rámci 
verejných politík. Žiadny z národných strategických dokumentov sa explicitne nezaoberá prevenciou 
a riešením bezdomovectva, hoci úspešnosť takýchto snažení predpokladá systémový a komplexný 
prístup založený na spolupráci všetkých rezortov. Znižovanie miery chudoby je pritom jeden z pilierov 
stratégie Európa 20201 a istú odlišnosť v prístupe k bezdomovectvu možno badať aj v susedných 
krajinách. Napríklad v Maďarsku sa už od roku 1998 každoročne uskutočňuje sčítanie ľudí bez 
domova, v Českej republike bol v roku 2013 na národnej úrovni prijatý dokument pod názvom 
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020.2 Na druhej 
strane treba pripomenúť, že v SR samozrejme existujú viaceré opatrenia na pomoc osobám 
v nepriaznivých životných situáciách, teda vrátane ľudí bez domova, a to najmä v rámci systému 
sociálnych služieb a štátnych sociálnych dávok. 

Cieľom predkladanej publikácie je pokúsiť sa vyplniť – aspoň sčasti – poznatkovú medzeru 
o fenoméne bezdomovectva v SR a načrtnúť konceptuálny rámec pre odborné diskusie v danej 
oblasti. Aké životné situácie môže v sebe zahŕňať pojem bezdomovectvo a koho možno pokladať za 
ľudí bez domova, resp. za ľudí vylúčených z bývania? Z akých zdrojov dát je na Slovensku v súčasnosti 
možné vychádzať pri odhade počtu ľudí bez domova a čo dané zdroje hovoria o veľkosti tejto skupiny 
obyvateľstva? Ktoré legislatívne opatrenia majú potenciál napomáhať prevencii bezdomovectva a aké 
sú skúsenosti s ich uplatňovaním v aplikačnej praxi? Ako vnímajú pokrytie potrieb ľudí bez domova 
pri riešení svojej situácie organizácie poskytujúce služby týmto ľuďom? 

Jedným z dôležitých podnetov, ktoré umožňujú bližšie preskúmať tieto a ďalšie otázky súvisiace 
s fenoménom bezdomovectva v podmienkach SR, bolo zadanie výskumného projektu zo strany 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom „Ľudia bez domova: príprava a realizácia 
empirického výskumu, analýza nástrojov prevencie a riešenia bezdomovectva“. Riešiteľom výskumnej 
úlohy realizovanej v roku 2015 bol Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s neziskovými 
organizáciami poskytujúcimi služby ľuďom bez domova, najmä s o. z. Proti prúdu. Predkladaná správa 
predstavuje hlavné výstupy uvedeného výskumného projektu za rok 2015. 

Správa pozostáva zo štyroch kapitol a zo záverov. Autori prvej kapitoly, Ivan Lorenc a Darina 
Ondrušová, približujú vývoj a východiská ETHOS typológie bezdomovectva a vylúčenia z bývania, 
ktorá bola Európskou federáciou organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova FEANTSA postupne 
vypracovaná a aktualizovaná od roku 2002. Prínos ETHOS typológie v rámci konceptualizácie 
bezdomovectva spočíva aj v  jednoznačnom poukázaní na skutočnosť, že ľudia prespávajúci na ulici 

                                                           
1 Stratégia Európa 2020. Oznámenie Komisie Európa 2020. Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu. (KOM2010) 2020 v konečnom znení. Brusel, Európska Komisia,  3.3.2010. Dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF.  
2 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020. MPSV, Praha 2013. Dostupné na: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf
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ako najviac viditeľná skupina ľudí bez domova, ktorej sa tiež dostáva najväčšia pozornosť médií, 
predstavujú len špičku ľadovca oveľa závažnejšieho a rozsiahlejšieho fenoménu. Kapitola tiež 
obsahuje výklad pojmov, t. j. obsahové charakteristiky jednotlivých koncepčných a operačných 
kategórií ETHOS typológie, spolu s návrhmi prekladu do slovenského jazyka. Zároveň sú navrhnuté 
národné kategórie vychádzajúce spravidla z operačných kategórií podľa typológie ETHOS, ktoré 
odrážajú súčasný stav z hľadiska legislatívy a praxe v SR. 

Následne v druhej kapitole Daniel Gerbery približuje možnosti odhadu veľkosti populácie ľudí bez 
domova a osôb v rizikovom bývaní. Predstavuje poznatky o veľkosti populácie ľudí bez domova 
v medzinárodnom kontexte, ako aj údaje o bezdomovectve na Slovensku, ktoré pochádzajú zo 
Sčítania obyvateľov, domov a bytov realizovaného Štatistickým úradom SR v roku 2011. Priame 
porovnávanie publikovaných údajov o rozsahu a formách bezdomovectva v jednotlivých krajinách 
sťažuje rozdielne definovanie bezdomovectva, hoci sa spravidla odvodzuje z ETHOS typológie, ako aj 
rôzne metódy sčítania, ktoré krajiny OECD uplatňujú pri zbere dát. Autor sa takisto zameriava na 
osoby, ktorých bývanie možno označiť za rizikové. Ide o rozšírenie v duchu ETHOS typológie, ktorá 
zahŕňa osoby bývajúce v nevyhovujúcich podmienkach, ako aj osoby v neistom bývaní. Pre popis 
situácie v oblasti neistoty bývania na Slovensku využíva údaje zo zisťovania EU SILC. 

Autori tretej kapitoly, Darina Ondrušová a Milan Fico, sústredili svoju pozornosť na identifikáciu 
dostupných legislatívnych opatrení, ktoré sú zamerané na prevenciu bezdomovectva v SR. Najskôr 
predstavujú opatrenia súvisiace s prevenciou straty bývania nízkopríjmových skupín obyvateľstva. 
Prevencia straty bývania sa v zmysle typológie ETHOS týka ľudí ohrozených vysťahovaním – z dôvodu 
straty vlastníctva bytu alebo výpovede z nájmu, ako aj ľudí v nelegálnych obydliach, t. j. bez právneho 
nároku na ich užívanie. Popri nástrojoch právnej ochrany pred vysťahovaním v rámci každej z týchto 
troch situácií sumarizujú aj dostupné podporné opatrenia smerujúce k udržaniu bývania. Konštatujú 
pritom, že práve v tejto oblasti existujú v praxi značné nedostatky. Absentuje napríklad systémové 
poradenstvo v teréne pre neplatičov vrátane dostupného finančného poradenstva, alebo mediácia 
s cieľom úpravy výšky mesačných splátok nákladov za bývanie tak, aby sa predišlo strate bývania 
dlžníka. Autori sa ďalej venujú popisu a analýze opatrení prevencie bezdomovectva pri prepúšťaní 
z rôznych typov inštitucionálnej starostlivosti (napr. detské domovy, zariadenia na výkon trestu 
odňatia slobody či zdravotnícke zariadenia). Opatrenia prevencie bezdomovectva pred prepustením 
z uvedených typov zariadení majú smerovať k zisťovaniu bytovej situácie a v prípade potreby 
k ponuke udržateľného bývania a ďalšej podpory pri začleňovaní/ návrate do samostatného života. 
Ich cieľom je zabrániť, aby sa prepustené osoby v krátkom čase po odchode zo zariadenia ocitli bez 
strechy nad hlavou (či už by to znamenalo život na ulici alebo v nocľahárňach či v inom type zariadení 
pre ľudí bez domova). Napriek existencii viacerých opatrení v tejto oblasti často dochádza k ich 
zlyhaniu, čo zvlášť platí pre odchovancov detských domovov, ktorí sú vystavení pomerne veľkému 
riziku prepadu do bezdomovectva. Formulujú tiež 11 odporúčaní s cieľom zefektívniť verejné politiky 
v oblasti prevencie bezdomovectva. 

V štvrtej kapitole sú napokon prezentované výsledky empirického prieskumu, ktorého respondentmi 
boli organizácie poskytujúce služby ľuďom bez domova. Prieskum sa uskutočnil na jeseň 2015 a bol 
zameraný na zisťovanie základných informácií o veľkosti a štruktúre poskytovateľov, ako aj na 
informácie o rozsahu poskytovaných služieb a o budúcich plánoch v tejto oblasti. Autori kapitoly, 
Daniel Gerbery a Jarmila Filadelfiová, na základe výsledkov prieskumu prezentujú tiež popis hlavných 
problémov so službami pre ľudí bez domova a odhad potrebnosti týchto služieb, ako aj zistenia v 
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oblasti spolupráce a praktického života týchto organizácií. Ako pálčivý problém sa ukazuje nedostatok 
financií na pokrytie chodu organizácií, dlhodobejšie poskytovanie služieb či zaplatenie kvalifikovaných 
pracovníkov, ale aj na investície do cieľovej skupiny, napríklad v podobe preklenutia nepriaznivého 
obdobia počas vybavovania a vyplatenia dávok. S tým čiastočne súvisí artikulovaný nedostatok 
odborných služieb pre ľudí bez domova, ale aj nedostatok zariadení, a to najmä pre rodiny s deťmi, 
respektíve preplnenosť tých existujúcich. Respondenti konštatovali aj slabú nadväznosť jednotlivých 
opatrení (a dlhú administratívu pre zabezpečovanie následnosti sociálnych služieb). V kapitole sa tiež 
prezrntuje pohľad zúčastnených organizácií na možnosti a výzvy monitoringu a výskumu v oblasti ľudí 
bez domova. 

Veríme, že priebežná výskumná správa  môže čitateľom so záujmom o ľudí bez domova a o aktuálny 
diskurz v oblasti bezdomovectva ponúknuť užitočný vhľad do problematiky a do stavu jej poznania na 
Slovensku. 
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1. ETHOS TYPOLÓGIA BEZDOMOVECTVA A VYLÚČENIA 
Z BÝVANIA:   STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA, ZÁKLADNÉ 
TÉZY A MOŽNOSTI SLOVENSKEJ TERMINOLÓGIE 
Ivan Lorenc, Darina Ondrušová 

 

ÚVOD 

 
Skúmanie fenoménu bezdomovectva, ako aj nastavovanie politík prevencie a riešenia 
bezdomovectva je len ťažko uskutočniteľné bez jednoznačného vymedzenia tohto pojmu. Zároveň 
však nie je účelné a v súčasnosti ani bežné vtesnať definíciu bezdomovectva iba do niekoľkých slov. 
Na európskej úrovni bola najmä v období 2002 - 2009 vypracovaná pomerne obsiahla „definícia“ 
bezdomovectva známa ako typológia ETHOS, ktorá zachytáva viac ako 20 rôznych životných situácií, 
v ktorých možno hovoriť o bezdomovectve alebo vylúčení z bývania. Uvedená typológia sa stala 
východiskom národných definícií bezdomovectva pre potreby verejných politík a výskumu vo väčšine 
krajín EÚ. 

Zámerom predkladaného materiálu je predstaviť základné obsahové charakteristiky jednotlivých 
kategórií ETHOS typológie a navrhnúť možnosti slovenskej terminológie. Dôležitým východiskom 
spracovania obsahových charakteristík jednotlivých kategórií a životných situácií typológie ETHOS, 
ako aj návrhu národných kategórií sa stali Európske prehľady štatistík z rokov 2004, 2005, 2009 
publikované v odbornom periodiku Európskej federácie organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 
FEANTSA - Európske observatórium bezdomovstva (EOH).3 Využili sme však aj ďalšie zdroje, ktoré sú 
uvedené v zozname použitej literatúry. 

K širšej akceptácii a tým aj k legitímnosti používania finálnej podoby prekladu je vhodné odborne 
prediskutovať  materiál s dôležitými aktérmi riešenia problematiky bezdomovectva tak, aby mohol 
slúžiť ako východisko pre používanie odbornej  slovenskej terminológie v tejto oblasti. Zároveň, ako 
bude viackrát zdôraznené, niektoré kategórie a životné situácie typológie ETHOS sú ako také 
predmetom odborných diskusií, od čoho sa môžu odvíjať aj neskoršie úpravy slovenského prekladu. 

Nasledujúci text je členený do štyroch častí. V prvej časti stručne približujeme vývoj a východiská 
typológie ETHOS, ktoré boli prezentované najmä v Európskom observatóriu bezdomovstva. Druhú 
časť tvorí výklad pojmov, t. j. obsahové charakteristiky jednotlivých koncepčných a operačných 
kategórií ETHOS typológie spolu s návrhmi prekladu do slovenského jazyka. Zároveň sú v tejto časti 
navrhnuté národné kategórie vychádzajúce spravidla z operačných kategórií podľa typológie ETHOS, 

                                                           
3 EOH - European Observatory on Homelessness: „FEANTSA zriadila Európske observatórium bezdomovstva (EOH) so 
zameraním na vedecký výskum, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou jeho práce, s cieľom správne porozumieť bezdomovectvu 
a kriticky zhodnotiť služby, ktoré sú kľúčom k rozvoju účinnej stratégie riešenia bezdomovectva, predchádzaniu 
bezdomovectva a s cieľom podporovať dobrú prax v službách ľuďom bez domova“ 
(http://www.feantsaresearch.org/spip.php?rubrique10&lang=en).  

http://www.feantsaresearch.org/spip.php?rubrique10&lang=en
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ktoré odrážajú súčasný stav z hľadiska legislatívy a praxe v SR. Tretia časť sumarizuje prehľad 
typológie ETHOS vrátane národných kategórií a harmonizovanej definície ETHOS light vo forme 
tabuliek. Napokon v poslednej časti zhŕňame niekoľko otvorených otázok, ktoré môžu vyvstať pri 
používaní typológie ETHOS v slovenskom kontexte. 

1.1. VÝVOJ A VÝCHODISKÁ TYPOLÓGIE ETHOS 
 
ETHOS typológia bezdomovectva a vylúčenia z bývania4 bola Európskou federáciou organizácií 
pracujúcich s ľuďmi bez domova FEANTSA5 postupne vypracovávaná od roku 2002.  Dôvodom vzniku 
typológie bolo úsilie o porovnávanie dát o bezdomovectve na európskej úrovni. Jej prínos však 
spočíva aj v  jednoznačnom poukázaní na skutočnosť, že osoby bez prístrešia ako najviac viditeľná 
skupina ľudí bez domova, ktorej sa tiež dostáva najväčšia pozornosť médií, predstavujú len špičku 
ľadovca oveľa závažnejšieho a rozsiahlejšieho fenoménu. V súčasnosti už existuje široký konsenzus 
v tom, že bezdomovectvo zahŕňa oveľa viac životných situácií ako prespávanie na ulici. 

Štyri koncepčné kategórie, ktoré sa stali základom typológie ETHOS (bez prístrešia/bez bytu, bez  
bývania, neisté bývanie a nevyhovujúce bývanie), použil vo vôbec prvom prehľade dostupných 
štatistických údajov o bezdomovectve v európskych krajinách Edgar et al. v roku 2002. Druhý 
európsky prehľad štatistík z roku 2003 obsahoval už aj tri oblasti vytvárajúce domov, z ktorých sú 
ľudia bez domova v rôznej miere vylúčení. Konkrétne ide o nasledujúce oblasti: 

• Fyzická oblasť - mať primerané bývanie, ktoré môže osoba a jej rodina výlučne užívať; 
• Sociálna oblasť - mať priestor pre vlastné súkromie s možnosťou sociálnych vzťahov; 
• Právna oblasť - mať  oprávnenie užívať dané obydlie. 

 
Následne sa v rámci ďalšieho vývoja typológie ETHOS v roku 2004 identifikovalo sedem teoretických 
kategórií bezdomovectva a vylúčenia z bývania, ktoré vznikli prepojením štyroch koncepčných 
kategórií typológie ETHOS a troch oblastí charakterizujúcich domov. Prehľad siedmich teoretických 
kategórií bezdomovectva zobrazuje nasledujúca tabuľka 1.1. prevzatá z Európskeho prehľadu štatistík 
v roku 2004. 

Informácie z tabuľky ukazujú, že kým prespávanie na ulici bez prístrešia zvyčajne znamená vylúčenie 
zo všetkých troch oblastí tvoriacich domov, osoby bez bývania sú vylúčené najmä z právnej 
a sociálnej oblasti. Zároveň sú obe tieto kategórie jednoznačne definované ako bezdomovectvo. Na 
druhej strane, kategórie neistého bývania a nevyhovujúceho bývania sú skôr klasifikované ako 
vylúčenie z bývania, keďže v tomto prípade absentuje zväčša len jedna z troch uvedených oblastí 
charakterizujúcich domov. Uvedené teoretické kategórie sa následne stali kritériom zaraďovania 
operačných kategórií a životných situácií k jednotlivým koncepčným kategóriám. 

V súvislosti s ďalším vývojom typológie ETHOS O’Sullivan et al. (2010) uvádza, že v rokoch 2004 až 
2006 bola každoročne prehodnocovaná Európskym observatóriom bezdomovstva, a to 

                                                           
4 Originálne znenie typológie ETHOS v anglickom jazyku, ako aj preklady do ďalších jazykov sú dostupné na webovej stránke: 
http://www.feantsa.org/spip.php?article120.  
5 Viac pozri: http://www.feantsa.org/.  

http://www.feantsa.org/spip.php?article120
http://www.feantsa.org/
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prostredníctvom ročných prehľadov národných štatistík jednotlivých členských štátov o 
bezdomovectve. V uvedenom období boli tiež štyri koncepčné kategórie typológie rozpracované do 
trinástich operačných kategórií a postupne sa spresňovalo 24 životných situácií, ktoré môžu byť 
využité pre rôzne ciele verejných politík, ako napr. mapovanie rozsahu bezdomovectva či tvorba, 
monitoring a evaluácia politík zameraných na riešenie bezdomovectva. 

 

Tabuľka 1.1: Sedem teoretických kategórií bezdomovectva a vylúčenia z bývania 

 Koncepčná kategória Fyzická oblasť Právna oblasť Sociálna oblasť 

 

 

Bezdomovectvo 

1. Bez prístrešia Žiadne miesto 
na bývanie 

Žiadne 
oprávnenie na 
výhradné 
užívanie6 

Žiadny priestor pre 
vlastné súkromie 
s možnosťou sociálnych 
vzťahov 

2. Bez bývania Má miesto na 
bývanie, ktoré 
je vhodné na 
bývanie 

Žiadne 
oprávnenie na 
výhradné 
užívanie 

Žiadny priestor pre 
vlastné súkromie 
s možnosťou sociálnych 
vzťahov 

 

 

 

 

 

Vylúčenie 
z bývania 

3. Neisté 
a nevyhovujúce 
bývanie 

Má miesto na 
bývanie, ktoré 
je neisté 
a nevhodné na 
bývanie 

Žiadna istota 
výhradného 
užívania 

Má priestor na sociálne 
kontakty 

4. Nevyhovujúce 
bývanie 
a sociálna 
izolácia 
v oprávnene 
užívanom obydlí 

Obydlie 
nevhodné na 
bývanie 

Má oprávnenie 
/istotu  
výhradného 
užívania 

Žiadny priestor pre 
vlastné súkromie 
s možnosťou sociálnych 
vzťahov 

5. Nevhodné 
bývanie 
s právnou 
istotou 

Obydlie 
nevhodné na 
bývanie 

Má oprávnenie 
/istotu 
výhradného 
užívania 

Má priestor pre vlastné 
súkromie 

6. Neisté bývanie, 
vhodné obydlie 

Má miesto na 
bývanie 

Neistota 
výhradného 
užívania 

Má priestor pre vlastné 
súkromie 

7. Sociálne 
vylúčenie 
v istom 
a vyhovujúcom 
bývaní 

Má miesto na 
bývanie 

Má oprávnenie / 
istotu 
výhradného 
užívania 

Žiadny priestor pre 
vlastné súkromie 
s možnosťou rozvíjania 
sociálnych vzťahov 

Zdroj: Edgar et al. (2004), In: Eoin O’Sullivan et al. (2010). 

                                                           
6 Pod pojmom „výhradné užívanie“ rozumieme predovšetkým užívanie na základe vlastníckych a nájomných práv. 
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Nové poznatky v oblasti merania bezdomovectva a vylúčenia z bývania v Európe sa následne zhrnuli 
v Európskom prehľade štatistík z roku 2009, ktorý sa stal východiskom prekladu obsahových 
charakteristík jednotlivých kategórií v tomto texte.7 

K výkladu a pochopeniu ETHOS typológie je napokon potrebné uviesť, že bola vytváraná ako súhrnná 
európska typológia, ktorá má vo svojich koncepčných kategóriách odrážať všetky formy 
bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Typológia ETHOS nemá ambíciu uvádzať jasnú hranicu medzi 
bezdomovectvom a vylúčením z bývania. Je ponechané na národné úpravy, aby si tieto hranice 
stanovili v súlade s kultúrnym kontextom. Okrem toho v niektorých prípadoch ETHOS kategórie 
nemajú svoj ekvivalent v národných úpravách, inde zas životné situácie v jednotlivých krajinách môžu 
spadať pod viaceré kategorie ETHOS typológie (niektorým konkrétnym príkladom sa budeme bližšie 
venovať v nasledujúcej časti 4). Preto možno túto typológiu aj v podmienkach SR chápať nie ako 
„definíciu bezdomovectva“, ale skôr ako dôležité východisko pri určovaní cieľových skupín 
obyvateľstva podľa životných situácií pre potreby politík a výskumu zameraného na bezdomovectvo. 

 

1.2. OBSAHOVÁ CHARAKTERISTIKA KONCEPČNÝCH KATEGÓRIÍ, 
OPERAČNÝCH KATEGÓRIÍ A ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ TYPOLÓGIE ETHOS 
A NÁVRH NÁRODNÝCH KATEGÓRIÍ 
 

1.2.1. Metodologické poznámky k slovenskému prekladu 
Nasledujúce obsahové charakteristiky jednotlivých operačných kategórií a životných situácií ETHOS 
typológie sú spravidla  prekladom, ktorý, ak nie je uvedené inak, vychádza z Európskych prehľadov 
štatistík publikovaných v Európskom observatóriu bezdomovstva v rokoch 2004, 2005 a 2009. Časti 
anglického textu, ktoré tvorili podklad k jednotlivým charakteristikám, sú uvedené v poznámkach pod 
čiarou. Vzhľadom na spoločenskú a jazykovú príbuznosť sa v texte pri návrhoch prekladu do 
slovenského jazyka uvádza pre porovnanie aj český preklad ETHOS typológie. Pri práci na preklade do 
slovenského jazyka sme vychádzali z už spomínaného faktu, že ETHOS typológia je súhrnom 
jednotlivých foriem vylúčenia z bývania. Je vytvorená z teoretického modelu založeného na troch 
doménach bývania v prepojení  s jednotlivými  životnými  situáciami spojenými s bývaním. Preklad 
anglickej predlohy bol navrhnutý so zámerom pomenovať a opísať v slovenskom jazyku podstatné 
charakteristiky jednotlivých kategórií ETHOSu, a to najmä s ohľadom na absenciu jednej alebo 
viacerých domén bývania (fyzickej, právnej a sociálnej). Vo viacerých prípadoch nejde potom o 
doslovný preklad anglickej ETHOS typológie a výrazy nemusia presne zodpovedať slovenskej právnej 
terminológii. 

ETHOS typológia je doplnená o slovenské kategórie, ktoré sa navrhli tak, aby ich pomenovanie bolo 
dostatočne všeobecné, a zároveň umožňovalo ich následné presnejšie vymedzenie 
(operacionalizovanie) na špecifické účely výskumu, monitorovania, vytvárania politík alebo 
                                                           
7 Pozri: http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article325&lang=en.  

http://www.feantsaresearch.org/spip.php?article325&lang=en
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legislatívnych definícií. Preto sú odvodené skôr z jednotlivých operačných kategórií ako zo životných 
situácií ETHOS typológie. Ako príklad tohto prístupu dostatočne všeobecného pomenovania možno 
uviesť národnú kategóriu zodpovedajúcu operačnej kategórii ETHOS 2 – „Ľudia prespávajúci v 
nocľahárňach a v inom organizovanom krízovom ubytovaní (napr. stanové mestečká)“: keďže 
„organizované krízové ubytovanie“ svojou obsahovou charakteristikou spadá do tejto kategórie aj 
napriek tomu, že slovenská legislatíva8 takýto pojem zatiaľ nepozná. Výpočet životných situácií 
v národných kategóriách pokrýva najzávažnejšie nám známe formy možného vylúčenia z bývania, ale 
nie je taxatívny a predpokladá sa jeho dopĺňanie v súlade s meniacou sa legislatívou i praxou. Zároveň 
z dôvodov spomenutých vyššie, niektoré životné situácie sa môžu v slovenskom kontexte spájať so 
situáciou v bývaní zaradenou pod rozličné kategórie ETHOSu.9 

 

1.2.2. Výklad a používanie vybraných pojmov v slovenskej terminológii 
Bývanie:10 miestnosť či miestnosti, v ktorých jednotlivec alebo rodina žije, má svoje bydlisko (Slovník 
súčasného slovenského jazyka A-G, 2006); pojem používame v širšom význame zahrňujúcom rôzne 
formy (krátkodobé, trvalé), ale aj v užšom význame - len ako bývanie,  ktorému nechýba ani jedna z 
domén (sociálna, právna, fyzická); pojmy krátkodobé, dočasné a prechodné bývanie používame v 
rovnakom význame. 

Byt: súbor miestností určený na bývanie jednotlivca, alebo rodiny (Slovník súčasného slovenského 
jazyka A-G, 2006); bytom sa rozumie miestnosť, alebo súbor miestností,ktoré sú rozhodnutím 
stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové 
jednotky (Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 Z.z.). 

Ubytovanie: miesto na bývanie, bydlisko (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003); pojem používame 
vo význame krátkodobého, dočasného bývania v miestnosti, alebo jej časti, s možnosťou využívania 
spoločných priestorov, čo vyplýva z úpravy zmluvy o ubytovaní na základe Občianskeho zákonníka a z 
úpravy ubytovania, podľa Zákona o sociálnych službách: „Zo zmluvy o ubytovaní vznikne 
objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu alebo 
na dobu vyplývajúcu z účelu ubytovania v zariadení na to určenom (hotely, nocľahárne, ubytovne a 
iné zariadenia)“ (Občiansky zákonník, 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov); „Ubytovanie je 
poskytovanie bývania v obytnej miestnosti, alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných 
priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním, alebo poskytnutie prístrešia na 
účel prenocovania“ (Zákon o sociálnych službách, 448/2008 Z.z.). 

Zariadenie: inštitúcia, a jej budova prispôsobená nejakej celospoločenskej funkcii: predškolské, 
zdravotnícke, kultúrne zariadenie; budova, miestnosť a pod. s vybavením na rozličné ciele: sociálne 
zariadenie, hygienické zariadenie (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003); pojem používame skôr vo 
forme bývania inštitucionálneho charakteru. 

                                                           
8 Najmä Zákon o sociálnych službách (č. 448/2008 Z. z.), ktorý je právnym rámcom poskytovania služieb krízovej intervencie. 
9 Napríklad ľudia zažívajúci domáce násilie, alebo rodovo podmienené násilie sa nachádzajú nielen v zariadení 
núdzového bývania, ale aj v krízových strediskách, či útulkoch.  
10 Pokiaľ hovoríme o možnosti bývania, máme na mysli bývanie, ktorému nechýba ani jedna z domén (fyzická, sociálna a 
právna). 

http://slovniky.korpus.sk/?w=bydlisko&c=4654&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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Obydlie: miesto na bývanie (Synonymický slovník slovenčiny, 2004). 

Prístrešok: kryt nad niečím v podobe strechy (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). 

Prístrešie: miesto na bývanie (Synonymický slovník slovenčiny, 2004); pojem prístrešie existuje aj ako 
právny pojem podľa Občianskeho zákonníka: je bytovou náhradou v prípade skončenia nájmu a 
definuje sa ako prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to 
určených, a ako priestor na uskladnenie bytového zariadenia a vecí domácej a osobnej potreby. 
V porovnaní s charakteristikou koncepčnej kategórie „roofless“ teda ide o iné vymedzenie. V prípade 
používania pojmu „bez prístrešia“ by preto bolo potrebné mať na zreteli (a uvádzať) túto rozdielnosť. 

Bydlisko: miesto pobytu – dočasné, prechodné, trvalé bydlisko (Slovník súčasného slovenského jazyka 
A-G, 200611). 

Obvyklé bydlisko:  obydlie, kde sa zvyčajne trávi denný alebo nočný odpočinok. 

 

1.2.3. Koncepčné kategórie 
• Roofless 

Koncepčná kategória „roofless“ zahŕňa ľudí, ktorí musia aspoň časť dňa stráviť na ulici, nemajú teda 
24-hodinový prístup k akejkoľvek forme hoci iba krátkodobého bývania. 

Roofless opisuje životné situácie ľudí na ulici, ktorí prespávajú vo vonkajších/verejných priestoroch,  
ktorí majú možnosť prenocovať v zariadeniach na to určených, ale cez deň ich musia opustiť, alebo sa 
premiestňujú a striedavo prespávajú na ulici, u priateľov, v nocľahárňach a útulkoch. 

Roofless znamená, že nie je naplnená ani jedna zo základných oblastí bývania – fyzická, právna, ani 
sociálna.12 

Návrh prekladu do slovenského jazyka (SJ): Bez prístrešia 

ETHOS ČR (český preklad): Bez střechy 
 

• Housseless 

Táto koncepčná kategória opisuje situácie ľudí, ktorí majú miesto vhodné pre bývanie, ale nemajú 
bezpečný priestor na vlastné súkromie, vytváranie sociálnych vzťahov a nemajú výhradné právo 
obydlie užívať.13 

Sú to situácie, keď ľudia majú kde žiť a spať, ale nemajú vlastný domov, ich bývanie je dočasné, 
inštitucionálneho charakteru alebo bývajú len vďaka adekvátnej podpore.14 

                                                           
11 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied: http://slovniky.korpus.sk/.  
12 No dwelling(roof); No legal title to a space for exclusive possesion; No private and safe personal space for social relations 
(Fourth Review of Statistics on Homelessness in Europe, 2005). 
13 Has a place to live, fit for habitation; No legal title to a space for exclusive possession; No private and safe personal space 
for social relations (Fourth Review of Statistics on Homelessness in Europe, 2005).  

http://slovniky.korpus.sk/
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Houseless môže zahŕňať situácie ľudí žijúcich a bývajúcich v rôznych zariadeniach pre ľudí bez 
domova alebo v krátkodobom, dočasnom ubytovaní, ženy žijúce v krátkodobom ubytovaní z dôvodu 
domáceho násilia, cudzincov žijúcich v dočasnom alebo špecializovanom ubytovaní, ľudí, ktorí sú 
prepúšťaní zo zariadení na výkon trestu/väzby, zo zdravotníckych zariadení, zo zariadení starostlivosti 
o deti a nemajú možnosť iného trvalého bývania a ľudí žijúcich v rezidenčnej starostlivosti  alebo v 
špecializovanom ubytovaní určenom pre ľudí bez domova.15 

Návrh prekladu do SJ: Bez bývania 

ETHOS ČR : Bez bytu 

 

• Insecure housing 

Koncepčná kategória „insecure housing“ zahŕňa životné situácie, keď ľudia nemajú exkluzívne právo 
užívať bývanie v zmysle nájomných alebo vlastníckych práv (bývanie u priateľov a rodiny, nelegálne 
obývaný pozemok/stavba), toto ich právo môže byť ohrozené, prípadne ukončené (existuje povinnosť 
vysťahovať sa), alebo výhradné právo užívať bývanie je ohrozené z dôvodu domáceho násilia.16 

Návrhy prekladu do Sj: Neisté bývanie 

ETHOS ČR : Nejisté bydlení 
 

• Inadequate housing 

Ľudia v kategórii „inadequate housing“ sú vylúčení z bývania, pretože nemajú bývanie, ktoré spĺňa 
minimálne štandardy  ustanovené všeobecne záväznýni normami a spoločnosťou. 

Nemajú adekvátne bývanie, pretože obývajú dočasné stavby alebo stavby, ktoré nie sú zostrojené na 
bývanie, prípadne bývajú v takých priestoroch, ktoré ich ohrozujú  na živote alebo na zdraví. Obydlie 
často nie je vybavené tým, čo spoločnosť považuje za základ pre normálny spoločenský a rodinný 
život (napr. zásobovaním vodou, svetlom, teplom), nemajú možnosť prípravy teplého jedla alebo 
musia zdieľať s niekým iným prístup ku kuchyni, wc a kúpelni. Absentuje teda  možnosť pre rodinný 
život a podmienky pre fyzické a mentálne zdravie.17 

                                                                                                                                                                                     
14 This conceptual category is intended to describe those situations where people have a place to live and sleep, but do not 
have a ‘home’ or ‘house’ by virtue of the fact that their accommodation is either: temporary in nature, institutional in 
nature (and they do not have a house to go to on release) or is occupied on condition that they receive appropriate support 
(Third Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2004, p. 17). 
15 This is operationally defined to include people living in hostels or temporary accommodation for the homeless, women 
living in refuge accommodation as a result of domestic violence, immigrants living in temporary or specialist 
accommodation as a result of their immigrant status, people about to be discharged from prison, health or child care 
institutions who have no identified accommodation in the community, and people who are living in residential homes or 
supported accommodation designated for homeless people (Review on Statistics of Homelessness in Europe, 2009). 
16 Insecure housing is identified in the ETHOS typology in relation to three distinct living situations. First, where people have 
no legal right of occupancy, second, where people are under threat of eviction or expulsion from dwelling, third, where 
people are living under thew threat of violence (European Review of Statistics on Homelessness, 2009). 
17 Within his context people may be understood to endure housing hardship or housing exclusion if they do not enjoy 
minimum standards of housing as established in legislation or commonly accepted norms in their country. At the most basic 
level, buildings should be approved for residential purpose and intended for human occupation.This could also be taken to 
imply that dwelling structures should not be temporary structures but be intended to be fit for permanent occupancy. A 
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Návrh prekladu do SJ : Nevyhovujúce bývanie 

ETHOS ČR: Nevyhovující bydlení18 

 

1.2.4. Operačné kategórie - Životné situácie - Druhové definície – Národné 
kategórie 

A: ROOFLESS 

ETHOS 1: People Living Rough 

Operačná kategória „People Living Rough“ sa týka ľudí, ktorí prespávajú vonku na miestach ako sú 
napr. parky,lavičky, výklenky rôzneho druhu,stany, nádražia, prostriedky verejnej dopravy, osobné 
autá, kanále atď..Tak ako pre celú koncepčnú kategóriu „roofless“je charakteristické, že nemajú 
možnosť žiadneho druhu bývania a noci trávia striedavo na ulici a na miestach, ktoré nie sú určené na 
bývanie, alebo u priateľov, prípadne v nocľahárni.19 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná  kategória: Ľudia (žijúci) na ulici 

Životná situácia: Verejné priestory alebo vonkajšie priestory. 

Druhová definícia: Život na ulici vo vonkajších alebo verejných priestoroch bez prístrešia určeného na 
bývanie. 

Národná kategória/slovenské prostredie:  Ľudia žijúci a prespávajúci vonku, napríklad ulica, verejné 
dopravné prostriedky, kanále, stany, parky, nádražia, vraky áut a pod. 

ETHOS ČR: Osoby přežívající venku - Veřejné prostory nebo venku - Osoby přežívající na ulici nebo ve 
veřejně přístupných prostorách bez možnosti ubytování - Osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, 
nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, 
prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut). 
                                                                                                                                                                                     
decent dwelling should also then be fit for human habitation. This suggests at least that it is structurally sound and does not 
pose a threat to life or health. Beyond that it should possess facilities that society regards as the basic requirement for 
normal social and family life (e.g.potable water supply, means of cooking, lighting and heating). Once basic standards of 
fitness are provided societal norms may also require that a household has sole access to these facilities and that sharing of 
basic facilities (toilet, bathroom, kitchen) would constitute housing hardship. Finally, social norms in relation to decent 
housing can be determined in relation to occupancy standards. At the most basic level standards would aim to ensure that 
households do not have to (involuntarily) share a dwelling with people to whom they are not related. In dwellings with a 
single household occupancy, society then establishes an acceptable level of accommodation provision that is compatible 
with family life or physical or mental health. This allows a definition of an acceptable density of occupancy regarded as a 
minimum or norm (Fourth Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2005, p. 71). 
18 České termíny sa uvádzajú podľa zdroja: http://www.feantsa.org/spip.php?article120. Jednotlivé pojmy pozri aj Koncepci 
prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020. MPSV, Praha 2013; dostupné na: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf.  
19 „...have to spend (part of) the daytime in a public place /space (i. e. does not have access to 24-hour accommodation) 
and /or have no fixed abode - move around between and spend the night in the street / public places /places not designed 
for habitation /rooms (of friends) /night shelters´´ (Fourth Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2005, p. 19). 

http://www.feantsa.org/spip.php?article120
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf
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ETHOS 2: People in emergency accommodation – night shelter 

Ľudia, ktorí nemajú 24-hodinový prístup k nijakej forme ubytovania, ale majú možnosť núdzového 
prenocovania. Pre zariadenia, ktoré môžu ľudia využiť na prenocovanie, je  charakteristická možnosť 
priameho využitia, bez odporúčania, predovšetkým za účelom prenocovania, ale nevylučuje sa ani 
poskytovanie základného poradenstva a podpory. Preukazovanie identity nebýva vždy podmienkou. 
Charakteristické sú tiež spoločne zdieľané priestory na spánok bez formálneho oprávnenia v podobe 
nájomných práv.20 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia v krízovom ubytovaní za účelom prenocovania 

Životná situácia: Nocľaháreň 

Druhová definícia: Ľudia, ktorí nemajú svoje obvyklé bydlisko/obydlie a využívajú nocľahárne a iné 
 krízové ubytovanie na prenocovanie. 

Národná kategória/slovenské prostredie: Ľudia prespávajúci v nocľahárňach a v inom 
organizovanom krízovom ubytovaní (napr. stanové mestečká). 

ETHOS ČR: Osoby v noclehárně - Noclehárna - Osoby bez obvyklého bydliště, které využívají 
nízkoprahové noclehárny - 2.1.1. Osoby v nízkoprahové noclehárně; 2.1.2. Osoby sezonně užívající k 
přenocování prostory zařízení bez lůžek. 

 

B: HOUSSELESS 

ETHOS 3: People in accommodation for the homeless 

Vymedzenie operačnej kategórie „People in accommodation for the homeless“ zahŕňa rôznorodé 
formy ubytovania pre ľudí bez domova. Pre národné úpravy štátov EU je charakteristická veľká 
rozmanitosť foriem bývania, ktoré by sme mohli zaradiť pod túto operačnú kategóriu. Navyše pod 
vplyvom narastajúceho trendu upúšťania od spôsobu ubytovávania ľudí bez domova vo veľkých 
zariadeniach pre núdzové riešenie smerom k formám podpory priamo v bežnom klasickom bývaní 
a pod  vplyvom prístupu „housing first“ sa vo viacerých štátoch klasická forma pomoci vo veľkých 
zariadeniach inštitucionálneho charakteru transformovala na menšie formy bývania s podporou.21 Je 

                                                           
20 Overnight Shelter: Direct access no referral required – overnight - provide a direct route to a bed for the night for 
homeless people, including those who may be excluded from access to other accommodation. Main purpose is emergency 
accommodation but practical advice and assistance or low level support may also be offered (Fourth Review of Statistics on 
Homelessness of Europe, 2005). Nightshelter: Direct access or by referal, overnight or for a few nights, to provide a bat for 
a homeless person or for a family, main purpose is accomodation, but other services such a practical assistance or low level 
support may also be offered, low threshold, do not always require ID, often free to use, often maintain a day-time curfew, 
often no formal legal tenancy, more likely to be shared sleeping accommodation, access is normally on day of referral 
(Review of Statistics on Homelessness in Europe, 2009). 
21 The nature of hostels is changing with trends away from large-scale and dormitory provision catering for emergency 
situations. A number of countries are phasing out the use of temporary accommodation (especially for families) and making 
more use of ordinary housing for temporary accommodation where this is available (with support) by taking a ‘housing first’ 
approach to policy. Homelessness research and related policy development has increasingly recognised the support needs 
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preto nutné zobrať do úvahy nejednotnosť foriem ubytovávania a podpory ľudí bez domova 
v jednotlivých štátoch a z toho vyplývajúcu obťažnosť nájsť jednotlivým životným situáciám v ETHOS 
typológii zodpovedajúce formy v národných úpravách. V mnohých krajinách je možné životné situácie 
a im zodpovedajúce formy bývania zaradiť pod kategórie ETHOS 3 aj 7,  niekde, podobne ako na 
Slovensku, je podporované bývanie primárne cielené ako pomoc pri rôznych zdravotných 
znevýhodneniach, inde je hranica medzi jednotlivými zariadeniami určená presnejšie na základe 
druhu a intenzity podpory, dĺžky poskytovania a dôvodu alebo cieľa, ktorý sa sleduje.22 

Berúc do úvahy vyššie spomenuté okolnosti možno vymedziť operačnú kategóriu „People in 
accomodation for the homeless“ ako životné situácie spojené s ubytovaním, ktoré má zväčša 
komunitný charakter, supervízia pracovníkov sa poskytuje priamo na mieste, charakteristickým 
znakom  je len obmedzený osobný priestor, spoločné priestory na konzumáciu alebo prípravu jedla, 
dočasný charakter ubytovania bez nájomnej zmluvy a niekedy aj možnosť vysťahovania bez 
ingerencie súdu.23 

ETHOS typológia zahŕňa pod túto operačnú kategóriu tri životné situácie spojené s bývaním. Je však 
nutné spomenúť, že v národných úpravách nie je vždy možné jednotlivé formy bývania presne 
odlíšiť.24 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia v ubytovaní pre ľudí bez domova 

Druhová definícia: Krátkodobé ubytovanie pre ľudí bez domova. 

                                                                                                                                                                                     
of homeless people beyond that of basic accommodation. Hence, in a number of countries which are adopting a ‘housing 
first’ approach, homeless hostels are effectively being transformed into smaller units of accommodation with support 
(Review of Statistics on Homelessness in Europe, 2009). 
22 Although it is important to note that in a number of countries, accommodation under category 3 could also come under 
category 7 (people receiving supported forms of housing for the homeless), as is the case in Poland and France. Or in 
countries like Greece, supported housing is not made available for people in resettlement programmes but rather for 
people with disabilities, mental health problems, and other similar needs– although this could mean that homeless people 
are being provided with supported accommodation but for their mental health or addiction problems rather than to 
prevent their homelessness. Whereas in other countries, there is a clearer distinction made between low-level support in 
hostels and temporary housing, and support to resettle a homeless (or formerly homeless) person or sustain tenancy. This 
is the case in Austria, Finland or Ireland (Review of statistics on homelessness in Europe, 2005). 
23 Generic Description of Characteristics of Homeless Accommodation – Physical space Communal in form (normally larger 
than normal dwelling). Social space Staff supervision on premises. Limited (or no) private space (i.e. from which others can 
be excluded). Shared space (living eating and/or food preparation). Legal space Temporary occupancy; No tenancy or 
occupancy agreement. Exclusion (eviction) without court action (Fourth Review of Statistics on Homelessness of Europe, 
2005). Direct access or by referral, Short – medium stay (up to 12 months). To provide accommodation to homeless people 
who meet defined criteria, such as a need for support or access as part of a planned programme. Prime purpose of service 
is to provide accommodation rather than support – however many residents will have support needs, and support may be 
provided. Often have restrictions on resident access (night-timecurfews) or visitors policies. May operate waiting lists, or 
have a referral process that takes several days to be short stay, although some people may be long-term residents through 
lack of alternatives. Support provision is variable but normally intended to be assistance with rehousing or move-on to 
supported housing (Review of Statistics on Homelessness in Europe, 2009) 
24 In a number of countries it is not possible to distinguish between hostels and other forms of temporary and transitional 
supported accommodation (e.g. Germany, Poland, Spain, Hungary and Lithuania). Traditional homeless hostels provide the 
main form of accommodation for homeless people in a number of countries (e.g. Austria, Belgium, Czech Republic, 
Denmark, France, Portugal). However, the shift towards more temporary housing solutions and supported housing is more 
evident in other countries (e.g. Netherlands, Sweden, UK) (Review of Statistics on Homelessness in Europe, 2009).  
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Národná kategória/slovenské prostredie: Ľudia využívajúci krátkodobé ubytovanie pre ľudí bez 
domova z dôvodu absencie iného bývania: útulok, domov na pol ceste, ubytovňa,25 krízové 
stredisko. 

Poznámka: Vzhľadom na vplyv spomenutého prístupu deinštitucionalizácie sme pri návrhu prekladu 
uprednostnili termín „ubytovanie“ pred termínom „zariadenie“. 

ETHOS ČR: Osoby v ubytovnách pro bezdomovce. 

Životná situácia ETHOS 3.1.: Homeless hostel 

Charakteristická je možnosť priameho vstupu alebo na základe odporúčania, krátke trvanie, ktoré 
môže byť predĺžené z dôvodu nedostatku iných možností bývania, vstup na základe známych 
vstupných kritérií alebo možnosť využitia závisí od odporúčania alebo dohody sociálnych 
pracovníkov/organizácií, poskytovanie dočasného ubytovania pre výslovne určené ohrozené skupiny, 
charakter podpory je rôznorodý, ale zvyčajne by malo ísť o pomoc k získaniu podporovaného bývania 
alebo k rýchlemu znovuzískaniu bývania. 26 

Návrhy prekladu do Sj 

Životná situácia 3.1.: Zariadenia pre ľudí bez domova určené na krátkodobé ubytovanie 

ETHOS ČR: Azylový dům pro bezdomovce - Osoby v azylových domech s krátkodobým ubytováním - 
3.1.1Muži v azylovém domě, 3.1.2 Ženy v azylovém domě, 3.1.3 Matky s dětmi v azylovém domě, 
3.1.4 Otcové s dětmi v azylovém domě, 3.1.5 Úplné rodiny v azylovém domě, 3.1.6 Osoby v domě na 
půli cesty. 

Životná situácia ETHOS 3.2.: Temporary accomodation 

Ide o bývanie, ktoré má krátkodobý charakter, bez nájomnej zmluvy pokiaľ sa nepodarí nájsť trvalé, 
vhodné bývanie.27 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 3.2.: Dočasné ubytovanie pre ľudí bez domova 

                                                           
25 Zaradenie ubytovní do tejto kategórie je sporné, nakoľko sú využívané ľuďmi bez domova ako alternatíva bývania, ale 
skoro absolútne sú súkromného charakteru, oficiálne bez možnosti supervízie a pomoci pracovníkov priamo na mieste 
a rozhodne nie sú definované ako ubytovanie pre ľudí bez domova. 
26 Homeless hostel. Direct access and by referral - Short stay - To provide accommodation to people on the basis of planned 
- entry criteria or where access may be dependent on referral from another agency or an assessment by homeless 
caseworkers. This includes those hostels that have an explicit aim of providing temporary accommodation for priority 
/vulnerable groups. Purpose of accommodation is short stay, although some people may be long-term residents through 
lack of alternatives. Support provision is variable but normally intended to be assistance with re-housing or move on to 
supported housing (Fourth Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2005). 
27 Temporary /transitional or interim accommodation - Planned access or by referral - Short stay (intended to be less than 
six months). To provide temporary accommodation while awaiting re-housing; To provide accommodation while support 
needs or housing needs are assessed (Fourth Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2005). 
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ETHOS ČR: Přechodná ubytovna - Osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které 
nemají vlastní bydlení - 3.2.1. Osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení); 
3.2.2  Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu. 

Životná situácia ETHOS 3.3 Transitional supported accommodation 

Popisuje životnú situáciu spojenú s bývaním, ktoré sa poskytuje s podporou sociálnej práce, s cieľom 
stabilizácie situácie a pomoci k dlhodobému bývaniu.28 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 3.3.: Prechodné podporované ubytovanie29 

ETHOS ČR: Přechodné podporované ubytování - Bezdomovci v přechodném bydlení se sociální 
podporou - Bydlení s podporou výslovně určené pro bezdomovce neexistuje. 

 

ETHOS 4: People in Women’s Shelter - Women’s shelter accommodation - 
Women accommodated due to experience of domestic violence and where the 
period of stay is intended to be short term 

Kategória ETHOS 4 počíta s ľuďmi, ktorí využívajú krátkodobé ubytovanie zo špecifického dôvodu 
ohrozenia domácím násilím - je teda určené predovšetkým pre ženy. Ide o ubytovanie s rôznorodou 
sociálnou podporou zameranou na pozitívnu zmenu a pomoc pri osamostatnení.30 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória:  Ženy  v núdzovom ubytovaní z dôvodu domáceho násilia 

Životná situácia: Ubytovanie pre ženy ohrozené domácim násilím. 

Druhová definícia: Ženy využívajúce z dôvodu domáceho násilia núdzové ubytovanie určené na 
krátkodobý pobyt. 

                                                           
28 Transitional - Receiving support or training (Review of Statistics on Homelessness in Europe, 2009). 
29 V Slovenskej republike nie je vytvorená takáto forma prechodného podporovaného ubytovania špeciálne pre ľudí bez 
domova.  
30 Hostel for a specific client group: Direct and by referral - Short stay (intended to be less than six months) - The 
accommodation is targeted at a specific client group (e.g. women’s shelters, foyers for young people) and access is 
restricted to that group. While the accommodation is intended to be temporary, the service may emphasise transitional 
objectives of the accommodation and support in enabling access to positive move-on arrangements and /or independent 
living. Support can vary from 24-hour staff cover to visiting workers. Two types of accommodation for women experiencing 
domestic abuse are evident in some countries. These include shelter accommodation in shared dwellings, hostels or other 
communal living situations; this is the more traditional form of provision (category 4.1). The second type of accommodation 
is dispersed self-contained dwellings with support (category 4.2). While the specific forms of accommodation in each 
category can vary, the distinction between shared or hostel accommodation and individual supported accommodation aims 
to capture a generic difference in approach (Fourth Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2005). 
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Národná kategória/slovenské prostredie:  Ženy v núdzovom ubytovaní z dôvodu domáceho násilia – 
zariadenie núdzového bývania. 

ETHOS ČR: Osoby v pobytových zařízeních pro ženy - Pobytové zařízení pro ženy - Ženy ubytované 
krátkodobě v zařízení z důvodu ohrožení domácím násilím - 4.1.1. Ženy ohrožené domácím násilím 
pobývající na skryté adrese; 4.1.2. Ženy ohrožené domácím násilím pobývající v azylovém domě. 

 

ETHOS 5: People in accommodation for immigrants – Immigrants in reception 
or short term accommodation due to their immigrant status 

Operačná kategória opisuje životnú situáciu ľudí počas ich statusu imigranta spojenú s ubytovaním 
v špecializovaných zariadeniach alebo v inom druhu dočasného ubytovania bez nájomnej zmluvy. 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia v ubytovaní pre cudzincov 

Národná kategória/slovenské prostredie: Cudzinci v  dočasnom ubytovaní – azylové  zariadenia 
a integračné strediská žiadateľov o poskytnutie medzinárodnej ochrany alebo komerčné 
ubytovne.31 

ETHOS ČR: Osoby v ubytovnách pro imigranty. 

Životná situácia ETHOS 5.1.: Temporary accommodation/ reception centres 

Životná situácia imigrantov spojená s ubytovaním v špecializovanom zariadení alebo inom 
krátkodobom ubytovaní počas ich statusu imigranta. 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 5.1.:  Dočasné ubytovanie/ špecializované zariadenia pre cudzincov. 

ETHOS ČR: 5.1. Přechodné bydlení  (azylová zařízení pro žadatele o azyl) – Imigranti v přechodných 
ubytovnách z důvodu imigrace – Žadatelé o azyl v azylových zařízeních. 

Životná situácia ETHOS 5.2.: Migrant workers accommodation 

Kategória ETHOS 5.2. opisuje životnú situáciu ľudí, ktorí žijú v ubytovaní pre migrujúcich pracovníkov 
a pracovníčky. V mnohých prípadoch sa pôvodne zo zámeru krátkodobého ubytovania stalo 
dlhodobé riešenie nespĺňajúce štandard spoločnosti pre trvalé bývanie. Takéto ubytovacie zariadenia  
má  napríklad Francúzsko. Vznikli v šesdesiatych a sedemdesiatych rokoch pre migrujúcich 
pracovníkov z afrických štátov, ktorí sú v súčasnej dobe v seniorskom veku a majú potreby spojené 
s bývaním a podporou. Ubytovacie zariadenia pre migrujúcich pracovníkov boli vybudované aj 

                                                           
31 V SR nie sú vytvorené špecializované zariadenia za účelom ubytovania pracujúcich imigrantov. 
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v štátoch východnej Európy a ich neskoršie prebudovanie a využitie na nové účely prispelo 
k rozšíreniu bezdomovectva.32 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 5.2: Ubytovacie zariadenia pre pracujúcich cudzincov.33 

ETHOS ČR: 5.2. Ubytovny pro migrující pracovníky – Osoby v ubytovnách pro migrující pracovníky – 
Migrující pracovníci – cizinci ve veřejné komerční ubytovně (cizinci a cizinky nemají jinou možnost 
bydlení).34 

 

ETHOS 6: People due to be released from institutions 

Operačná kategória ETHOS 6 zahŕňa dve životné situácie ľudí spojené s bývaním. Týka sa ľudí, ktorí 
majú byť prepustení z inštitucionálnej starostlivosti  a  tých, ktorí v nej zostávajú dlhšie z dôvodu, že 
nemajú inú možnosť vhodného bývania. Doba troch mesiacov pred opustením inštitúcie v spojení 
s absenciou iného vhodného bývania, ktoré by mohli využiť, býva všeobecne považovaná za dôvod 
zaradenia  do kategórie ETHOS 6. Za inštitucionálne zariadenia sú považované  sociálne zariadenia 
pre deti, zdravotné  zariadenia a  zariadenia na výkon trestu /väzby.35 Náročnosť vymedzenia tejto 
kategórie súvisí s presným určením inštitúcií, ktoré majú byť do nej zaradené, aj v súvislosti so 
vznikom nových foriem deinštitucionalizovaného poskytovania zdravotných a sociálnych služieb 
a alternatívnych foriem výkonu trestu a väzby v justičnom systéme.  V oblasti zdravotných 

                                                           
32 Migrant workers hostels exist in some of the new member states (Hungary, Latvia, and Lithuania) where such provision 
has remained during the transition period. Within the EU-15 countries only France has hostels for migrant workers built 
during the 1960s and 1970s by the state-owned SONA-COTRA (Société Nationale de Construction de Logement pour les 
ravailleurs Africains) called „foyers des travailleurs Africains”. There are currently around 62 500 places in these hostels and 
many of the residents are now over etirement age with no family ties in France (Review of Statistics on Homelessness in 
Europe, 2009). 

The third category relates to hostels provided under specific legislation for migrant workers. This is often an historic form of 
provision more prevalent during the wave of labour migration in the 1970s and is more prevalent in some countries (most 
notably in France). It would also include migrant workers’ hostels in former communist countries. In France significant 
numbers of (often single male) migrant workers who remain living formany years in such accommodation are now ageing 
and have particular needs for housing and support. In the new member states migrant workers’ hostels are being replaced 
or re-designed for alternative purposes and this has been identified as a cause of homelessness (Review of Statistics on 
Homelessness in Europe, 2009). 
33 V Slovenskej republike nie je vytvorené špecializované ubytovanie pre imigrantov – pracovníkov. Migrujúci pracovníci 
a pracovníčky môžu využiť ubytovňu ako súkromné zariadenie, kde dĺžka prechodného ubytovania je krátkodobá (teda 
ubytovanie na dohodnutú dobu). 
34 Opätovne pripomeňme zdroje českých prekladov jednotlivých termínov: http://www.feantsa.org/spip.php?article120; 
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 (MPSV, Praha 2013; dostupné na: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf).  
35 Two distinct living situations are reflected in this aspect of the typology: those who are about to be released from an 
institution for whom no accommodation has been found within a defined period of their release (normally 3 months prior); 
those who remain living in an institution because no suitable accommodation (or accommodation with support) is available 
in the community. These sectors involve institutions in the criminal justice system, the health system and the social welfare 
system (Review of Statistics on Homelessness in Europe, 2005). 

http://www.feantsa.org/spip.php?article120
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf
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a sociálnych služieb je zároveň obtiažne stanoviť presný dátum odchodu z inštitucionálnej 
starostlivosti, nakoľko ten závisí od úspešnosti liečby alebo od stabilizácie sociálnej situácie.36 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti 

Národná kategória/slovenské prostredie: Ľudia pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti 
bez možnosti iného bývania – zariadenia na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, zariadenia 
zdravotnej starostlivosti (vrátane centier pre liečbu drogových závislostí,  psychiatrických liečební), 
zariadenia sociálnoprávnej ochrany, sociálnej kurately a špeciálne výchovné zariadenia.37 

ETHOS ČR: Osoby před opuštěním instituce. 

Životná situácia ETHOS 6.1.: Penal institutions – No housing available prior to release 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 6.1.: Zariadenia na výkon trestu/ väzby 

Druhová definícia: Pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti nie je k dispozícii iné bývanie. 

ETHOS ČR: Věznice a vazební věznice - Bez možnosti bydlení po propuštění - Osoby před opuštěním 
věznice. 

Životná situácia ETHOS 6.2.: Medical institutions (includes drug rehabilitation institutions, 
psychiatric hospitals etc.) – No housing available prior to release stay longer than needed due to 
lack of housing 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 6.2.: Zariadenia zdravotnej starostlivosti (vrátane psychiatrických zariadení 
a zariadení pomoci pri závislostiach) 

Druhová definícia: Pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti nie je k dispozícii iné bývanie 
alebo predĺžený pobyt z tohto dôvodu. 

ETHOS ČR: Zdravotnická zařízení – Zůstává déle z důvodu absence bydlení – Osoby před opuštěním 
zdravotnického zařízení. 

                                                           
36 First, it is necessary to establish which institutions are relevant to the discussion. Second, release from a medical 
institution does not relate to a pre-fixed date but to a medical and social assessment of need and relevant care plan. Third, 
policies of de-institutionalisation have progressed in many countries to provide community support and community 
psychiatric services with, or in addition to, designated supported accommodation but people remain in institutions due to a 
shortage of available support services or supported accommodation... This accommodation is distinct from facilities such as 
‘bail hostels’ where offenders may be placed for a custodial sentence, as an alternative to prison or while awaiting 
sentencing, and would thus be regarded as part of the criminal justice provision (Review of Statistics..., 2005). 
37 V kontexte skúmanej problematiky situácie v bývaní a jeho zabezpečenia ide spomedzi špeciálnych výchovných zariadení 
predovšetkým o reedukačné centrá. 
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Životná situácia ETHOS 6.3.: Children’s institutions  homes – No housing identified (e.g. by 18th 
birthday) 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 6.3.: Zariadenia starostlivosti o deti 

Druhová definícia: Pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti nie je k dispozícii iné bývanie 
(napr. po dovŕšení 18. roku veku). 

ETHOS ČR: Zařízení pro děti – Bez možnosti bydlení – Osoby před opuštěním dětské instituc – Osoby 
před opuštěním pěstounské péče. 

 

ETHOS 7: People receiving longer-term support (due to homelessness) – Long 
stay accommodation with care for formerly homeless people (normally more 
than one year) 

Operačná kategória ETHOS 7 zahŕňa ľudí žijúcich v rôznych formách ubytovania, ktoré vznikli ako 
reakcia na nové poznatky o potrebách a formách podpory pre ľudí, ktorí zažili bezdomovectvo. 
Podpora sa týka napríklad starších ľudí bez domova, pre ktorých je špeciálna rezidenčná starostlivosť 
možnosťou v prípade, ak nie sú schopní využiť tradičné ubytovanie pre seniorov.38 Na rozdiel od 
operačnej kategórie ETHOS 3 sa tu kladie väčší dôraz na dlhodobú podporu, ktorá reaguje na 
špecifické potreby ,,bývalých ľudí bez domova“ a umožňuje im tak udržať si relatívne samostatné 
bývanie. 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia prijímajúci dlhodobú podporu spojenú s bývaním z dôvodu 
bezdomovectva 

Druhová definícia: Dlhodobá podpora pri bývaní z dôvodu bezdomovectva (obyčajne viac ako 1 rok). 

Národná kategória/slovenské prostredie: Ľudia prijímajúci dlhodobú podporu spojenú s bývaním 
z dôvodu bezdomovectva 

                                                           
38 It has been argued that it is necessary to keep the ETHOS typology under review since new forms of homeless services 
and accommodation provision emerge over time in response to changing needs or modes of government intervention. 
These categories reflect two specific examples of this issue. First, there is increasing recognition of the need for services 
targeted specifically to the needs of older people who have experienced long periods of homelessness. The Danish policy 
“Our Collective Responsibility” identifies specific provision for residential care for older homeless people. Second, there is 
increasing recognition of the need for housing with support for formerly homeless people. Hence the most recent strategy 
in Ireland has introduced the Supported Living Initiative, while the recent Finnish strategy aims to end longterm 
homelessness by (among other policies) building more supported accommodation. 

Although these categories are significant in policy terms and in relation to the prevention of homelessness, only a small 
number of countries can separately identify the amount of accommodation provided in this manner.The accommodation is 
either targeted at a specific client group with specialist support needs or if for homeless people is intended to offer long-
term accommodation. Long stay, and in some cases permanent. Care or support plans are normally compulsory access is 
normally via a referral process that takes several days or weeks Residents normally have tenancy agreements and have 24-
hour access to the accommodation Sharing of sleeping accommodation is rare Levels of staff cover depend upon levels of 
support provided (Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2009). 
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Poznámka:  V Slovenskej republike nie sú vytvorené špecializované zariadenia pre seniorov bez 
domova, ani bývanie s dlhodobou podporou pre ľudí, ktorí bezdomovectvo zažili. Ľudia bez domova 
v seniorskom veku podľa zákona o sociálnych službách buď využívajú zariadenia služieb krízovej 
intervencie ako sú nocľahárne a útulky, ktoré však nemajú charakteristiky tejto operačnej kategórie, 
alebo sa im môže po splnení vstupných kritérií, ktorými sú dovŕšenie dôchodkového veku, 
odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby či ich vzájomná kombinácia, poskytovať dlhodobé 
ubytovanie spojené so starostlivosťou v zariadeniach domov pre seniorov, domov sociálnych služieb, 
špecializované zariadenie, podporované bývanie. 

ETHOS ČR: Uživatelé dlouhodobější podpory. 

Životná situácia ETHOS 7.1. People receiving longer-term support (due to homelessness) 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 7.1.: Dlhodobé bývanie pre seniorov bez domova spojené so starostlivosťou 

ETHOS ČR: Pobytová péče pro starší bezdomovce – Senioři a osoby invalidní dlouhodobě ubytované v 
azylovém domě – Muži a ženy v seniorském věku nebo invalidé dlouhodobě ubytované v azylovém 
domě. 

Životná situácia ETHOS 7.2. Supported accommodation for formerly homeless people 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 7.2.: Dlhodobá podpora spojená s bývaním pre ľudí, ktorí zažili bezdomovectvo 

ETHOS ČR: Podporované bydlení pro bývalé bezdomovce – Dlouhodobé bydlení s podporou pro bývalé 
bezdomovce.39 

 

C: INSECURE HOUSING 

ETHOS 8: People living in insecure accommodation 

Operačná kategória „insecure accomodation“ zahŕňa ľudí, ktorí žijú v neistom bývaní z dôvodu, že 
nemajú výhradné právo užívať nehnuteľnosť v podobe vlastníckych ani nájomných práv. Kategória 
opisuje tri situácie: ľudí, ktorí bývajú u svojej rodiny alebo priateľov, ľudí, ktorí žijú v nelegálne 
obsadenej stavbe alebo na nelegálne obsadenom pozemku. 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia žijúci v neistom obydlí 

                                                           
39 Zdroje českých prekladov jednotlivých termínov: http://www.feantsa.org/spip.php?article120; Koncepce prevence 
a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 (MPSV, Praha 2013; dostupné na: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf).  

http://www.feantsa.org/spip.php?article120
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf
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Národná kategória/ slovenské prostredie: Ľudia užívajúci bývanie alebo pozemok bez právneho 
dôvodu/ bez nájomných práv – prechodné bývanie u rodiny/ priateľov, bývanie v štandardnom 
bývaní (byt, dom) bez nájomnej/ podnájomnej zmluvy, bývanie v nezákonne obsadených budovách, 
užívanie pozemku bez právneho dôvodu. 

ETHOS ČR:  Osoby žijící v nejistém bydlení. 

Životná situácia ETHOS 8.1.: Temporarily with family/ friends - Living in conventional housing but 
not the usual or place of residence due to lack of housing 

Táto životná situácia sa vzťahuje k ľuďom, ktorí prechodne, striedavo žijú u svojej rodiny 
alebo priateľov z dôvodu nedostatku iných možností bývania.40 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 8.1.: Prechodné bývanie u príbuzných a známych 

Druhová definícia: Štandardné dočasné bývanie u príbuzných a známych z dôvodu nedostatku iných 
možností. 

ETHOS ČR: Přechodné bydlení u příbuzných nebo přátel – 8.1.1 Osoby přechodně bydlící u příbuzných 
nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení) 8.1.2 Osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení). 

Living situation ETHOS 8.2.: No legal (sub)tenancy – Occupation of dwelling with no legal 
tenancy,illegal occupation of a dwelling 

Protiprávne užívanie štandartného obydlia, užívanie bez právneho nároku. 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 8.2.: Užívanie obydlia bez právneho dôvodu 

Druhová definícia: Užívanie obydlia protiprávne/ bez nájomnej zmluvy. 

ETHOS ČR: Bydlení bez právního nároku - Bydlení bez právního nároku, nezákonné obsazení budovy - 
8.2.1. Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu; 8.2.2 Osoby v nezákonně obsazené budově. 

Životná situácia ETHOS 8.3.: Illegal occupation of land - Occupation of land with no legal rights 

Užívanie pozemku bez právneho nároku, protiprávne obsadenie pozemku. 

Návrhy prekladu do SJ 

Životná situácia 8.3.: Užívanie pozemku bez právneho dôvodu 

Druhová definícia: Užívanie pozemku protiprávne/bez nájomnej zmluvy 

                                                           
40 This category (living with family and friends) relates to people who live temporarily with others and move around due to 
their homeless situation (Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2009). 
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ETHOS ČR: Nezákonné obsazení pozemku - Nezákonné obsazení pozemku - Osoby na nezákonně 
obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice). 

 

ETHOS 9: People living under threat of eviction 

Operačná kategória ETHOS 9 opisuje životné situácie ľudí, ktorí majú neisté bývanie pre existenciu 
právneho dôvodu na vysťahovanie. Môže ísť o prípady ukončenia nájomných práv, alebo straty 
vlastníctva nehnuteľnosti/obydlia.41 

Návrh prekladu do Sj: 

Operačná kategória: Ľudia ohrození vysťahovaním 

Národná kategória/ slovenské prostredie: Ľudia bezprostredne ohrození stratou bývania pre 
existenciu právneho dôvodu na vysťahovanie – bývanie po obdržaní výpovede z nájmu/ podnájmu 
alebo po strate vlastníckych práv. 

ETHOS ČR: Osoby ohrožené vystěhováním. 

Životná situácia ETHOS 9.1.: Legal orders enforced (rented) - Where orders for eviction are 
operative 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 9.1.: Výpoveď z nájmu 

Druhová definícia: Existuje povinnosť vypratať nehnuteľnosť, pretože bol ukončený nájomný/ 
podnájomný vzťah. 

ETHOS ČR: Výpověď z nájemního bytu - Výpověď z nájemního bytu - Osoby, které dostaly výpověď z 
nájemního bytu. 

Životná situácia ETHOS 9.2. Re-possession orders (owned) – Where mortagee has legal order to re-
possess 

Návrhy prekladu do SJ 

Životná situácia 9.2.: Strata vlastníctva 

Druhová definícia: Existuje povinnosť vysťahovať sa v dôsledku straty vlastníctva. 

ETHOS ČR: Ztráta vlastnictví bytu- Osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu. 

                                                           
41 People facing (imminent) eviction from their home by a landlord or mortgage company (Fourth Review of Statistics on 
Homelessness of Europe, 2005, p. 63). 
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ETHOS 10: People living under threat of violence - Police recorded incidents - 
Where police action is taken to ensure place of safety for victims of domestic 
violence 

Operačná kategória „People living under threat of violence“ opisuje životnú situáciu ľudí, ktorí 
zostávajú bývať vo svojom bývaní napriek tomu, že zažívajú domáce násilie a z tohto dôvodu existuje 
bezprostredné riziko straty bývania.42 Vymedzenie tejto kategórie závisí od možností reálne 
zaznamenať riziko straty bývania z dôvodu ohrozenia domácim násilím, preto je táto kategória 
operačne vymedzená v jednotlivých krajinách rozličným spôsobom, napríklad cez policajné záznamy 
o zaznamenaní domáceho násilia až po situácie, v ktorých bol zapojený do ich riešenia súd.43 
Dôvodom zaradenia tejto kategórie do typológie je skutočnosť, že ženy často ostávajú v domácnosti 
s páchateľom násilia kvôli nedostatku dostupných riešení ich situácie. 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia žijúci pod hrozbou domáceho násilia, osoby ohrozené násilím 

Životná situácia: Policajné záznamy o domácom násilí 

Druhová definícia: Boli vykonané policajné zásahy z dôvodu zabezpečenia ochrany obetí domáceho 
násilia. 

Národná kategória/ slovenské prostredie: Ľudia žijúci pod hrozbou straty bývania z dôvodu 
ohrozenia domácim násilím. 

ETHOS ČR: Osoby ohrožené domácím násilím - Policejně zaznamenané domácí násilí - Případy, kdy 
policie zasáhla k zajištění bezpečí oběti domácího násilí - Osoby ohrožené domácím násilím – policejně 
zaznamenané případy – oběti. 

D: INADEQUATE HOUSING 

ETHOS 11: People living in temporary /non-conventional structures 

Operačná kategória ETHOS 11 zahŕňa tri životné situácie spojené s obydlím, ktoré nebolo pôvodne 
vôbec určené na bývanie alebo aspoň nie na trvalé bývanie. Týka sa ľudí, ktorí žijú v mobilných, 
neštandardných a provizórnych obydliach a stavbách. 

Návrh prekladu do SJ 

                                                           
42 Survey and research evidence demonstrates that a relatively high percentage of women experience domestic abuse, but 
that only a small proportion of cases, where the abuse is serious and sustained, results in the woman fleeing the home. 
Women who leave the perpetrator will become homeless either living temporarily with family or friends, finding shelter in a 
homeless hostel or in a women’s organisation shelter for domestic violence. The reason why this category is included in the 
ETHOS typology is that, due to a lack of refuge provision in all countries, women often remain in a dwelling with a 
perpetrator of violence (Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2009). 
43 Police records appear to relate to two distinct situations. First, is the record made of any incident of domestic violence to 
which the police are summoned (e.g. Poland). Second, are the countries which record breaches in court-imposed domestic 
violence orders (e.g. Ireland). Recent changes in legislation and the introduction of new national action plans against 
domestic violence have occurred in some countries (e.g., Czech Republic, France, Netherlands) which may lead to changes 
in data collected in the future (Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2009). 
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Operačná kategória: Ľudia žijúci v mobilných, neštandardných a provizórnych obydliach/ stavbách 

Národná kategória/slovenské prostredie: Ľudia žijúci v neštandardnom obydlí, ktoré nie je určené 
na trvalé bývanie a nemajú inú možnosť bývania: mobilné obydlia (maringotka, karavan), 
neštandardné obydlia (ako napríklad chatka, chatrč), provizórne/dočasné stavby (búdy, strážne 
domčeky a podobne). 

ETHOS ČR: Osoby žijící v provizorních a neobvyklých stavbách. 

Životná situácia ETHOS 11.1.: Mobile homes – Not intended as place of usual residence 

Životná situácia zahŕňa ľudí, ktorí žijú v mobilných obydliach z dôvodu nedostatku iných možností. 
Netýka sa teda dočasného dovolenkového bývania napríklad v karavanoch, v rôznych mobilných 
domoch alebo na lodiach.44 Situácia ľudí, ktorí žijú kočovným spôsobom života alebo cestujú a bývajú 
v karavanoch na miestach, ku ktorým nemajú legálne oprávnenie, je možným presahom k bývaniu a 
užívaniu pozemku bez právneho dôvodu. 

Zaradenie tejto životnej situácie pod príslušnú koncepčnú a operačnú kategóriu sa v priebehu 
formovania ETHOS typológie menilo, je však možné konštatovať, že využitie teoretického modelu 7 
domén bezdomovectva dáva predpoklad zaradenia tejto životnej situácie skôr pod koncepčnú 
kategóriu neistého bývania. 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 11.1.: Mobilné obydlia 

Druhová definícia: Mobilné obydlia neurčené na trvalé bývanie 

ETHOS ČR: Mobilní obydlí – Mobilní obydlí, které není určené pro obvyklé bydlení – Osoby žijící v 
mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení).45 

Životná situácia ETHOS 11.2.: Non-conventional building – Makeshift shelter, shack or shanty 

Životná situácia sa týka ľudí žijúcich z rôznych dôvodov v stavbách, ktoré neboli postavené/ určené na 
trvalé bývanie. Z národných správ krajín EÚ o bezdomovectve je zrejmé, že ide zväčša o rôzne 
marginalizované skupiny ľudí, čím sa ich životná situácia približuje situácii rómskej populácie v SR.46 

  

                                                           
44 Operational Category: caravans, mobile homes, boats. This category is intended to capture those situations where people 
are living in a caravan due to a lack of adequate or affordable housing (Third Review of Statistics on Homelessness of 
Europe, 2004).  
45 Zdroje českých prekladov jednotlivých termínov: http://www.feantsa.org/spip.php?article120; Koncepce prevence 
a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 (MPSV, Praha 2013; dostupné na: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf).  
46 Temporary Structure /Shanty Dwellings: This category includes a range of situations including - immigrants living in squats 
in major cities (e.g. Athens, Paris, Rome), Roma population living in chabolismo in Spain, Pontos repatriates in Greece who 
have not followed the governments social inclusion programme  (Third Review of Statistics on Homelessness of Europe, 
2004, p. 31). 

http://www.feantsa.org/spip.php?article120
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16893/bezdomovectvi.pdf
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Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 11.2.: Neštandardné obydlia 

Druhová definícia: Obydlia neurčené na trvalé bývanie, napr. prístrešky, chatky, chatrče. 

ETHOS ČR: Neobvyklá stavba - Nouzový přístřešek, bouda, chatrč, barák - Osoby žijící v budově, která 
není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele. 

Životná situácia ETHOS 11.3.: Temporary structure - Semi-permanent structure hut or cabin 

Bývanie v stavbách, ktoré vôbec neboli určené na bývanie a sú provizórneho charakteru. 

Návrh prekladu do SJ 

Životná situácia 11.3.: Provizórne stavby 

Druhová definícia: Polo-trvalé/ dočasné/ provizórne stavby (strážne domčeky, búdy). 

ETHOS ČR: Provizorní stavba – Osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách, např. bez 
kolaudace. 

 

ETHOS 12: People living in unfit housing – Occupied dwellings unfit for 
habitation – Defined as unfit for habitation by national legislation or building 
regulations 

Operačná kategória ETHOS 12 sa týka ľudí, ktorí žijú v obydliach nespôsobilých na bývanie – podľa 
národnej legislatívy a iných všeobecne záväzných predpisov. Nespôsobilosť bývania a stanovenie 
minima požiadaviek na slušné bývanie nie je v štátoch EU zjednotené, ale je predovšetkým prejavom 
noriem uznaných spoločnosťou a niekedy aj ich premietnutím do záväznej  legálnej úpravy.47 

  

                                                           
47 This category (and the next category) reflect what has been described as a ‘cultural’ definition because what counts as 
‘homelessness’ will depend on what a particular community regards as the minimum acceptable housing circumstances. 
While many people endure poor housing circumstances, when that situation falls to a level that society determines to be 
unfit for human habitation then that household may be defined as ‘homeless’. However, not all countries define this 
situation in law and standards can be expected to change over time. The intention in this category is to measure that 
cultural norm according to the national standards and legislation (Third Review of Statistics on Homelessness of Europe, 
2004). Austria: While there is no legislative definition of unfit for habitation, dwellings with a very low standard is defined in 
legislation regarding tenancy contracts which specifies the lowest standard level of dwellings (with no central heating,no 
water inside, no toilet inside the flat). Approximately 3,3% of all dwellings belong to this very low housing standard (109, 
406). 

The Fitness Standard (England and Wales):  be free from serious disrepair; be structurally stable; be free from dampness 
prejudicial to the health of the occupants; have adequate provision for lighting, heating and ventilation; have an adequate 
piped supply of wholesome water; have an effective system for the drainage of foul, waste and surface water; have a 
suitably located WC for exclusive use of the occupants; have a bath or shower and wash-hand basin, with hot and cold 
water; and have satisfactory facilities for the preparation and cooking of food including a sink with hot and cold water 
(Third Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2004). 
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Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia žijúci v obydlí nespôsobilom na bývanie 

Životná situácia: Obývané obydlia nespôsobilé bývanie. 

Druhová definícia: Obydlia definované ako nevhodné/ nespôsobilé na bývanie podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov/ noriem. 

Národná kategória/slovenské prostredie: Ľudia žijúci v obydliach, ktoré sú definované ako 
nevhodné/ nespôsobilé  na bývanie (napr. podľa stavebno-technických, hygienických predpisov). 

ETHOS ČR: Osoby žijící v nevhodném bydlení - Obydlené neobyvatelné byty - Bydlení v objektu 
označeném podle národní legislativy jako nevhodné k bydlení - Osoby žijící v nevhodném objektu – 
obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné). 

 

ETHOS 13: People living in extreme overcrowding - Highest national norm of 
overcrowding - Defined as exceeding national density standard for floor-space 
or useable rooms 

Operačná kategória ETHOS 13 opisuje životnú situáciu ľudí žijúcich v extrémne preľudnenom bývaní. 
Podobne ako pri ETHOS 12 je na vymedzenie relevantná stanovená národná norma (resp. jej 
prekročenie). Ukazovatele preľudnenia sa v jednotlivých krajinách líšia, môže to byť napr. počet ľudí 
obývajúcich jednu miestnosť, vzťah počtu ľudí k podlahovej ploche bývania alebo k počtu 
využiteľných miestností. Posledné dva ukazovatele využíva aj druhová definícia ETHOS typológie.48 

Návrh prekladu do SJ 

Operačná kategória: Ľudia žijúci v extrémne preľudnenom obydlí 

Životná situácia: Extrémne preľudnené obydlia – prekročená národná norma preľudnenia. 

Druhová definícia: Obydlia prekračujúce národné štandardy hustoty obyvateľov na podlahovú plochu 
/množstvo obývateľných miestností. 

Národná kategória/ slovenské prostredie: Ľudia žijúci v extrémne preľudnených obydlia - sú 
prekročené národné štandardy preľudnenia (napr. počet obyvateľov na podlahovú plochu bytu) 

ETHOS ČR: Osoby žijící v přelidněném bytě - Nejvyšší národní norma definující přelidnění - Definované 
jako překračující nejvyšší normu podle rozměru nebo počtu místností - Osoby  v přelidněných bytech. 

 

                                                           
48 Definitions of over-crowding exist in most countries but vary in approach. Some refer to the simple basis of the number 
of persons per room (either including or excluding kitchen and bathroom in the definition of a habitable room). Other 
countries use a space standard, while at least one country uses a bedroom standard. There are commonly different norms 
of overcrowding. For the purposes of this operational definition of housing exclusion the measure of extreme over-
crowding is most appropriate (Third Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2004). 
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1.3. SÚHRNNÝ PREHĽAD TYPOLÓGIE BEZDOMOVECTVA ETHOS 
A HARMONIZOVANEJ DEFINÍCIE ETHOS LIGHT 
 
Nasledujúca tabuľka 1.2. ponúka súhrnný prehľad typológie ETHOS v slovenskom jazyku. Popri 
názvoch koncepčných a operačných kategórií sa v nej uvádza aj popis daných životných situácií 
a druhové definície vrátane národných kategórií. 

Tabuľka 1.2: Typológia ETHOS 
 
 

KONCEPČNÁ 
KATEGÓRIA 

OPERAČNÁ 
KATEGÓRIA 

ŽIVOTNÁ 
SITUÁCIA 

DRUHOVÁ 
DEFINÍCIA 

NÁRODNÁ 
KATEGÓRIA 

 
 
 
 
 
 
BEZ PRÍSTREŠIA 
 
 

 
 
1. Ľudia (žijúci) 
na ulici 

 
 
1. Verejné priestory, 
alebo vonkajšie 
priestory 

Život na ulici vo 
vonkajších alebo 
verejných 
priestoroch bez 
prístrešia určeného 
na bývanie 
 

Ľudia žijúci a prespávajúci  
vonku; napr. ulica, verejné 
dopravné prostriedky, 
kanále, stany, parky, 
nádražia, vraky áut 

 
2. Ľudia 
v krízovom 
ubytovaní za 
účelom 
prenocovania 

 
 
 
2. Nocľaháreň 

Ľudia, ktorí nemajú 
svoje obvyklé 
bydlisko/ obydlie 
a využívajú 
nocľahárne a iné 
 krízové ubytovanie 
na prenocovanie 
 

 
Ľudia prespávajúci 
v nocľahárňach a v inom 
organizovanom krízovom 
ubytovaní, napr. stanové 
mestečká 

 
 
 
 
 
BEZ BÝVANIA 

 
 
 
 
3.Ľudia 
v ubytovaní pre 
ľudí bez domova 

 
 

3.1. Zariadenia pre 
ľudí bez domova 
určené na 
krátkodobé 
ubytovanie 

3.2. Dočasné 
ubytovanie pre ľudí 
bez domova 

3.3. Prechodné 
podporované 
ubytovanie 
 

 
 
 
Krátkodobé 
ubytovanie pre ľudí 
bez domova 

 
Ľudia využívajúci 
krátkodobé ubytovanie pre 
ľudí bez domova z dôvodu 
absencie iného bývania: 
 
• útulok 
• domov na pol ceste 
• ubytovňa 
• krízové stredisko49 

 
 
BEZ BÝVANIA 
 
 

4. Ženy 
v núdzovom 
ubytovaní  
z dôvodu 
domáceho násilia 

4. Ubytovanie pre 
ženy ohrozené 
domácim násilím 

Ženy využívajúce 
z dôvodu domáceho 
násilia núdzové 
ubytovanie určené 
na krátkodobý pobyt 

 
Ženy v núdzovom ubytovaní 
z dôvodu domáceho násilia: 
• zariadenie núdzového 

bývania 

                                                           
49 V SR nie sú vytvorené formy prechodného podporovaného ubytovania špeciálne pre ľudí bez domova.  
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BEZ BÝVANIA 

 
 
5. Ľudia 
v ubytovaní pre 
cudzincov 

5.1. Dočasné 
ubytovanie/ 
špecializované 
zariadenia pre 
cudzincov 

5.2. Ubytovacie 
zariadenia pre 
pracujúcich 
cudzincov 

 
Cudzinci 
v krátkodobom 
ubytovaní počas ich 
statusu imigranta 

 
Cudzinci v dočasnom 
ubytovaní: 
 
• azylové  zariadenia 

a integračné strediská 
žiadateľov o poskytnutie 
medzinárodnej ochrany 

• komerčné ubytovne50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEZ BÝVANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ľudia pred 
prepustením 
z inštitucionálnej 
starostlivosti 

 
6.1. Zariadenia na 
výkon trestu/väzby 
 
 
 
 
6.2. Zariadenia 
zdravotnej 
starostlivosti ( 
vrátane 
psychiatrických 
zariadení a zariadení 
pomoci pri 
závislostiach) 
 
 
6.3. Zariadenia 
starostlivosti o deti 

 
6.1. Pred 
prepustením 
z inštitucionálnej 
starostlivosti nie je 
k dispozícii iné 
bývanie 
 
6.2. Pred 
prepustením 
z inštitucionálnej 
starostlivosti nie je  
k dispozícii iné 
 bývanie , alebo 
predĺžený pobyt 
z tohto dôvodu 
 
6.3. Pred 
prepustením 
z inštitucionálnej 
starostlivosti nie je  
k dispozícii iné 
 bývanie (napr. po 
dovŕšení 18. Roku) 
 

 
Ľudia pred prepustením 
z inštitucionálnej 
starostlivosti bez možnosti 
iného bývania: 
 
• zariadenia na výkon 

trestu odňatia slobody 
a výkon väzby 

• zariadenia zdravotnej 
starostlivosti (vrátane 
centier pre liečbu 
drogových závislostí, 
psychiatrických liečební) 

• zariadenia 
sociálnoprávnej ochrany 
/sociálnej kurately 
a špeciálne výchovné 
zariadenia 

 
 
 
 
BEZ BÝVANIA 

7. Ľudia 
prijímajúci 
dlhodobú 
podporu spojenú 
s bývaním 
z dôvodu 
bezdomovectva 
 

7.1. Dlhodobé 
bývanie pre seniorov 
bez domova spojené 
so starostlivosťou 
7.2. Dlhodobá 
podpora spojená 
s bývaním pre ľudí, 
ktorí zažili 
bezdomovectvo 

Dlhodobá podpora 
pri bývaní z dôvodu 
bezdomovectva 
(zvyčajne viac ako 
jeden rok) 
 

 
 
Ľudia prijímajúci dlhodobú 
podporu spojenú s bývaním 
z dôvodu bezdomovectva51 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

8.1. Prechodné 
bývanie u príbuzných 
/ známych 

 

8.1. Štandardné 
dočasné bývanie 
u príbuzných 
a známych z dôvodu 

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

                                                           
50 V SR nie sú vytvorené špecializované zariadenie za účelom ubytovania pracujúcich imigrantov.  

51 V SR nie sú špeciálne formy bývania s podporou pre seniorov bez domova alebo ľudí, ktorí zažili bezdomovectvo. 
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NEISTÉ BÝVANIE 

 
 
 
8. Ľudia 

žijúci v neistom 
obydlí 

 

 
 

8.2. Užívanie obydlia 
bez právneho 
dôvodu 

 
 

8.3. Užívanie 
pozemku bez 
právneho dôvodu 

nedostatku iných 
možností 
 
8.2. Užívanie obydlia  
protiprávne/bez 
nájomnej zmluvy 
 
8.3. Užívanie 
pozemku 
protiprávne/ bez 
nájomnej zmluvy 

 
• prechodné bývanie 

u rodiny/ priateľov 
• bývanie v štandardnom 

bývaní (byt, dom) bez 
nájomnej /podnájomnej 
zmluvy 

• bývanie v nezákonne 
obsadených budovách 

• užívanie pozemku 
bez právneho dôvodu 
 

 
 
 
 
 
NEISTÉ BÝVANIE 

 
 
 
 
 
9. Ľudia ohrození 
vysťahovaním 

 
 
9.1. Výpoveď z nájmu 
 
 
 
 
 
 
9.2. Strata vlastníctva 

 

9.1. Existuje 
povinnosť 
vysťahovať sa, 
pretože bol 
ukončený nájomný/ 
podnájomný vzťah 
 
9.2. Existuje 
povinnosť 
vysťahovať sa 
v dôsledku straty 
vlastníctva 
 

 
Ľudia bezprostredne 
ohrození stratou bývania, 
pre existenciu právneho 
dôvodu na vysťahovanie: 
 
• bývanie po obdržaní 

výpovede z nájmu/ 
podnájmu 
• bývanie po strate 

vlastníckych práv 

 
 
NEISTÉ BÝVANIE 

 
10. Ľudia žijúci 
pod hrozbou 
domáceho násilia 

 

 
10.1. Policajne 
zaznamenané 
domáce násilie 

 

Boli vykonané 
policajné zásahy 
z dôvodu 
zabezpečenia 
ochrany obetí 
domáceho násilia 
 

 
Ľudia žijúci pod hrozbou 
straty  štandardného 
bývania z dôvodu ohrozenia 
domácim násilím 

 
 
 
 
 
 
NEVYHOVUJÚCE 
BÝVANIE 

 
 
 
 
 
11. Ľudia žijúci 
v mobilných,  
neštandardných 
a provizórnych 
obydliach 

 
11.1. Mobilné 
obydlia 
 
 
 
11.2. Neštandardné 
obydlia 
 
 
 
 
11.3. Provizórne 
stavby 

 

 
Mobilné obydlia 
neurčené na trvalé 
bývanie 
 
Obydlia neurčené na 
trvalé bývanie,  napr. 
prístrešky, chatky, 
chatrče 
 
Polo-trvalé/ 
dočasné/ provizórne 
stavby (strážne 
domčeky, búdy) 

 
Ľudia žijúci 
v neštandardnom 
obydlí, ktoré nie je určené 
na trvalé bývanie a nemajú 
inú možnosť bývania: 

• mobilné obydlia 
(maringotka,karavan) 

• neštandardné 
obydlia 

(chatka, chatrč) 
• provizórne/ 

dočasné stavby 
(búdy, strážne domčeky) 

 
 
 
NEVYHOVUJÚCE 

 
 
12. Ľudia žijúci 
v obydlí 

 
Obývané obydlia 
nespôsobilé na  
bývanie 

 
Obydlia definované 
ako nevhodné/ 
nespôsobilé na 

 
Ľudia žijúci v obydliach, 
ktoré sú definované ako 
nevhodné/ nespôsobilé  na 
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BÝVANIE nespôsobilom na 
bývanie 

 bývanie podľa 
vnútroštátnych 
právnych predpisov/ 
noriem 
 

bývanie, 
napr. podľa stavebno-
technických, hygienických 
predpisov) 

 
 
NEVYHOVUJÚCE 
BÝVANIE 

 
13. Ľudia žijúci 
v extrémne 
preľudnenom 
obydlí 

 
Extrémne 
preľudnené obydlia – 
prekročená národná 
norma preľudnenia 

 

Obydlia prekračujúce 
národné štandardy 
počtu obyvateľov na 
podlahovú plochu/ 
množstvo 
využiteľných 
miestností 
 

 
Ľudia žijúci v extrémne 
preľudnených obydliach  - sú 
prekročené národné 
štandardy preľudnenia 
(napr. počtu obyvateľov na 
podlahovú plochu bytu) 

 

 

Keďže sa vzhľadom na definície bezdomovectva uplatňované vo väčšine krajín EÚ ukázalo 
jednoduchšie a praktickejšie zamerať sa pri skúmaní bezdomovectva na prvé dve koncepčné 
kategórie typológie ETHOS – na osoby „bez prístrešia“ a osoby „bez bývania“ – vznikla tzv. 
Harmonizovaná definícia ETHOS light/ skrátená typológia ETHOS, ktorá bola použitá v štúdii pre 
Európsku komisiu o meraní bezdomovectva z roku 2007.52 

Do harmonizovanej definície ETHOS light boli potom začlenené aj niektoré také životné situácie, 
ktoré v pôvodnej širšej typológii ETHOS patria k neistému bývaniu alebo nevyhovujúcemu bývaniu, 
v národných definíciách či prieskumoch sú však zaradené k osobám bez bývania. Týka sa to 
predovšetkým osôb, ktoré prechodne bývajú u príbuzných alebo  známych (životná situácia 8.1) 
a osôb bývajúcich v mobilných príbytkoch, neštandardných stavbách a provizórnych stavbách 
(životné situácie 11.1, 11.2 a 11.3). 

Podmienkou tiež bolo, aby definícia bezdomovectva ETHOS light bola kompatibilná s odporúčaniami 
UNECE a Eurostat-u k sčítaniu obyvateľov v členských štátoch EÚ v roku 2011. 

Definícia ETHOS light tak do veľkej miery vychádza z typológie ETHOS, ale je zjednodušená o väčšinu 
operačných kategórií neistého a nevyhovujúceho bývania. Harmonizovaná definícia ETHOS light je 
zhrnutá v nasledujúcej tabuľke 1.3. 

 
  

                                                           
52 Ide o štúdiu Edgar et al.: Measurement of Homelessness at European Union Level. EUROPEAN COMMISSION, 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG (January 2007). 
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Tabuľka 1.3: Harmonizovaná definícia bezdomovectva pre potreby merania bezdomovectva na 
úrovni EÚ (ETHOS light) 

OPERAČNÁ KATEGÓRIA ZODPOVEDAJÚCA ŽIVOTNÁ 
SITUÁCIA 

DRUHOVÁ DEFINÍCIA 

1. Ľudia (žijúci) na ulici 1. Verejné /vonkajšie 
priestory 

Život na ulici alebo vo 
verejnom priestore, bez 
prístrešia určeného na 
bývanie 
 

2. Ľudia v krízovom ubytovaní za 
účelom prenocovania 

2. Nocľaháreň Ľudia, ktorí nemajú  obvyklé 
bydlisko a často sa presúvajú 
medzi rôznymi typmi 
ubytovania 
 

3. Ľudia žijúci v ubytovaní pre 
ľudí bez domova 

3. Zariadenia krátkodobého 
ubytovania pre ľudí bez 
domova 

4. Dočasné ubytovanie pre ľudí 
bez domova 

5. Prechodné podporované 
ubytovanie 

6. Ubytovanie pre ženy 
ohrozené domácim násilím a 
pre utečencov 
 

Ubytovanie určené na 
krátkodobý pobyt (menej ako 
1 rok) 

4. Ľudia v inštitucionálnej 
starostlivosti 

7. Zariadenia zdravotnej 
starostlivosti 

8. Zariadenia na výkon trestu 
odňatia slobody/ výkon väzby 

 

Pred odchodom zo zariadenia 
nie je k dispozícii iné bývanie/ 
Predĺžený pobyt v zariadení 
z dôvodu nedostatku iných 
možností bývania 
 

5. Ľudia žijúci 
v neštandardnom/ 
nezvyčajnom obydlí z dôvodu 
nedostatku iných možností 
bývania 

9. Mobilné príbytky 

10. Neštandardné stavby 

11. Provizórne stavby 

Obydlie, ktoré nebýva  určené  
na  trvalé bývanie  využité 
k ubytovaniu z dôvodu 
nedostatku iných možností 
 

6. Ľudia bývajúci prechodne 
v štandardnom obydlí 
u príbuzných a známych kvôli 
nedostatku iných možností 
bývania 
 

12. Štandardné prechodné/ 
dočasné bývanie 

Štandardné  bývanie, ktoré je 
využívané prechodne 

Zdroj: Edgar et al. (2007), s. 66. 
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1.4. OTVORENÉ OTÁZKY OBSAHU A POUŽÍVANIA NIEKTORÝCH 
KATEGÓRIÍ A ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ TYPOLÓGIE ETHOS 
 

Naznačili sme už, že typológia ETHOS prechádzala a stále prechádza určitým vývojom aj na európskej 
úrovni v prostredí organizácie FEANTSA, kde vznikla. Z toho môžu prameniť určité nejasnosti pri 
výklade niektorých pojmov. Zároveň je táto typológia dôležitým východiskom pre národné definície 
bezdomovectva, ktoré však zohľadňujú vlastný kultúrny aj právny kontext. Preto sa na tomto mieste 
pokúsime zhrnúť hlavné body, ktoré boli predmetom diskusie pri vývoji typológie v rámci FEANTSA, 
ako aj pri jej preklade do slovenského jazyka. 

Vo viacerých prípadoch ide takpovediac o otvorené otázky či rozdielnosti obsahového vymedzenia 
a používania daných pojmov – či  už vzhľadom na európsku vz. národnú definíciu, alebo napríklad aj 
v rámci striktne právneho výkladu vz. výkladu pre potreby zberu dát a tvorby verejných politík. 

Jedna z najdôležitejších otvorených otázok v rámci FEANTSA sa týka vymedzenia koncepčných 
kategórií „neisté bývanie“ a „nevyhovujúce bývanie“. 

Hoci požiadavky prístupu domácností k dôstojnému a dostupnému bývaniu boli podporené aj 
stratégiou EÚ na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, „slušné bývanie“ ako východisko pre 
určenie nevyhovujúceho bývania nie je vedecky absolútnou veličinou. Chápanie „slušného bývania“ 
skôr odráža spoločenské normy, ktoré sa líšia medzi krajinami a menia sa v čase, než by boli reakciou  
na politický vývoj a zlepšovanie životnej úrovne obyvateľov.53 Definovanie ľudí žijúcich 
v podmienkach „nevyhovujúceho bývania“ ako ľudí bez domova alebo ľudí ohrozených 
bezdomovectvom tak vychádza z vnútroštátnych úprav jednotlivých krajín. 

Prínosom typológie bezdomovectva ETHOS v tomto smere je pomenovanie rôznych aspektov 
vylúčenia z fyzickej oblasti bývania, čo môže byť podnetom pre prijatie nápravných opatrení zo 
strany štátu.54 

Ďalšou z otvorených otázok v súvislosti s typológiou ETHOS v rámci FEANTSA je, či ľudia 
bezprostredne ohrození bezdomovectvom majú byť považovaní za osoby bez domova. Ako uvádza 
O’Sullivan et al. (2010), niektoré krajiny (napr. Rakúsko, Nemecko a Luxembursko) rozlišujú medzi 
ľuďmi, ktorí sú bez domova v konkrétnom okamihu; ktorí sú bezprostredne ohrození 
bezdomovectvom;  a  ktorí žijú v neprimeraných/ nevyhovujúcich podmienkach. Mali by byť osoby 
pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti (ETHOS 6), ktoré nemajú miesto na bývanie, 

                                                           
53 Third Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2004.  
54 Living in inadequate housing in some countries (e.g. the UK, Ireland, Finland) is defined as homelessness (in 
national legislation) while in other countries it is considered to be a threatof homelessness. Although this 
distinction is, to some extenta matter of degree and of subjective judgement, the conceptual model identified 
these as distinct aspects of the physical domain since it is possible in many countries to specify national norms 
or standards that are acceptable or that should trigger some administrative response (e.g. to remove illegal 
caravans, to re-house overcrowded families, to repair or close dwellings below a tolerable standard) (Third 
Review of Statistics on Homelessness of Europe, 2004, p. 31). 
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považované už za osoby bez domova, alebo sa nimi stanú až odo dňa svojho prepustenia55? Rovnakú 
otázku sa možno pýtať pri ľuďoch ohrozených stratou bývania (ETHOS 9) alebo ohrozených násilím 
(ETHOS 10). Na Novom Zélande, ale tiež v Nemecku a niektorých ďalších európskych krajinách, tieto 
osoby nepatria k ľuďom bez domova až do chvíle, kým sa priamo neocitnú v niektorej zo životných 
situácií podľa typológie ETHOS.56 

Zároveň však existuje konsenzus, že je užitočné mať k dispozícii čo najviac informácií aj o týchto 
skupinách obyvateľstva, aby im bolo možné poskytovať potrebnú podporu v rámci prevencie 
bezdomovectva. V slovenskom kontexte zatiaľ táto otázka nemá jednoznačnú odpoveď. Tá bude 
závisieť od konsenzu pri príprave výskumov a strategických dokumentov v oblasti prevencie 
a riešenia bezdomovectva.57 

Podobne existujú rozdiely v prístupe k poskytovaniu služieb ženám, ktoré sú obeťami domáceho 
násilia (ETHOS 10). Kým v Holandsku sú azylové zariadenia pre tieto ženy integrálnou súčasťou 
služieb pre ľudí bez domova, v Nemecku a vo viacerých iných krajinách sú striktne odčlenené. Na 
Slovensku môžeme túto cieľovú skupinu žien nájsť vo viacerých zariadeniach alebo typoch 
ubytovania. Okrem zariadení núdzového bývania sú to aj krízové strediská alebo tzv. „bezpečné 
ženské domy“. 

Vo viacerých krajinách tiež existujú osobitné služby dočasného ubytovania pre migrantov, resp. 
niektoré skupiny migrantov (napr. utečenci), pričom často krát vlády nesúhlasia so subsumovaním 
týchto osôb k téme bezdomovectva. Napriek tomu práve tieto osoby zažívajú rovnaké a často aj 
väčšie vylúčenie z oblastí vytvárajúcich domov (najmä z právnej a sociálnej oblasti) ako osoby 
patriace k iným kategóriám podľa typológie ETHOS. 

Otvorenou otázkou je aj to, či do definície bezdomovectva majú byť zahrnuté aj osoby, ktoré sú 
prijímateľmi dlhodobej podpory z dôvodu bezdomovectva (ETHOS 7). Niektorí odborníci zastávajú 
názor, že poskytovanie dlhodobej podpory z dôvodu bezdomovectva je už súčasťou riešenia 
problému, preto by sa osoby, ktoré sú prijímateľmi podpory, nemali vnímať a počítať ako osoby bez 
domova. Rozdiely sú tiež v tom, či je súčasťou poskytovanej podpory týmto ľuďom aj legálne 
oprávnenie užívať bývanie/ nájomná zmluva alebo nie. V Nemecku sa napríklad poskytuje 
podporované bývanie aj s nájomnou zmluvou (prístup re-housing, príp. housing-first), ale aj bez nej 
(tradičný prístup). K ľuďom bez domova sa ale počítajú len tí, ktorí bývajú v podporovanom bývaní 
bez nájomnej zmluvy. 

Kategória ETHOS 7 je okrem toho svojím vymedzením blízka kategórii ETHOS 3 a spoločnú majú aj 
náročnosť formulovania druhovej definície a nachádzania zodpovedajúcich foriem v národných 
úpravách štátov. 

                                                           
55 Vo viacerých krajinách je bežnou praxou počítať k ľuďom bez domova osoby v období dvoch mesiacov až 
štyroch týždňov pred prepustením zo zariadenia, keď nemajú zabezpečené bývanie.  
56 V tejto súvislosti prevažne zástupcovia krajín Strednej a Východnej Európy zdôrazňujú tiež potrebu zaradiť k ľuďom bez 
domova aj mladých dospelých pred prepustením z náhradnej starostlivosti a vyslovili kritiku toho, že táto skupina vypadla 
zo skrátenej verzie ETHOS light (pozri nižšie).   
57 To neznamená, že by na Slovensku úplne absentovali opatrenia napomáhajúce znovuzačleneniu ľudí do samostatného 
života pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti. Analýze nástrojov prevencie bezdomovectva v SR sa venovali napr. 
Ondrušová a Fico (2015).  
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V niektorých krajinách nie je možné priradiť zodpovedajúce životné situácie k vymedzeniu 
kategórie 7 v ETHOS typológii (napr. SR), v iných krajinách nie je možné jasne stanoviť hranicu 
umožňujúcu rozlíšiť formy bývania v  operačných kategóriách 3 a 7 (napr. Veľká Británia). 

Na rozdiel od kategórie ETHOS 3 však ETHOS 7 výraznejšie zohľadňuje inovatívne prístupy  a poznatky 
(napr. konsenzus o potrebe špecializovaných služieb pre starších ľudí, ktorí majú skúsenosť 
s dlhodobým bezdomovectvom). 

Príkladom zohľadnenia nových poznatkov na úrovni strategických dokumentov jednotlivých štátov je 
dánska stratégia „Naša spoločná zodpovednosť“,58 ktorá v rámci kategórie ETHOS 7 obsahuje 
špecifické opatrenie zamerané na poskytovanie rezidenčnej starostlivosti seniorom bez domova. 
ETHOS 7 tak od svojho vzniku prešla vývojom, ktorý v súčasnosti dospel do štádia preferencie 
vymedzenia tejto kategórie ako formy dlhodobého bývania pre ľudí, ktorí zažili bezdomovectvo a bez 
podpory by si bývanie neudržali.59 

Aj keď sú životné situácie v rámci kategórie ETHOS 7 veľmi významné z hľadiska tvorby politík 
a prevencie bezdomovectva, len málo krajín osobitne vyhodnocuje kapacity ubytovania a služieb 
poskytovaných týmto spôsobom. Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že nemusí vždy ísť len 
o zariadenia poskytujúce ubytovanie primárne ľuďom bez domova, ale aj na základe iných 
špecifických potrieb (European Review, 2009). 

V uvedenom kontexte možno vzhľadom na slovenské prostredie konštatovať, že slovenský právny 
poriadok nepozná poskytovanie nájomného bývania s dlhodobou podporou, ale ani tradičnejšiu 
inštitucionalizovanú formu – tzv. zariadenie podporovaného bývania určené pre ľudí bez domova. 
Zariadenia ako podporované bývanie či špecializované zariadenie sú určené pre cieľovú skupinu 
ľudí so zdravotným postihnutím.60 Z tohto dôvodu národná kategória v rámci ETHOS 7 zatiaľ nemá 
konkrétne naplnenie zodpovedajúce službám poskytovaným v rámci danej operačnej kategórie. 

Napriek opakovanému zdôrazňovaniu, že typológia ETHOS nie je konštantnou a vyčerpávajúcou 
definíciou situácií, ktoré možno pokladať za bezdomovectvo alebo vylúčenie z bývania, vyjadrujeme 
záverom presvedčenie, že táto štúdia môže byť dobrým východiskom odborných diskusií o téme 
bezdomovectva na Slovensku. 

 

  

                                                           
58 Our collective responsibility. The action programme for concerted action aimed at the most disadvantaged groups in 
Danish society.  Dánska vláda, marec 2002. 
59 European Review, 2009. 
60 Zariadenie podporovaného bývania je podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
určené pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (podľa príslušnej prílohy zákona) so supervíziou, pri 
ktorej sú schopné viesť samostatný život. V špecializovanom zariadení sa poskytuje ubytovanie a pomoc osobe, ktorá bola 
posúdená na stupeň odkázanosti najmenej V a má zdravotné postihnutie, pri ktorom sú ako napríklad uvedené choroby 
Alzheimer, Parkinsonova choroba, hluchoslepota a podobne. 



42 
 

Použité zdroje: 

1. ETHOS - European Typology of Homelessness and housing exclusion. 

2. ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR. 
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2. ODHADY POČTOV ĽUDÍ BEZ DOMOVA 
ALEBO V RIZIKOVOM BÝVANÍ 
Daniel Gerbery 
 

 

ÚVOD 

 
Zisťovanie veľkosti populácie ľudí bez domova a jej štruktúry je dôležitým predpokladom pre tvorbu 
adekvátnych verejno-politických intervencií v oblasti prevencie bezdomovectva i v ďalších oblastiach 
bytovej a sociálnej politiky. Informácie o jej veľkosti a štruktúre však bývajú veľmi obmedzené a ako 
problematická sa často ukazuje aj ich validita a reliabilita. Populácia ľudí bez domova je tak z hľadiska 
sociálneho výskumu typickým príkladom „skrytej populácie“. Získavanie informácií o ľuďoch bez 
domova sťažuje jednak samotná povaha sociálneho vylúčenia, ktorej musia čeliť, a jednak aj 
pretrvávajúce ťažkosti s jeho formálnym zadefinovaním. Tieto ťažkosti odrážajú existujúcu variabilitu 
foriem bezdomovectva a ohrození súvisiacich s bývaním. Všeobecne rozšírená predstava 
bezdomovectva ako života na ulici zachytáva len jeden jeho – aj keď veľmi dôležitý – aspekt. Popri 
tom existujú viaceré ďalšie kľúčové podoby, na ktoré treba zamerať pozornosť. Jeden zo spôsobov, 
ako zachytiť túto rôznorodosť, sme ukázali v kapitole venovanej klasifikácii ETHOS. 

Cieľom tejto kapitoly je priblížiť možnosti odhadu veľkosti populácie ľudí bez domova a osôb 
v rizikovom bývaní. V prvej časti predstavíme poznatky o veľkosti populácie ľudí bez domova 
v medzinárodnom kontexte. Druhá časť ponúka analytické spracovanie prvých oficiálnych údajov 
o bezdomovectve na Slovensku, ktoré pochádzajú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 
realizovaného Štatistickým úradom SR v roku 2011. V tretej časti sa zameriame na širšie definovanú 
kategóriu osôb – na osoby, ktorých bývanie možno označiť ako rizikové. Ide o rozšírenie v duchu 
klasifikácie ETHOS, ktoré zahŕňa osoby bývajúce v nevyhovujúcich podmienkach či osoby ohrozené 
neistotou bývania. 

 

2.1. VEĽKOSŤ POPULÁCIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA V MEDZINÁRODNOM 
KONTEXTE 

 
Empirické zisťovania počtu ľudí bez domova alebo ľudí ohrozených bezdomovectvom realizuje 
viacero vyspelých krajín, je tomu tak napríklad vo väčšine krajín OECD. Je teda možné získať určitú 
predstavu o rozsahu tohto typu sociálneho vylúčenia a jeho variabilite medzi krajinami. Priame 
porovnávanie publikovaných údajov však sťažuje skutočnosť, že jednotlivé krajiny využívajú rôzne 
definície a rôzne metódy sčítania. Ako v tejto súvislosti konštatuje OECD (2015: 114), vo viacerých 
krajinách sa síce klasifikácia ETHOS dostala do popredia (a bola aj odporúčaná pre monitoring 
bezdomovectva na úrovni EÚ), avšak doteraz neexistuje nejaká spoločne zdieľaná definícia, ktorá by 
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umožnila robustné medzinárodné porovnávania. Výsledné počty preto môžu odkazovať k odlišným 
skutočnostiam. 

OECD, ktorej dáta v tejto časti využívame, chápe bezdomovectvo ako rôzne formy nestability bývania 
a vylúčenia z bývania, pričom do populácie ľudí bez domova zaraďuje napríklad osoby, ktorým chýba 
prístup k akémukoľvek bývaniu, ako aj osoby, ktorých podmienky bývania nie sú adekvátne a/alebo 
udržateľné (ibid.). Takáto definícia jednak zodpovedá viacdimenziálnej povahe bezdomovectva, a 
jednak zastrešuje variabilitu prístupov v jednotlivých krajinách. Údaje založené na širšej definícii 
bezdomovectva sa zbieraJú v krajinách ako Austrália, Nórsko alebo Švédsko, kde definícia populácie 
ľudí bez domova pokrýva aj osoby bývajúce v neistých obydliach, v preľudnených obydliach alebo 
vobydliach veľmi nízkej kvality. Konkrétne údaje za Austráliu odkazujú k osobám v neadekvátnych 
a neistých podmienkach bývania a k osobám bez prístupu k priestoru, ktorý by umožňoval rozvíjanie 
sociálnych vzťahov. V Nórsku sú medzi ľudí bez domova zahrnuté aj osoby, ktoré žijú dočasne so 
známymi alebo príbuznými. Švédsko berie do úvahy popri ľuďoch prespávajúcich na ulici 
a využívajúcich príslušné služby aj osoby žijúce v obydliach na sekundárnom trhu s bývaním (OECD, 
2015: 117). V ostatných krajinách sa pre účely sčítania medzi ľudí bez domova rátajú ľudia, ktorí 
nemajú strechu nad hlavou a žijú na ulici (sleeping roughly) a osoby využívajúce služby pre ľudí bez 
domova vrátane nocľahární a ďalších zariadení.61 

Hlavnými zdrojmi dát o počte ľudí bez domova sú buď výskumy alebo administratívne údaje, ktoré sa 
najčastejšie opierajú o využívanie určitých typov služieb. Niektoré krajiny tieto zdroje kombinujú 
(Portugalsko, USA). Rozdiely existujú aj ohľadne toho, akej časti krajiny sa zber údajov týka (v 
niektorých krajinách sa ako proxy hodnota uvádza údaj za hlavné mesto62), či obdobia, v ktorom sa 
zber realizuje. 

Všetky tieto rozdiely sťažujú priame porovnávanie výskytu bezdomovectva medzi krajinami. Výskyt 
vyššieho podielu ľudí bez domova nemusí nevyhnutne indikovať horšie podmienky v danej krajine (a 
horšie nastavenia sociálnych politík a prevencie), ale môže odrážať mieru inkluzívnosti použitej 
definície. Príkladom je Švédsko, kde v roku 2011 pripadalo na 1 000 dospelých obyvateľov približne 6 
ľudí bez domova. Napriek týmto obmedzeniam stojí medzinárodná empirická evidencia za pozornosť. 
Umožňuje urobiť si obraz o rozsahu tohto typu sociálneho vylúčenia v jednotlivých krajinách 
a o variabilite prístupov k identifikácii populácií, ktoré mu čelia. 

Podľa odhadov OECD sa v krajinách OECD bezdomovectvo týka 1 až 8 osôb z každých 1 000 ľudí 
v produktívnom veku. Na ulici pritom žije odhadom až jedna tretina ľudí bez domova (OECD 2015: 
112). Údaje za krajiny OECD spolu s definíciami ponúka tabuľka 2.1. Podľa nej žilo v roku 2011 
v spomínanom Švédsku 34 000 ľudí bez domova, čo predstavovalo takmer 6 osôb bez domova na 
1 000 dospelých osôb. V Austrálii – v ďalšej krajine so širšou definíciou bezdomovectva – bolo v roku 
2011 spolu 105 215 osôb bez domova. Na každých 1 000 osôb pripadlo približne 5 osôb bez domova. 
Vysokú prevalenciu bezdomovectva nájdeme nielen v krajinách, ktoré uplatňujú širší, inkluzívnejší 
koncept bezdomovectva, ale aj v krajinách so striktnejším prístupom. Príkladom je Maďarsko 
a Nemecko. V Maďarsku sa medzi ľudí bez domova zaraďujú osoby žijúce na ulici alebo v útulkoch/ 

                                                           
61 V ETHOS typológii navrhovanej pre slovenské jazykové prostredie je to koncepčná kategória „bez prístrešia“ a „bez 
bývania“ (pozri tabuľku 1.2.).   
62 Údaje o počte ľudí bez domova, ktoré vychádzajú z výskumov na úrovni miest, zvyknú byť vyššie než odhady za celú 
krajinu (OECD, 2015: 116).  
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nocľahárňach. V roku 2012 tu na 1 000 dospelých osôb pripadlo 4 až 7 osôb bez domova. V Nemecku 
bol tento pomer podobný (5 osôb bez domova na 1 000 dospelých osôb). Vyššiu prevalenciu pri 
prísnejšej definícii nájdeme aj v Kanade. Posledné dostupné údaje však odkazujú len k roku 2000, 
novšie zatiaľ nie sú k dispozícii. 

Údaje, ktoré zozbierala OECD, umožňujú ešte jeden analytický rez, a to pohľad na podiel osôb, ktoré 
žijú na ulici. Keďže ide o podiel na celkovom počte ľudí bez domova, ktorého odhad variuje 
v závislosti od prijatých definícií, aj tieto údaje treba porovnávať s určitou zdržanlivosťou.63 Krajiny 
vychádzajúce zo širšej definície bezdomovectva vykazujú podľa očakávania nižšie podiely osôb, ktoré 
sú odkázané na prespávanie na ulici. V Austrálii predstavovali 6 % z celkového počtu ľudí bez 
domova, vo Švédsku 1 %, v Nórsku 5 %. Na druhej strane krajiny, ktoré brali do úvahy užšie 
definované skupiny, majú tendenciu vykazovať vyššie hodnoty. 

Za pozornosť stojí situácia v Českej republike, kde sa ako odhad za krajinu používa výsledok sčítania 
v hlavnom meste. V roku 2010 bolo v Prahe 3 300 osôb bez domova, spomedzi ktorých približne 5 % 
prespávalo priamo na ulici. Podrobnejšie informácie poskytuje nasledujúca tabuľka. 
 
Tabuľka 2.1: Odhady počtov ľudí bez domova v krajinách OECD a použité definície 
 ODHAD 

CELKOVÉHO 
POČTU 

PODIEL 
OSÔB 
(ŽIJÚCICH) 
NA ULICI 
(v %) 

POČET 
BEZDOMOVCOV 
NA 1 000 
DOSPELÝCH  
OSÔB 

DEFINÍCIA 

Austrália 
(2011) 

105 215 6 % 4.9 Údaj sa týka osôb, ktoré nemajú vyhovujúce 
alternatívy bývania, žijú v nevyhovujúcich 
obydliach a/alebo nemajú istotu užívania 
obydlia, kontrolu alebo prístup k priestoru 
umožňujúceho sociálne vzťahy. 

Belgicko 
(2008) 

8 632 n.a. n.a. Údaj sa vzťahuje k Flámsku a zahŕňa osoby  
prespávajúce v nocľahárňach a osoby 
využívajúce ubytovanie pre ľudí bez domova 
a podporované formy bývania pre ľudí bez 
domova. 

Čile 
(2011) 

12 255 n.a. n.a. Údaj odkazuje k ľuďom žijúcim vonku na 
miestach, ktoré nemôžu byť klasifikované 
ako bývanie, ďalej k ľuďom, ktorí nemajú 
pravidelné alebo adekvátne miesto na 
spanie s ktorí prespávajú vo – verejných 
alebo privátnych nocľahárňach. 

ČR 
(2010) 

3 300 4.5 % n.a. Počet bezdomovcov v Prahe, ktorí žijú na 
ulici, v nocľahárňach, vrátane osôb vo 
väzniciach a nemocniciach, ktorí nemajú 
kde bývať. 

Dánsko 
(2011) 

5 000 n.a. 1.38 Osoby žijúce na ulici, v zariadeniach pre ľudí 
bez domova určených na krátkodobé 
ubytovanie, ľudí žijúce dočasne u známych 
alebo v podporovaných formách bývania, 
ako aj v inštitúciách (väzenie, nemocnice), 
z ktorých budú prepustení v krátkom čase 
(do troch mesiacov). 

                                                           
63 Zdržanlivosť je nevyhnutná aj vzhľadom na počet krajín, pre ktoré daný údaj nie je k dispozícii.  
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Estónsko 
(2007) 

1 346 n.a. n.a. Ľudia bez domova využívajúci nocľahárne. 

Fínsko 
(2013) 

7 500 osôb, 
416 rodín 

4.4 % 1.71 Osoby žijúce na ulici, v nocľahárňach, 
zariadeniach pre ľudí bez domova určených 
na krátkodobé ubytovanie a rôznych 
inštitúciách pre bezdomovcov, prepustení 
väzni bez obydlia a osoby žijúce dočasne 
u známych. 

Francúzsko 
(2012) 

141 500 9 % 3.47 Osoby prespávajúce v nocľahárňach alebo 
na miestach, ktoré nie sú určené na 
bývanie. 

Grécko 
(2009) 

7 720 23.3 % 1.02 Osoby žijúce na ulici alebo prespávajúce v 
nocľahárňach, osoby dočasne umiestnené 
v inštitúciách alebo osoby žijúce 
v neadekvátnych podmienkach. 

Holandsko 
(2012) 

27 000 n.a. 2.43 Ľudia prespávajúci na 
ulici, v útulkoch/nocľahárňach pre 
bezdomovcov, osoby žijúce v krátkodobom 
ubytovaní alebo obydlí s nepravidelnou 
periodicitou ( u známych a pod.). 

Írsko 
(2011) 

2 348 rodín n.a. n.a. Údaje zozbierané od všetkých miestnych 
úradov zahŕňajú osoby, ktoré potrebujú 
pomoc miestnych úradov a sú vedené ako 
ľudia bez domova. Ľudia, ktorí nie sú na 
zozname miestnych úradov a ľudia žijúci 
v prechodnom ubytovaní nie sú do 
uvedeného čísla zahrnuté. 

Kórea 
(2006) 

4 856 26.6 % 0.14 Ľudia žijúci na ulici a v nocľahárňach. 

Kanada 
(2000) 

147 000 n.a. 4.3 Osoby využívajúce zariadenia núdzového 
bývania. 

Luxembursk
o 
(2006) 

715 4.2 % 2.24 Ľudia žijúci na ulici, v nocľahárňach, 
v zariadeniach pre ľudí bez domova 
určených na krátkodobé ubytovanie, vo 
väzení či nemocniciach alebo u známych. 

Maďarsko 
(2012) 

30-50 000 n.a. 4.41 - 7.36 Osoby žijúce na ulici alebo v  nocľahárňach. 

Nemecko 
(2012) 

284 000 8.5 % 4.6 Údaj založený na legislatívnej definícii. 
Osoby, ktoré nemajú kde bývať. Údaj je 
odhadom prevalencie bezdomovectva 
v celej krajine. 

Nórsko 
(2012) 

6 259 5 % 1.26 Ľudia žijúci na ulici, v nocľahárňach, ktorí 
trávia celý deň alebo jeho časť vonku; ďalej 
osoby žijúce dočasne so známymi alebo 
príbuznými; osoby využívajúce dočasné 
ubytovanie (útulky a ďalšie zariadenia pre 
bezdomovcov). 

Poľsko 
(2012/2013) 

30 712 27.9 % n.a. Osoby prespávajúce v nocľahárňach 
a v zariadeniach pre ľudí bez domova 
určených na krátkodobé ubytovanie, osoby, 
ktorým je poskytnuté ubytovanie. 

Portugalsko 
(2010) 

3 000 n.a. 0.43 Osoby bez strechy nad hlavou žijúce na 
verejných miestach alebo v neistých 
formách bývania,  v nocľahárňach, v 
krízovom ubytovaní za účelom 
prenocovania, alebo v dočasnom ubytovaní 
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pre ľudí bez domova. 
Rakúsko 
(2008) 

36 980 n.a. n.a. Osoby, ktoré sú v kontakte so službami pre 
ľudí bez domova. 

Španielsko 
(2005) 

21 000 22 % 0.5 Osoby žijúce na ulici, v krízovom ubytovaní 
za účelom prenocovania, ľudia žijúci 
dlhodobo v skupinových obydliach, 
v dočasných obydliach alebo v obydliach 
neadekvátnych na bývanie. 

Švédsko 
(2011) 

34 000 1 % 5.56 Ľudia žijúci na ulici, v nocľahárňach a ďalších 
zariadeniach, ktoré sú určené pre ľudí bez 
domova. Ďalej osoby žijúce 
v inštitucionálnej starostlivosti, osoby žijúce 
v obydliach sekundárneho trhu s bývaním 
dlhodobejšieho i krátkodobejšieho 
charakteru. 

Taliansko 
(2011) 

47 648 n.a. 1.21 Osoby žijúce na verejných priestranstvách, 
v nocľahárňach a/alebo osoby, ktoré musia 
tráviť viacero hodín denne na verejných 
priestranstvách, osoby bývajúce 
v zariadeniach pre ľudí bez domova 
určených na krátkodobé ubytovanie alebo 
v zariadeniach, ktoré poskytuje systém 
sociálnej podpory. 

USA 
(2012) 

633 762 38.4 % n.a. Osoby využívajúce krízové ubytovanie za 
účelom prenocovania, osoby v prechodnom 
podporovanom bývaní a osoby žijúce na 
miestach, ktoré nie sú určené na bývanie 
(ulice, autá a pod.). 

Veľká 
Británia 
(2013) 

n.a. 2 414 
(absolútne 
číslo) 

n.a. Údaj odkazuje len k ľuďom v Anglicku, ktorí 
žijú na ulici. 

Zdroj: OECD 2015: Integrating Social Services for Vulnerable Groups, s. 117-118. 
Poznámka: n.a. = údaj nie je k dispozícii. 

Popri odhadoch referujúcich ku konkrétnemu časovému obdobiu je možné v prípade niektorých 
krajín identifikovať aj vývojové trendy. A tieto trendy nie sú homogénne. Ako významný determinant 
diferencií v národných trajektóriách sa ukazuje finančná kríza. Kým v niektorých krajinách (Kórea, 
Anglicko) nástup a priebeh finančnej krízy korešpondoval s výrazným nárastom bezdomovectva, 
v iných (Japonsko, USA) zas došlo k jeho poklesu (OECD 2015: 119). Medzi faktory, ktoré vysvetľujú 
rozdielne trajektórie, autori radia aj formu poskytovania verejných služieb. Tie však nevysvetľujú 
rozdiel medzi nárastom a poklesom bezdomovectva, ale rozdiely vo vývoji podielu ľudí žijúcich na 
ulici a podielu osôb, ktoré zostávajú „skrytými“ bezdomovcami (ibid.). 

Ako doplnok odhadov veľkosti populácie ľudí bez domova môžu slúžiť odhady počtov ľudí 
vystavených neistote bývania. Pre tento účel OECD použila ukazovateľ založený na údajoch 
z medzinárodného zisťovania Gallup World Poll (2014), ktorý odkazuje k podielu osôb, ktoré kladne 
odpovedali na otázku: „Ocitli ste sa počas posledných 12 mesiacov v situácii, keď ste nemali dostatok 
peňazí, aby ste zabezpečili adekvátne bývanie alebo prístrešie pre Vás alebo pre Vašu rodinu?“ 
Ukazuje sa, že medzi rokmi 2006 a 2012 bolo v krajinách OECD v priemere 8 % až 10 % osôb, ktoré 
nemali dostatok peňazí na zabezpečenie adekvátneho bývania. Najnižšiu mieru neistoty bývania 
meranú týmto spôsobom možno nájsť v Austrálii, Dánsku, Fínsku či Nemecku (v roku 2012 mali neisté 
bývanie asi 2 % populácie). Naopak vyššie miery vykazuje Estónsko, Kórea či Turecko (v roku 2012 tu 
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v neistom bývaní žil približne každý štvrtý človek). V tomto výskume figuruje aj Slovensko. Podiel 
osôb žijúcich v domácnostiach, ktoré si nemohli dovoliť zabezpečiť adekvátne bývanie, bol pod 
priemerom OECD (prekročil 8 %). Pre popis situácie v oblasti neistoty bývania na Slovensku však 
existujú aj adekvátnejšie údaje, ktoré umožňujú podrobnejší popis neistoty a ohrozených skupín. 
Jedným z nich je zisťovanie EU SILC, ku ktorému sa vrátime v poslednej časti tejto kapitoly. 

 

2.2. VEĽKOSŤ POPULÁCIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA PODĽA SČÍTANIA 
OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011 
 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 (SODB 2011) bolo na Slovensku pozoruhodné 
z viacerých dôvodov. Po prvý krát sa realizovalo v rámci medzinárodnej koordinácie: uskutočnilo sa 
v tom istom roku vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom v ňom boli aplikované porovnateľné 
koncepty a definície zisťovaných znakov. Zároveň sa po prvýkrát v histórii Slovenska cenzus zameral 
aj na zisťovanie počtu ľudí bez domova. Zaradenie tejto témy do cenzu priniesli dokumenty na úrovni 
EÚ: nariadenie Európskeho parlamentu a Európskej Rady č.768/2008 a Nariadenie Európskej komisie 
č.1201/2009, ktoré špecifikovalo témy cenzu a ich členenie. Výsledky SODB 2011 teda prinášajú prvý 
oficiálny pohľad na populáciu ľudí bez domova. Pri interpretácií údajov však treba postupovať 
obozretne, berúc do úvahy metodologické východiská a voľby, ktoré boli pri jeho príprave 
a implementácii uskutočnené. 

Pri definovaní bezdomovectva sa vychádzalo z dokumentu Conference of European Statisticians 
Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing (UNECE, 2006), ktorý položil 
základy pre prekonanie variability významov naviazaných na pojem „bezdomovectva“. Pre účely 
cenzu sa odporúča rozlišovať dve kategórie (dva stupne) bezdomovectva: 

 Primárne bezdomovectvo, ktoré zahŕňa osoby žijúce na ulici bez strechy nad hlavou. 
 Sekundárne bezdomovectvo, do ktorého patria osoby bez miesta obvyklého pobytu, ktoré sa 

často pohybujú medzi rôznymi typmi obydlí (vrátane napríklad nocľahární, zariadení pre ľudí 
bez domova). Ako uvádzajú Ivančíková a Škápik (2015: 37), osoby v tejto kategórii by mali 
mať pre účely cenzu miesto obvyklého pobytu na adrese, kde boli sčítaní. 

Štatistický úrad SR použil v rámci SODB 2011 koncept sekundárneho bezdomovectva. Išlo o osoby 
sčítané v obydlí mimo bytového fondu, v hromadnom ubytovacom zariadení dočasného ubytovania 
(nocľaháreň, domov na pol ceste, útulok, ubytovňa pre ľudí bez domova, zariadenia pre ľudí bez 
domova), bez prístrešia a vo fiktívnom dome (Ivančíková – Škápik, 2015: 38). Výraz fiktívny dom sa 
používal vtedy, ak osoba nebývala v byte alebo dome. Dôvodom bola skutočnosť, že formálne musí 
byť každý obyvateľ sčítaný v byte a byt v dome.  Aplikujúc takýto prístup bolo za bezdomovcov 
označených 23 483 obyvateľov SR, väčšinu z nich (61 %) tvorili muži. Vyjadrené v absolútnych číslach, 
najviac ľudí bez domova žilo v Trenčianskom kraji (6 638 osôb), najmenej v Žilinskom kraji (580 osôb). 
Je zaujímavé, že Bratislavský kraj bol v absolútnom vyjadrení krajom s tretím najnižším počtom ľudí 
bez domova (2 396 osôb). Podrobnejšie údaje ponúka nasledujúca tabuľka 2.2. 
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Tabuľka 2.2: Počet ľudí bez domova v SR podľa SODB 2011 
 SPOLU MUŽI ŽENY 
SR 23 483 14 406 9 077 
Bratislavský kraj 2 396 1 289 1 107 
Trnavský kraj 2 401 1 570 831 
Nitriansky kraj 4 473 2 701 1 772 
Trenčiansky kraj 6 638 4 380 2 258 
Žilinský kraj 580 385 195 
Banskobystrický kraj 1 072 621 451 
Prešovský kraj 2 827 1 720 1 107 
Košický kraj 3 096 1 740 1 356 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR 

Tabuľka 2.3. ukazuje triedenie ľudí bez domova podľa dvoch kritérií: podľa kraja, v ktorom boli 
sčítaní, a podľa kraja, kde majú trvalý pobyt. Takéto triedenie umožňuje odhadnúť, či a do akej miery 
dochádza k migrácii ľudí bez domova v rámci krajov SR.64 Údaje potvrdzujú predpoklad, že najviac 
ľudí bez domova s trvalým pobytom odlišným od kraja, kde boli sčítaní, bolo v Bratislavskom kraji. 
Približne 14 % ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní v Bratislavskom kraji, malo trvalé bydlisko inde. 
Najčastejšie šlo o osoby z Trenčianskeho kraja (3 %), najnižšie zastúpenie v Bratislavskom kraji mali 
ľudia bez domova s trvalým pobytom v Prešovskom a Košickom kraji (1,6 %). Medzi ľuďmi bez 
domova, ktorí boli sčítaní v iných krajoch, sa osoby s odlišným trvalým pobytom vyskytujú len veľmi 
zriedka. Potvrdzuje to centralitu Bratislavského kraja a v rámci neho hlavného mesta Bratislavy. 
 
Tabuľka 2.3: Počet ľudí bez domova podľa kraja, v ktorom došlo k sčítaniu, a kraja trvalého pobytu 
KRAJ 
TRVALÉHO 
POBYTU 

KRAJ MIESTA SČÍTANIA  
SPOLU BA TT TN NR ŽI BB PO KE 

BA 2 061 0 0 3 0 0 0 0 2 064 
TT 51 2 401 3 4 0 0 0 0 2 459 
TN 64 0 6 621 4 0 0 0 0 6 689 
NR 55 0 10 4 456 0 1 1 2 4 525 
ŽI 41 0 0 1 580 0 0 0 622 
BB 58 0 4 0 0 1 069 0 1 1 132 
PO 33 0 0 0 0 0 2 826 6 2 865 
KE 33 0 0 1 0 2 0 3 086 3 122 
Zahraničie 0 0 0 4 0 0 0 1 5 
Spolu 2 396 2 401 6 638 4 473 580 1 072 2 827 3 096 23 483 
Zdroj: Ivančíková – Škápik (2015: 37). 

Dôležitým faktorom nerovnomerného zastúpenia ľudí bez domova na území Slovenska je veľkosť 
obce. V obciach s malým počtom obyvateľov je počet ľudí bez domova nižší než vo väčších mestách. 
V obciach s menej ako 1 000 obyvateľmi žilo necelých 6 % všetkých ľudí bez domova, ktorí boli sčítaní 
v rámci SODB 2011. V obciach a mestách s počtom obyvateľov do 10 000 ich žilo 28 %. Na mestá 
s populáciou pohybujúcou sa medzi 10 000 a 49 999 osôb pripadala takmer polovica (49 %) populácie 
ľudí bez domova. Vo veľkých mestách, kde žilo 50 000 osôb a viac, bolo spolu 5 474 osôb bez 
domova, čo predstavovalo 23 % všetkých bezdomovcov. 

                                                           
64 Tabuľka 2.3. obsahuje aj informáciu o trvalom pobyte v zahraničí, ide však o marginálne početnosti. 
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Ako ukazuje tabuľka 2.4., toto nerovnomerné rozloženie populácie ľudí bez domova má svoje 
regionálne špecifiká, čo je dané zložením jednotlivých krajov z hľadiska veľkosti miest a obcí. V rámci 
Bratislavského kraja žili viac než tri štvrtiny osôb bez domova v hlavnom meste. Ďalších 15 % osôb 
bez domova žilo v Pezinku, ktorý patrí do kategórie miest s 20 000 až 49 999 obyvateľmi. Pre 
porovnanie, v mestách z rovnakej veľkostnej kategórie, ktoré sa nachádzajú v Trenčianskom kraji, žilo 
50 % všetkých osôb bez domova sčítaných v Trenčianskom kraji. V Nitrianskom kraji tento podiel 
predstavoval 60 %. 

Za pozornosť stojí skutočnosť, že v dvoch okresných mestách Bratislavského kraja, ktoré spadajú do 
kategórie menších miest s 10 000 až 19 999 obyvateľmi (Malacky, Senec), neboli sčítaní žiadni ľudia 
bez domova. A opäť je situácia v iných krajoch odlišná. V Trnavskom kraji na takéto mestá pripadalo 
37 % osôb bez domova, v Trenčianskom kraji 21 %, v Banskobystrickom kraji dokonca 54 %. V malých 
obciach a mestách Bratislavského kraja bol podiel ľudí bez domova výrazne nižší než v Pezinku a v 
Bratislave. V ostatných krajoch SR malé mestá a obce vykazujú vyššie zastúpenie ľudí bez domova. 
 
Tabuľka 2.4: Počty ľudí bez domova v krajoch SR podľa veľkosti obcí 
VEĽKOSŤ OBCÍ 
(počet osôb) 

KRAJE SR 
BA TT TN NR ŽI BB PO KE 

200 000 až 499 000 osôb 1 834 0 0 0 0 0 0 638 
100 000 až 199 999 osôb 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 000 až 99 999 osôb 0 984 864 0 0 0 1154 0 
20 000 až 49 999 osôb 360 1 3 348 2 705 225 26 469 397 
10 000 až 19 999 osôb 0 890 1 392 474 0 584 509 108 
5 000 až 9 999 osôb 60 102 36 449 66 119 40 1 059 
2 000 až 4 999 osôb 84 257 480 496 55 95 340 171 
1 000 až 1 999 osôb 51 105 319 201 134 78 146 237 
200 až 999 osôb 7 62 194 140 88 156 130 482 
Menej ako 200 osôb 0 0 5 8 12 14 39 4 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 

Údaje zo SODB 2011 poskytujú informácie o ľuďoch bez domova aj na nižších úrovniach – na úrovni 
okresov i samotných miest a obcí. Údaje za jednotlivé okresy poskytujú tabuľky v Prílohe 1. Medzi 
okresy s najvyššími počtami ľudí bez domova, ktoré prekračujú hranicu 1 000 osôb, patria Prievidza 
(2 737 osôb), Komárno (1 886 osôb), Nové Zámky (1 560 osôb), Prešov (1 250 osôb), Trenčín (1 120 
osôb) a Trnava (1 037 osôb). Ak zostúpime ešte o nižšie – na úroveň samotných miest a obcí, 
naskytne sa zaujímavý pohľad, ktorý narúša intuitívne predpoklady o rozložení populácie ľudí bez 
domova v SR. Vyjadrené v absolútnych počtoch, najviac ľudí bez domova bolo sčítaných v Prievidzi 
(1 602 osôb), Prešove (1 154 osôb), Trnave (984 osôb) a v Bratislave – Starom Meste (936 osôb). Viac 
než 500 osôb bez domova žilo v Trenčíne (864 osôb), Handlovej (734 osôb), Dubnici nad Váhom (671 
osôb), Krompachoch (668 osôb) a v Považskej Bystrici (651 osôb). Viac než 400 ľudí bez domova 
možno nájsť v Petržalke (495 osôb), Galante (480 osôb), Levoči (443 osôb) a v Holíči (410 osôb). 

Popri územnom rozložení populácie ľudí bez domova boli v SODB 2011 sledované aj vybrané 
individuálne charakteristiky.65 K dispozícii sú však len niektoré z nich (pohlavie, vek, rodinný stav), 
viaceré otázky týkajúce sa napríklad dosiahnutého vzdelania, typu ekonomickej aktivity, národnosti či 

                                                           
65 Charakteristiky domácnosti zisťované neboli.  
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príslušnosti k náboženstvu neboli väčšinou oslovených osôb zodpovedané (Ivančíková – Škápik, 2015: 
38). K dispozícii je tak informácia, že väčšina ľudí bez domova je slobodných a majú slovenskú štátnu 
príslušnosť. Z hľadiska veku sú medzi ľuďmi bez domova najmenej zastúpené osoby v staršom veku: 
do vekovej kategórie 60-64 rokov patrilo 711 osôb bez domova, do kategórie 65 rokov a viac 664 
osôb. Na údajoch uvedených v tabuľke 2.5. na prvý pohľad prekvapí vysoký počet osôb bez domova 
v detskom veku. Podľa údajov uverejnených v dátových kockách Štatistického úradu SR žilo na 
Slovensku 4 211 osôb mladších ako 15 rokov, ktoré boli zaradené medzi osoby bez domova. Pri 
interpretácii tohto údaju je však potrebné zohľadniť skutočnosť, že sčítanie bolo zamerané na 
sekundárne bezdomovectvo. Do tejto kategórie patria nielen osoby prespávajúce v obydliach mimo 
bytového fondu, ale aj v hromadných ubytovacích zariadeniach dočasného ubytovania, napríklad 
domovy na pol ceste a pod. 
 
Tabuľka 2.5: Počet ľudí bez domova podľa veku 
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Do 15 rokov 4 211 2 221 1 990 
15-19 rokov 1 487 807 680 
20-24 rokov 2 006 1 133 873 
25-29 rokov 2 196 1 324 872 
30-34 rokov 2 309 1 446 863 
35-39 rokov 2 295 1 512 Z83 
40-44 rokov 2 323 1 501 822 
45-49 rokov 2 127 1 463 664 
50-54 rokov 1 834 1 239 595 
55-59 rokov 1 320 935 385 
60-64 rokov 711 482 299 
65-84 rokov 607 320 287 
85 rokov a viac 57 23 34 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 
Údaje o veľkosti a štruktúre ľudí bez domova sa v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov zbierali 
v roku 2011 po prvý krát. Predstavujú teda prvé odhady v danej oblasti. Keďže poskytujú obraz 
o populácii, ktorá bola zachytená na základe konceptu sekundárneho bezdomovectva, nejde o presnú 
informáciu o celkovom počte všetkých ľudí bez domova na Slovensku. Napriek tomu ide o údaje, 
ktoré majú svoj význam, ak sa interpretujú v duchu metodologických rozhodnutí, ktoré boli urobené 
počas prípravy a realizácie cenzu. Vychádzajúc z konštatovania expertov, že potenciál sčítania v roku 
2011 ako zdroja údajov o bezdomovcoch sa plne nevyužil (Ivančíková – Škápik, 2015: 39),66 tieto 
údaje môžu slúžiť ako základ pre spoluprácu pri príprave nového cenzu a iných výskumov zameraných 
na populáciu ľudí bez domova. 
 

  

                                                           
66 Bezproblémové neboli ani sčítania v iných krajinách. Viac informácií poskytuje štúdia European Observatory on 
Homelessness (2012). 
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2.3. ODHAD VEĽKOSTI A ŠTRUKTÚRY POPULÁCIE ĽUDÍ OHROZENÝCH 
VYLÚČENÍM Z BÝVANIA 
 
Informácie o ľuďoch ohrozených vylúčením z bývania možno získať z rôznych zdrojov. V podmienkach 
Slovenska je adekvátnym zdrojom štatistické zisťovanie EU SILC, v ktorom sa sledujú viaceré 
skutočnosti týkajúce sa podmienok bývania. Navyše v rámci pravidelne sa obmieňajúcich ad hoc 
modulov, ktoré dopĺňajú zoznam každoročne sledovaných premenných, bol v rokoch 2007 a 2012 
realizovaný modul zameraný na podmienky bývania. V rámci neho sa zisťovali podrobnejšie 
informácie, ktoré umožňujú identifikovať ľudí ohrozených niektorými formami deprivácie a vylúčenia 
z bývania. 

Medzi indikátory podmienok bývania založené na EU SILC-u, ktoré sú každoročne sledované 
a produkované na úrovni EÚ patria: 

 Miera zaťaženosti nákladmi na bývanie (Housing costs overburden rate), ktorá odkazuje 
k podielu osôb žijúcich v domácnostiach, kde celkové náklady na bývanie predstavujú viac než 40 
% celkového disponibilného príjmu domácnosti.67 

 Miera preplnenosti obydlí (Overcrowding rate), ktorá odkazuje k podielu osôb žijúcich 
v obydliach, ktoré spĺňajú podmienky preplnenosti. 

 Deprivácia v bývaní (Housing deprivation), ktorá odkazuje k podielu osôb žijúcich 
v domácnostiach, ktoré majú problémy s bývaním. 

K nim možno prirátať ďalšie charakteristiky podmienok bývania, ktoré možno identifikovať na základe 
údajov z EU SILC. Ide napríklad o vlastnícky status vo vzťahu k obydliu, nedoplatky za energie alebo 
nájom, subjektívne vnímanie záťaže nákladmi na bývanie, charakteristiky okolia bydliska (kriminalita, 
hluk, znečistenie). V rámci ad hoc modulu realizovaného v rokoch 2007 a 2012 sa zisťoval napríklad 
subjektívne pociťovaný nedostatok miesta v obydlí, vybavenosť obydlia vyhovujúcou kanalizáciou, 
elektroinštaláciou, a vykurovacím zariadením, či dostupnosť verejných služieb. Dôležité je, že 
súčasťou modulu bola aj otázka o bezprostrednom riziku vysťahovania z bytu a dôvodoch, kvôli 
ktorým takáto zmena hrozí. 

Samozrejme, nie všetky uvedené ukazovatele majú význam pre identifikáciu osôb ohrozených 
vylúčením z bývania. Pozornosť zameriame na tie, ktoré majú výpovednú hodnotu vo vzťahu k 
neistote a neadekvátnosti bývania, tak ako sú obsiahnuté v typológii ETHOS. Analýza bude mať 
charakter deskripcie hodnôt jednotlivých ukazovateľov a ich variácie v rôznych sociálno-
demografických kategóriách, a to v dvoch časových momentoch: v roku 2007 a 2012. Táto voľba má 
dôvody. Po prvé, v týchto dvoch momentoch bol do EU SILC-u zaradený ad hoc modul 
o podmienkach bývania, ktorý využívame v analýze. Po druhé, kým v roku 2007 zaznamenávame 
situáciu v predkrízovom období, v roku 2012 by sa už mali prejaviť konzekvencie krízy (ak nejaké 
nastali). 

V prvom kroku budeme venovať pozornosť ukazovateľom zachytávajúcim rôzne aspekty neistoty 
bývania. Jedným zo zdrojov neistoty bývania môžu byť ťažkosti s pravidelnou úhradou nákladov 
spojených s bývaním. V roku 2012 bolo na Slovensku 8,4 % osôb, ktoré žili v domácnostiach, ktorých 
                                                           
67 Celkové náklady na bývanie i celkový disponibilný príjem sú očistené o sumu príspevku na bývanie.  
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náklady na bývanie boli vyššie ako 40 % disponibilného príjmu. Ide o domácnosti, ktoré na bývanie 
vynakladajú signifikantnú časť príjmu, čo vytvára veľké riziko znižovania životnej úrovne 
(obmedzovanie iných druhov spotreby v prospech nákladov na bývanie môže mať za následok 
depriváciu a znižovanie životného štandardu), ako aj oslabovanie udržateľnosti a istoty bývania. 
Medzi rokmi 2007 a 2012 došlo k výraznému zníženiu tejto rizikovej populácie, a to o viac ako 9 
percentuálnych bodov. Miera zaťaženia nákladmi na bývanie však napriek tomuto pozitívnemu 
vývoju zostáva vysoká medzi obyvateľmi pod hranicou chudoby. V roku 2012 viac ako tretina z nich 
žila v domácnostiach s nákladmi na bývanie presahujúcimi 40 % príjmu. Na druhej strane osôb mimo 
rizika chudoby sa vysoký podiel výdavkov na bývanie týka len vo veľmi obmedzenej miere. 

V roku 2007 sa s vysokými nákladmi na bývanie potýkali častejšie domácnosti s deťmi. V roku 2012 už 
prítomnosť detí v domácnosti mieru zaťaženosti nákladmi na bývanie nediferencuje. Rozdiely však 
pretrvávajú z hľadiska vlastníckeho vzťahu k obydliu. Ako sa dalo očakávať, náklady presahujúce 40 % 
príjmu domácnosti sa najčastejšie vyskytujú medzi obyvateľmi, ktorí žijú v domácnostiach bývajúcich 
vo vlastnom obydlí a splácajúcich hypotéku alebo iný typ pôžičky súvisiaci s bývaním. Túto skúsenosť 
má každá štvrtá osoba z týchto domácností. Kontrastom je miera zaťaženia v domácnostiach bez 
pôžičiek (5,7 %), kde navyše v sledovanom období prebehol významnejší pokles rizika. 

Výrazné rozdiely v miere zaťaženosti nákladmi na bývanie existujú nielen medzi domácnosťami 
vlastniacimi obydlie, ale aj medzi osobami bývajúcimi v podnájmoch. V rámci zisťovania EU SILC sa 
rozlišuje medzi podnájmom za bežné/ trhové ceny a podnájmom poskytovaným za zníženú cenu 
alebo zadarmo. Ukazuje sa, že osoby v domácnostiach, ktoré si prenajímajú bývanie za bežné ceny, sú 
výrazne častejšie konfrontované s vysokými nákladmi na bývanie, a to napriek tomu, že po roku 2007 
sa ich podiel znížil o viac než 50 %. 
 
Tabuľka 2.6: Miera zaťaženosti nákladmi na bývanie (2007 a 2012, %) 
 2007 2012 
Celá populácia 17.8 8.4 
Osoby pod hranicou príjmovej chudoby 50.8 36.3 
Osoby nad hranicou chudoby 13.9 4.1 
Osoby v domácnostiach s deťmi 16.0 8.5 
Osoby v domácnostiach bez detí 20.3 8.2 
Osoby v domácnostiach, ktoré sú vlastníkmi obydlia s hypotékou alebo pôžičkou 27.3 24.8 
Osoby v domácnostiach, ktoré sú vlastníkmi obydlia bez hypotéky alebo pôžičky 15.3 5.7 
Osoby v domácnostiach v podnájme za bežné, trhové nájomné 35.8 15.1 
Osoby v domácnostiach v podnájme za zníženú cenu alebo zadarmo 16.3 8.7 
Zdroj: EU SILC 2007 a 2012. 

Náklady na bývanie predstavujú ten typ výdavkov, pri ktorých prerušenie platieb predstavuje riziko 
straty bývania. Týka sa to najmä pravidelných platieb za služby alebo pôžičky spojené s bývaním. 
V roku 2012 žilo v domácnostiach s nedoplatkami za nájomné alebo splácanie hypotéky 4,1 % osôb. 
5,8 % osôb žilo v domácnostiach, ktoré mali nezaplatenú (raz alebo viackrát) dodávku energií. Riziko 
nedoplatkov sa zvyšuje pre domácnosti pod hranicou chudoby. Nedoplatky za nájomné alebo 
hypotéku sa v roku 2012 týkali 11,6 % a nedoplatky za energie až 18,3 % chudobných osôb (tabuľka 
2.7. a tabuľka 2.8.). 

Údaje z EU SILC umožňujú špecifikovať, či nezaplatenie nájomného alebo dodávky energií bolo 
jednorazovou záležitosťou alebo k nemu dochádzalo opakovane. Opakovane sa vyskytujúce dlžoby 
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zásadným spôsobom ohrozujú istotu bývania. V roku 2012 žilo na Slovensku 2,4 % osôb, ktorých 
domácnosti nezaplatili nájomné/ hypotéku dvakrát alebo viackrát. 3 % osôb žilo v domácnostiach, 
ktoré opakovane nezaplatili za dodávku energií. Medzi oboma javmi pritom existuje silná súvislosť: 
väčšina domácností, ktoré majú opakovane nedoplatky za dodávku energií, zápasí aj s opakujúcimi sa 
nedoplatkami za nájom alebo hypotéku. Konkrétne – spomedzi osôb, ktorých domácnosti mali 
nedoplatky za dodávku energií dvakrát alebo viackrát, bolo 82 % takých, ktorých domácnosti nemali 
opakovane zaplatené ani nájomné alebo hypotéku.68 
 
Tabuľka 2.7: Podiel osôb žijúcich v domácnostiach s nedoplatkami za nájomné alebo splácanie 
hypotéky  (2007 a 2012, %) 
 2007 2012 
Celá populácia 3.5 4.1 
Osoby pod hranicou chudoby 12.7 11.6 
Osoby nad hranicou chudoby 2.4 3.0 
Osoby v domácnostiach s deťmi 4.9 5.0 
Osoby v domácnostiach bez detí 1.7 3.1 
Zdroj: EU SILC 2007 a 2012. 

 
 
Tabuľka 2.8: Podiel osôb žijúcich v domácnostiach s nedoplatkami za energie  (2007 a 2012, %) 
 2007 2012 
Celá populácia 5.7 5.8 
Osoby pod hranicou chudoby 18.3 18.3 
Osoby nad hranicou chudoby 4.2 3.8 
Osoby v domácnostiach s deťmi 6.7 6.5 
Osoby v domácnostiach bez detí 4.3 4.8 
Zdroj: EU SILC 2007 a 2012 

Silný potenciál zachytiť neistotu bývania má otázka o bezprostrednom riziku vysťahovania sa z 
obydlia. V roku 2012 žilo na Slovensku 0,6 % osôb, ktoré uviedli, že sa v blízkej budúcnosti musia 
vysťahovať z obydlia. Najčastejším dôvodom núteného opustenia bytu boli takzvané „iné“ dôvody, 
ako je štúdium, pracovné či rodinné príčiny. Nutnosť opustiť obydlie kvôli súdnemu rozhodnutiu sa 
týkala 16,5 % osôb z tejto kategórie. Ďalších 18 % uviedlo, že musia opustiť byt kvôli finančným 
ťažkostiam. Pri interpretácii týchto údajov je potrebné mať na pamäti, že kvôli nízkemu zastúpeniu 
tejto kategórie v populácii je ich výpovedná hodnota veľmi obmedzená. 

Porovnanie s rokom 2007 má v tomto prípade taktiež určité limity, nakoľko v roku 2007 bola 
respondentom položená otázka, či v posledných rokoch došlo k sťahovaniu domácnosti. Ak áno, 
respondenti mali uviesť hlavný dôvod. Teda: kým v roku 2007 otázka smerovala na nedávnu 
skúsenosť a jej dôvody, otázka v roku 2012 sa už týkala budúceho (bezprostredného) rizika 
vysťahovania sa z obydlia. V roku 2007 bolo na Slovensku 3,4 % osôb, ktoré zažili sťahovanie počas 
posledných dvoch rokov. Najčastejším dôvodom zmeny bolo sťahovanie sa do lepšieho, nového bytu. 
Druhým najčastejším dôvodom boli zmeny v rodinnom živote (založenie rodiny, odsťahovanie sa za 
partnerom a pod.). 

                                                           
68 Hodnota koeficientu Cramer’s V, ktorý meria silu súvislosti medzi týmito dvoma javmi, je 0,64.  
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Popri indikátoroch odkazujúcich na riziko neistoty bývania si pozornosť zaslúžia aj ukazovatele jeho 
adekvátnosti/ kvality. V tomto smere je ponuka analytických perspektív naozaj široká. Za všetky 
dostupné údaje vyberáme iba niekoľko takých, ktoré majú ilustračnú povahu.69 Miera preplnenosti 
obydlia odkazuje k tomu, aký podiel populácie žije v preplnených obydliach. Domácnosť žije 
v preplnenom obydlí vtedy, ak nemá k dispozícii minimálny počet miestností zodpovedajúci jej 
zloženiu, ktorý je definovaný nasledovne: 

 jedna izba pre domácnosť; 
 jedna izba na každý pár v domácnosti; 
 jedna izba pre každú osobu vo veku 18 rokov a viac; 
 jedna izba pre dvojicu osôb rovnakého pohlavia vo veku medzi 12 a 17 rokov; 
 jedna izba pre každú osobu vo veku medzi 12 a 17 rokov, ktorá nie je zaradená do 

predchádzajúcej kategórie; 
 jedna izba pre dvojicu detí vo veku menej ako 12 rokov. 

Podľa takejto definície žilo v roku 2012 na Slovensku 38,4 % osôb v preplnených obydliach. Oproti 
roku 2007 sa tento podiel znížil takmer o 5 percentuálnych bodov. V preplnených obydliach žijú oveľa 
častejšie chudobní ľudia – v roku 2012 to bola viac ako polovica ľudí pod hranicou chudoby. Rovnako 
to platí pre domácnosti s deťmi, ktoré sa stretávajú s takýmito podmienkami oveľa častejšie než 
domácnosti bez detí. V roku 2012 žil v preplnenom obydlí každý druhý človek z domácnosti, v ktorej 
boli prítomné deti. 
 
Tabuľka 2.9: Miera preplnenosti obydlia (2007 a 2012, %) 
 2007 2012 
Celá populácia 43.3 38.4 
Osoby pod hranicou chudoby 56.2 51.2 
Osoby nad hranicou chudoby 37.1 33.5 
Osoby v domácnostiach s deťmi 56.6 50.3 
Osoby v domácnostiach bez detí 25.2 22.6 
Zdroj: EU SILC 2007 a 2012. 

Vysoký podiel osôb, ktoré žijú na Slovensku v preplnených obydliach, je zapríčinený viacerými 
faktormi, ako napríklad nedostupnosť bývania pre mladých ľudí a rodiny (ktoré zostávajú s rodičmi vo 
viacgeneračných domácnostiach). Ako problematická sa ukazuje aj samotná definícia preplneného 
obydlia. Porovnanie hodnôt tohto ukazovateľa v krajinách EÚ (graf 2.1.) ukazuje jasnú štiepiacu líniu 
medzi „starými“ a „novými“ členskými štátmi. Kým v krajinách západnej Európy je podiel populácie 
žijúcej v preplnených obydliach nižší, v postkomunistických krajinách je omnoho vyšší, a to 
systematicky. Takáto jasná diferencia sa vyskytuje pri máloktorých ukazovateľoch. Naznačuje, že 
spôsob definície preplnenosti obydlia nemusí zohľadňovať špecifiká výstavby a bytovej politiky 
v nových členských krajinách EÚ. 
 
  

                                                           
69 Aby bolo možné zachytiť skutočné jadro populácie bývajúcej v neadekvátnych podmienkach, bolo by potrebné 
skonštruovať sumárne ukazovatele, ktoré by zachytávali kombináciu alebo kumuláciu neadekvátnych podmienok bývania. 
Takáto úloha však prekračuje zámery tohto textu.  
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Graf 2.1: Miera preplnenosti obydlia v krajinách EÚ (2012, %) 

 
Zdroj: EU SILC 2012. 

Neadekvátne podmienky bývania možno zachytiť aj prostredníctvom výskytu problémov s bývaním. 
Takýmito problémami sú napríklad zatekajúca strecha a vlhké steny alebo príliš málo svetla v obydlí. 
Prvý typ problému zasahuje približne 9 % populácie na Slovensku, pričom medzi chudobnou časťou 
populácie sa dotýka každej piatej osoby. V príliš tmavom obydlí žili v roku 2012 takmer 4 % 
obyvateľov. Výskyt tohto problému bol opäť niekoľkonásobne vyšší medzi osobami pod hranicou 
chudoby. V prípade týchto dvoch problémov došlo medzi rokmi 2007 a 2012 k nárastu ohrozenej 
populácie. Výrazný nárast zaznamenal najmä podiel chudobných osôb žijúcich v obydliach so 
zatekajúcou strechou a vlhkými stenami – o 8 percentuálnych bodov. 
 
Tabuľka 2.10: Podiel osôb žijúcich v domácnostiach s problémami s obydlím (,2007 a 2012, %) 
 ZATEKAJÚCA STRECHA, VLHKÉ 

STENY 
PRÍLIŠ TMAVÉ OBYDLIE 

 2007 2012 2007 2012 
Celá populácia 6.1 8.8 3.7 3.8 
Osoby pod hranicou chudoby 11.3 19.7 8.0 8.2 
Osoby nad hranicou chudoby 5.5 7.2 3.2 3.1 
Osoby v domácnostiach s deťmi 6.4 8.8 3.6 4.3 
Osoby v domácnostiach bez detí 5.7 8.9 3.8 3.2 
Zdroj: EU SILC 2007 a 2012. 

Prezentované údaje pokrývajú len niektoré aspekty vylúčenia z bývania. Týkajú sa najmä indikácie 
neistoty bývania a jeho neadekvátnosti. Na rôznych príkladoch sme ukázali, že na Slovensku existuje 
nezanedbateľná časť populácie, ktorá čelí zhoršeným podmienkam bývania alebo ťažkostiam s jeho 
udržaním. Riziko vylúčenia z bývania sa môže rapídne zvýšiť, ak dochádza ku kumulácii týchto 
problémov a ich pretrvávaniu v čase. 
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ZÁVER 
 
V posledných rokoch došlo k významným posunom v oblasti zberu údajov o veľkosti a štruktúre ľudí 
bez domova a ľudí v rizikovom bývaní. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že existuje viacero 
prístupov k definícii bezdomovectva i viacero spôsobov zberu údajov. Napriek snahám o vytvorenie 
uceleného metodologického rámca na medzinárodnej úrovni (typológia ETHOS) v súčasnosti ešte nie 
sú dostupné dostatočne robustné údaje, ktoré by umožnili porovnávanie krajín a diskusiu 
o výsledkoch politík v danej oblasti. Existujúce údaje však vytvárajú dobrý základ pre zvažovanie 
cesty, ktorou sa vydá Slovenská republika. 

Prvé oficiálne štatistiky sú už pri tom na svete. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 
prinieslo údaje o rozsahu a čiastočne aj o štruktúre tzv. sekundárneho bezdomovectva na Slovensku. 
Počet 23 480 ľudí bez domova a ich geografické rozmiestnenie je potrebné interpretovať v súlade 
s metodologickými východiskami sčítania. Poskytujú základ pre diskusiu o tom, aké koncepty 
bezdomovectva použiť v prípade ďalších sčítaní. 

Zisťovanie EU SILC je cenným zdrojom informácií o rizikách vylúčenia z bývania. V roku 2012 žilo na 
Slovensku 8 % ľudí v domácnostiach, ktorých náklady na bývanie tvorili veľmi významnú časť 
disponibilného príjmu. 4 % obyvateľov žili v domácnostiach, ktoré aspoň raz v roku nezaplatili 
nájomné alebo hypotéku a 6 % v domácnostiach, ktoré mali (aspoň raz za rok) neuhradené poplatky 
za energie. Čo sa týka kvality bývania, viac ako jedna tretina ľudí na Slovensku bývala v preplnených 
obydliach, 9 % bývalo vo vlhkých a 4 % v tmavých obydliach. Údaje z výberového zisťovania EU SILC 
o nútenom vysťahovaní z obydlia by bolo zaujímavé a potrebné triangulovať s údajmi o exekúciách 
a dražbách. Tie však, žiaľ, nie sú k dispozícii. 

Využitie zisťovania EU SILC pre účely analýzy bezdomovectva na Slovensku má potenciál rásť, pretože 
jeho záber sa bude pravdepodobne rozširovať. V súčasnosti prebiehajú diskusie o príprave tzv. 
retrospektívnych otázok o bezdomovectve, ktoré by boli zaradené do niektorého z pravidelných ad 
hoc modulov EU SILC. Retrospektívne otázky by nezisťovali aktuálny stav, ale mierili by na predošlú 
prípadnú skúsenosť s bezdomovectvom. Podľa organizácie FEANTSA skúsenosti z výskumov 
využívajúcich retrospektívne otázky o bezdomovectve umožňujú formulovať prinajmenšom štyri 
ponaučenia využiteľné pre rozšírenie EU SILC-u (FEANTSA, 2014): 

 Objektivizácia bezdomovectva môže byť podporená použitím odkazov ku konkrétnym 
životným situáciám života bez domova (tak ako je to napríklad v klasifikácii ETHOS), namiesto 
spoliehania sa na subjektívnu seba-deklaráciu ako bezdomovca. 

 Využitie retrospektívnych otázok, ktoré sa pýtajú na skúsenosť s bezdomovectvom 
prostredníctvom skúseností s konkrétnymi životnými situáciami, zvyšuje šancu zachytiť tzv. 
skryté bezdomovectvo (ako napríklad vynútené bývanie u známych a príbuzných). 

 Na druhej strane skúsenosti z predchádzajúcich výskumov ukazujú, že retrospektívne otázky 
v rámci „klasického“ výberového zisťovania majú len obmedzenú schopnosť zachytiť 
skúsenosti ľudí, ktorí sú bez domova dlhší čas. Dôvodom je skutočnosť, že pravdepodobnosť 
ich zaradenia do výberovej vzorky je nízka, respektíve nižšia ako pri ostatných sociálno-
ekonomických kategóriách. 
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 Pozornosť je potrebné venovať aj exaktnej (a – ak je to možné – spoločne zdieľanej) definícii 
obdobia, ku ktorému sa odpovede respondentov budú vzťahovať. Od toho sa totiž odvíja 
odhad úrovne prevalencie bezdomovectva. 

 
Systematické využitie (retrospektívnych) otázok ohľadne skúsenosti s bezdomovectvom 
v pravidelných štatistických zisťovaniach bude rozhodne krokom vpred (aj keď reálny prínos, plusy 
a mínusy budú môcť byť zhodnotené až na základe získaných údajov – na základe reakcie populácie). 
Niektoré otázky týkajúce sa odhadov veľkosti a štruktúry populácie bez domova a populácie v riziku 
bývania však zostanú aj potom stále otvorené. 
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3. NÁSTROJE PREVENCIE BEZDOMOVECTVA PRI 
OHROZENÍ STRATOU BÝVANIA A PRI PREPÚŠŤANÍ 
Z INŠTITUCIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V SR 
 
Darina Ondrušová, Milan Fico 

 

ÚVOD 

 
Bezdomovectvo je pre človeka traumatizujúca skúsenosť, ktorá sa viaže nielen k strate domova, ale 
spravidla aj sociálnych väzieb. Zároveň je krízou medziľudských vzťahov. Riešenie vzniknutej situácie 
bezdomovectva je náročné a aj nákladné, berúc do úvahy potrebné podporné služby či potrebu 
zabezpečenia náhradného stáleho bývania. To, že prevencia bezdomovectva je v mnohých ohľadoch 
efektívnejšia ako jeho následné riešenie, je dobre známou skutočnosťou (pozri napr. Young, 2013). 
Čo konkrétne je však možné rozumieť pod pojmom prevencia bezdomovectva? Aké typy opatrení 
prevencia zvyčajne zahŕňa? Akú oporu majú preventívne opatrenia v legislatíve SR a ako sa 
uplatňujú? Sú tieto opatrenia dostatočné? V ktorých oblastiach je potrebné prijať zmeny s cieľom 
zefektívnenia prevencie? Na Slovensku nebola tejto téme doposiaľ vo verejnej politike venovaná 
výraznejšia pozornosť. Žiadny z dokumentov na národnej úrovni sa explicitne nezaoberá prevenciou 
a riešením bezdomovectva. Rovnako chýbajú analýzy súčasného stavu v danej oblasti. 

Cieľom predkladaného textu je pokúsiť sa vyplniť sčasti túto medzeru a zmapovať dostupné 
legislatívne opatrenia, ktoré sú zamerané na predchádzanie bezdomovectvu na Slovensku – najmä 
v súvislosti s možnou stratou bývania nízkopríjmových skupín obyvateľstva na jednej strane 
a prepúšťaním z rôznych typov inštitucionálnej starostlivosti na druhej strane. 

V súčasnosti je v európskych krajinách pomerne rozšírenou definíciou bezdomovectva typológia 
ETHOS, ktorá sa stala východiskom predkladanej štúdie. Spomenutá typológia rozlišuje viac ako 
dvadsať rôznych životných situácií v štyroch koncepčných kategóriách, v ktorých je možné hovoriť 
o bezdomovectve, resp. o ohrození vylúčenia z bývania. Ide o nasledovné koncepčné kategórie:70 

1. osoby bez prístrešia (prespávajúci na ulici, resp. v krízovom ubytovaní ako napr. nocľahárne); 
2. osoby bez bývania (v zariadeniach ako napr. útulok, domov na polceste, zariadenie 

núdzového bývania, ale aj osoby pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti bez 
možnosti iného bývania); 

3. osoby v neistom bývaní (napr. bez nájomnej zmluvy, v prechodnom bývaní u príbuzných 
a známych, ľudia ohrození vysťahovaním); 

4. osoby v nevyhovujúcom bývaní (napr. v mobilných či provizórnych obydliach – chatkách, 
maringotkách). 

                                                           
70 Podľa: FEANTSA, 2005.  
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Genéze vzniku tejto typológie sa podrobnejšie venujeme na inom mieste (Lorenc, Ondrušová, 2016; 
viď kapitola 1), avšak zdôrazňujeme, že aj v tomto texte chápeme bezdomovectvo ako fenomén 
zahŕňajúci podstatne širší okruh situácií ako výlučne iba prespávanie na ulici. Zároveň sa v odbornej 
literatúre71  uvádza niekoľko typov prevencie bezdomovectva: 

• Primárna prevencia – nižovanie rizika bezdomovectva v celej populácii efektívnou bytovou 
a sociálnou politikou; 

• Sekundárna prevencia – politiky zamerané na ľudí v ohrození bezdomovectvom, napríklad pri 
prepúšťaní z inštitucionálnej starostlivosti alebo v krízových situáciách, ako je vysťahovanie a 
podobne; 

• Terciárna prevencia – opatrenia zamerané na prevenciu opakovaného bezdomovectva ľudí, 
ktorí už mali skúsenosť s bezdomovectvom a boli opätovne začlenení do bežného života. 

Vzhľadom na cieľ tejto štúdie, ktorým je mapovanie dostupných opatrení prevencie straty bývania 
a pomoci pri prepúšťaní z inštitucionálnej starostlivosti, sa zameriavame na analýzu opatrení v rámci 
primárnej, a najmä sekundárnej prevencie bezdomovectva v SR. Skúmame opatrenia, ktoré sa pri 
prevencii straty bývania týkajú najmä osôb a domácností spadajúcich podľa typológie ETHOS do 
koncepčnej kategórie 3 „neisté bývanie“,72 resp. pri prepúšťaní z inštitucionálnej starostlivosti do 
koncepčnej kategórie 2 „bez bývania“.73 Podľa O’Sullivana et al. (2010) k zvyčajným opatreniam 
v rámci sekundárnej prevencie bezdomovectva patrí dostupná mediácia konfliktov (napríklad medzi 
prenajímateľom a nájomcom), ďalej bezplatné finančné poradenstvo pre nízkopríjmové skupiny 
obyvateľstva vrátane manažmentu dlhov, alebo zisťovanie a pomoc pri riešení bytovej situácie osôb 
pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti. Predmetom nášho výskumu tak bola identifikácia 
týchto a ďalších opatrení v podmienkach SR. 

Analýzu sme uskutočnili predovšetkým na základe platnej legislatívy. Taktiež sme sa venovali 
mapovaniu zdrojov dát o veľkosti skupín obyvateľov, ktoré by jednotlivé opatrenia potrebovali 
využívať, ako aj dát o implementačnej praxi opatrení zameraných na prevenciu bezdomovectva. 
V niektorých prípadoch, ako uvádzame ďalej v texte, sme pre doplnenie informácií a načrtnutie 
hlavných výziev pri implementácii legislatívy v praxi uskutočnili expertné rozhovory. Vzhľadom na 
malé množstvo dostupných dát a na potrebu ďalšieho výskumu v tejto oblasti však nie je našou 
ambíciou ponúknuť úplný obraz o dostupnosti či kvalite jednotlivých preventívnych opatrení. 

Text je členený do troch meritórnych kapitol. Prvá sa zameriava na prevenciu straty bývania. Ďalšia 
kapitola skúma prevenciu bezdomovectva pri prepúšťaní z rôznych typov zariadení inštitucionálnej 
starostlivosti. V poslednej kapitole sa venujeme hlavným zisteniam a odporúčaniam. 

                                                           
71 Viď: Busch-Geertsema – Fitspatrick, 2008.  
72 Operačná kategória 8 – ľudia žijúci v neistom bývaní bez nájomnej zmluvy; životná situácia 8.2 – užívanie obydlia bez 
právneho nároku; a životná situácia 8.3 – užívanie pozemku bez právneho nároku. Operačná kategória 9 – osoby ohrozené 
vysťahovaním; životná situácia 9.1 – výpoveď z nájmu nehnuteľnosti; a životná situácia 9.2 – strata vlastníctva bytu – nútený 
výkon práva vysťahovaním. Viac pozri tabuľku 1.2. 
73 Operačná kategória 6 – osoby pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti; životná situácia 6.1 – zariadenia na výkon 
trestu odňatia slobody/ výkon väzby; životná situácia 6.2 – zdravotnícke zariadenia; a životná situácia 6.3 – zariadenia 
starostlivosti o deti (tabuľka 1.2.). 
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3.1. PREVENCIA STRATY BÝVANIA 
Prevencia straty bývania sa v zmysle typológie ETHOS týka ľudí ohrozených vysťahovaním – z dôvodu 
straty vlastníctva bytu alebo výpovede z nájmu, ako aj ľudí v nelegálnych obydliach, t. j. bez právneho 
nároku na ich užívanie. Opatrenia prevencie straty bývania tak majú smerovať k podpore udržania 
užívaného obydlia, prípadne k ponuke iného obydlia na základe nájomnej zmluvy, ktoré je dostupné 
aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. 

Z Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 pritom v súvislosti so štruktúrou vzťahov užívateľov 
k obydliam vyplýva, že na základe údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (ďalej „SODB“) v roku 
2011 sa dominantný počet bytov – až 90,5 % obývaných bytov – nachádza vo vlastníctve súkromných 
osôb. „Podiel bytov v nájomnom režime predstavuje len necelých 6 %, pričom vo vlastníctve 
verejného sektora (mestá a obce) sa nachádzajú 3 % bytov a podľa odborných odhadov sú ďalšie 3 % 
bytov vo vlastníctve súkromných osôb prenajímané na voľnom trhu. Zvyšný podiel bytov 
reprezentujúci 3,5 % je vo vlastníctve družstiev. Napriek uvedenému nie je v súčasnosti možné na 
základe dostupných administratívnych zdrojov zistiť aktuálny a podrobný rozsah bytového fondu.“74 

V nasledujúcom texte predstavíme podmienky a ochranu pred stratou bývania v každom z týchto 
troch typov bývania. Takisto priblížime dostupné opatrenia na podporu udržania bývania. Z hľadiska 
postupnosti pri strate bývania v kontexte aktuálnej právnej terminológie ešte pre spresnenie 
uvádzame, že slovenský právny poriadok nepozná pojem „strata bývania“. Skôr by bolo možné 
hovoriť o strate vlastníctva či o výpovedi z nájmu nehnuteľnosti – bytu alebo domu (ďalej len bytu), 
ktorá vedie k povinnosti užívateľa vysťahovať sa (to sa týka prvých troch častí tejto kapitoly). 
Povinnosť vysťahovať sa už de facto znamená stratu (pôvodného) bývania. Ak si užívateľ túto 
povinnosť nesplní dobrovoľne, má nový majiteľ/ prenajímateľ ďalej možnosť obrátiť sa na súd, ktorý 
môže rozhodnúť o vysťahovaní/ vyprataní na základe exekučného titulu (čomu sa venujeme v 4. časti 
tejto kapitoly). Preto pojem „povinnosť vysťahovať sa“ používame pri popise dôsledkov straty 
vlastníctva/ výpovede z nájmu bytu, zatiaľ čo pojem „vysťahovanie/ vypratanie“ sa viaže na úradné 
konanie upravené v Exekučnom poriadku, ktoré súvisí s neplnením povinnosti vysťahovať sa. 

3.1.1. Prevencia straty vlastníctva bytu 
Zmienili sme sa už, že najväčší podiel domov a bytov na Slovensku tvoria jednoznačne tie, ktoré sú 
v osobnom vlastníctve ich užívateľov. Z tohto dôvodu je garancia primeranej ochrany pred stratou 
vlastníctva bytu zvlášť relevantná. Aké dôvody teda v kontexte prevencie bezdomovectva môžu viesť 
k strate vlastníctva bytu? Akým spôsobom je upravený proces vymáhania pohľadávky vedúci 
k možnej strate bývania a ktoré preventívne opatrenia odďaľujúce alebo znemožňujúce stratu 
vlastníckych práv tento proces obsahuje? Aký počet ľudí, resp. domácností na Slovensku aktuálne čelí 
ohrozeniu straty vlastníctva bytu? 

Jednoznačným dôvodom ohrozenia stratou vlastníctva bytu sú finančné pohľadávky voči majiteľovi 
bytu, teda dlžníkovi. Pohľadávky sa môžu týkať napríklad nesplácania hypotekárneho úveru na 
bývanie poskytnutého bankou alebo nesplácania iných finančných pôžičiek, napríklad spotrebných 

                                                           
74 Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, schválená uznesením vlády SR č. 13 zo 7. januára 2015. Bratislava, Vláda 
SR 2015. Dostupné na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=81554.  

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=81554
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úverov – často od nebankových spoločností, ktoré sú potom veriteľmi. V súčasnosti zákon75 
stanovuje minimálnu výšku pohľadávky, kedy je umožnené vykonať exekúciu predajom 
nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník hlásený trvalý alebo prechodný pobyt, na 2 000 eur. Za 
predpokladu, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená niektorým iným spôsobom uvedeným v 
zákone. Z hľadiska platnej legislatívy je tak dôvodom ohrozenia straty vlastníctva bytu existencia 
pohľadávky voči vlastníkovi vyššej ako 2 000 eur. Dôvodom zvyšujúcim riziko straty bývania je 
zároveň existencia záložného práva76 na byt, ktoré býva podmienkou poskytnutia hypotekárnych 
úverov bankou, môže však byť aj súčasťou zmlúv o iných typoch pôžičiek (viď nižšie). 

Samotný proces vymáhania pohľadávky, ktorý môže viesť k strate bývania vo vlastnom byte, sa 
potom môže riadiť dvomi právnymi predpismi: Zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 
a exekučnej činnosti  v znení neskorších predpisov (ďalej len Exekučný poriadok) alebo Zákonom č. 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Konanie sa začína na návrh 
veriteľa (banky či nebankovej spoločnosti). To, či sa v prípade nesplácania záväzku uplatní postup 
podľa Exekučného poriadku alebo podľa Zákona o dobrovoľných dražbách, je spravidla upravené už 
v zmluve o poskytnutí pôžičky uzatvorenej medzi vlastníkom bytu a veriteľom. Všeobecne je však pre 
veriteľa, ktorý má na byt záložné právo, výhodnejšie postupovať podľa Zákona o dobrovoľných 
dražbách. Naopak pre veriteľa, ktorý záložné právo nemá, je možný iba postup podľa Exekučného 
poriadku. 

Cieľom Zákona o dobrovoľných dražbách bolo umožniť jednoduchší postup v porovnaní s nútenou 
dražbou, ktorú vykonáva exekútor a ktorá podlieha súdnemu konaniu.77 Dobrovoľná dražba sa totiž 
nemusí týkať len nehnuteľnosti a nemusí byť iniciovaná iba veriteľom, ale aj samotným vlastníkom 
predmetu dražby, čomu bolo potrebné vytvoriť právny rámec. Príkladom jednoduchšieho postupu 
v porovnaní s nútenou dražbou podľa Exekučného poriadku je výrazné skrátenie celého procesu. 
Dobrovoľnú dražbu je totiž možné uskutočniť už v lehote dvoch mesiacov od podpisu zmluvy o 
vykonaní dražby (medzi veriteľom a osobou oprávnenou organizovať dobrovoľnú dražbu - 
dražobníkom78), zatiaľ čo napríklad § 145 Exekučného poriadku výslovne pripúšťa možnosť, že 
nehnuteľnosť sa nepodarí predať do jedného roka od vydania exekučného príkazu – v takom prípade 
súd môže na návrh veriteľa alebo exekútora  exekúciu predajom tejto nehnuteľnosti zastaviť. Okrem 
toho môžu byť pri využití dobrovoľnej dražby v porovnaní s exekúciou výhodou pre navrhovateľa 
nižšie náklady, keďže tieto sa hradia výlučne z výťažku dobrovoľnej dražby. 

Na druhej strane, aplikačná prax dobrovoľných dražieb so sebou prinášala mnohé problémy súvisiace 
s tým, že navrhovateľom dražby môže byť aj záložný veriteľ – čo neraz viedlo až k strate bývania 
dlžníkov. Potvrdzuje to aj dôvodová správa k novele Zákona o dobrovoľných dražbách z roku 2007: 
„Medzi hlavné ciele predloženej novely patrí jasné definovanie práv a povinností účastníkov 
občianskoprávneho vzťahu tak, aby nevznikali až prekvapivé stavy spôsobujúce občanom definitívne 

                                                           
75 § 63, ods. 2 Exekučného poriadku a § 3, ods. 6 Zákona o dobrovoľných dražbách.  
76 Zabezpečenie splatenia dlhu tým, že ak dlžník nesplatí dlh riadne a včas, veriteľ môže svoju pohľadávku uspokojiť z 
predmetu záložného práva (napr. jeho predajom). 
77 V dôvodovej správe k Zákonu o dobrovoľných dražbách sa v tejto súvislosti uvádza: „Uspokojenie veriteľa speňažením 
nehnuteľnosti dražbou uskutočňovanou súdom prípadne exekútorom je pomerne zložité a časovo náročné, v celom rade 
prípadov je možné dosiahnuť rovnaký výsledok verejnou dražbou mimo súdneho výkonu rozhodnutia či exekúcie, ktorá 
môže byť pre dlžníka ekonomicky výhodnejšia“. 
78 Dražobník má napr. povinnosť doručiť vlastníkovi nehnuteľnosti znalecký posudok najmenej 30 dní pred konaním dražby.  
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zbavenie majetku, ktorý má niekoľkonásobne vyššiu hodnotu, než bola výška samotnej pohľadávky.“ 
Išlo predovšetkým o situácie, kedy nebankové spoločnosti poskytli človeku pôžičku často v hodnote 
iba niekoľko sto eur, pričom v zmluve o pôžičke získali záložné právo na jeho byt. V prípade 
nesplácania potom mohli podať návrh na začatie dražby bytu, ktorá v konečnom dôsledku viedla 
k strate bývania dlžníka. V súčasnosti tak už napríklad nie je možné exekvovať nehnuteľnosť pri 
pohľadávkach do 2 000 eur. Novším príkladom reflektujúcim problém aplikačnej praxe bolo podanie 
Okresného súdu Bratislava II Na Ústavný súd SR v roku 2013 vyplývajúce zo situácie, kedy veriteľ 
(napr. nebanková spoločnosť) môže byť nielen navrhovateľom dražby, ale aj vydražiteľom (novým 
majiteľom nehnuteľnosti). Veriteľ navyše môže v súlade so zákonom už v prvom kole dražby znížiť 
najnižšie podanie pod hranicu stanovenú znaleckým posudkom. V konečnom dôsledku tak môže 
nastať situácia, kedy napríklad nebanková spoločnosť podá návrh na dobrovoľnú dražbu 
nehnuteľnosti vlastnenej dlžníkom, pričom sama určí nižšie podanie, než akým je cena nehnuteľnosti 
určená v znaleckom posudku. Následne vydraží nehnuteľnosť a dlžník (pôvodný vlastník) má naďalej 
povinnosť splácať zvyšnú časť pohľadávky. Okresný súd navrhoval určenie nesúladu príslušnej časti 
zákona (§ 16, ods. 6) s Ústavou SR, ako aj  s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd. Ústavný súd v uznesení PL. ÚS 16/2013-35 z 11. decembra 2013 podnet 
okresného súdu odmietol pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí (v čase podania nebolo 
konanie na okresnom súde právoplatne prerušené).79 

V kontexte prevencie bezdomovectva sú stratou bývania na základe dobrovoľnej dražby zvlášť 
ohrozené nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, pre ktoré sú pôžičky často jedinou možnosťou 
zabezpečenia základných životných potrieb, a to aj kvôli chýbajúcej ponuke sociálneho nájomného 
bývania. Dôležitým preventívnym opatrením straty bývania v uvedenom kontexte je právo vlastníka 
požiadať súd o určenie neplatnosti dražby, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo namieta 
porušenie zákona.80 Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov – s výnimkou, ak ide 
o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má vlastník trvalý pobyt. V tomto prípade je možné domáhať sa 
neplatnosti dražby bez časového obmedzenia. Okrem toho záložný veriteľ nie je oprávnený vlastníka 
z bytu vypratať. Povinnosť odovzdať predmet dražby – byt (t. j. povinnosť vysťahovať sa) má pôvodný 
vlastník. Ak sa vlastník vysťahovať odmieta, môže sa nový majiteľ obrátiť na súd, ktorý môže 
rozhodnúť o vyprataní exekúciou81 (bližšie pozri časť 3.2.4.). V praxi by tak nemalo dochádzať 
k situáciám, kedy budú občania okamžite vysťahovaní z vlastného bytu v dôsledku dobrovoľnej 
dražby, čo však tiež predpokladá ich dostatočné právne vedomie. 

Ďalším preventívnym opatrením v dobrovoľnej dražbe je už zákonom82 stanovená minimálna výška 
najnižšieho podania, ak je predmetom dražby alebo opakovanej dražby byt alebo dom, v ktorom má 
dlžník hlásený trvalý pobyt. V prípade prvej dražby najnižšie podanie nemôže byť nižšie ako 90 % 
hodnoty bytu určenej znaleckým posudkom. Ak sa byt v prvej dražbe nepredá, najnižšie podanie 
v opakovanej dražbe nemôže byť nižšie ako tri štvrtiny hodnoty bytu. 

                                                           
79 Uznesenie dostupné na: http://portal.concourt.sk/SearchRozhodnutia/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=517639.  
80 § 24 Zákona o dobrovoľných dražbách.  
81 Dostupné na: http://peniaze.pravda.sk/hypoteky/clanok/329320-s-uvermi-na-byvanie-pribudaju-aj-drazby/.  
82 § 16, ods. 6.  

http://portal.concourt.sk/SearchRozhodnutia/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=517639
http://peniaze.pravda.sk/hypoteky/clanok/329320-s-uvermi-na-byvanie-pribudaju-aj-drazby/
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Potenciál preventívneho opatrenia straty bývania má aj zákonom uložená povinnosť doručiť 
exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti aj obci,83 resp. odvodene povinnosť 
obce zverejniť povinné oznámenie dražobníka o dražbe84 (bližšie pozri časť 3.2.5.). 

Napriek týmto opatreniam na nedostatočnosť právnych predpisov ochrany spotrebiteľa pred 
nekalými praktikami veriteľa poukázala aj Európska komisia v liste adresovanom Slovenskej republike 
č. 2012/4165 nasledovne: „Vzdanie sa mzdových nárokov a dobrovoľné dražby na základe záložného 
práva umožňujú obchodníkom vymáhať svoje pohľadávky voči spotrebiteľom bez toho, aby sa museli 
obrátiť na súd, hoci ich pohľadávky nie sú podľa právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, ani 
podľa pravidiel o nekalých zmluvných podmienkach opodstatnené. Pre spotrebiteľov je ťažké 
dosiahnuť zastavenie takéhoto súkromného vymáhania. Komisia sa preto na základe dostupných 
informácií domnieva, že slovenské právne predpisy prostredníctvom takýchto praktík spotrebiteľom 
neprimerane sťažujú uplatnenie ich práv, ktoré im dáva Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 
o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.“85 

Pre porovnanie, vo viacerých európskych krajinách je dôležitým nástrojom prevencie straty 
vlastníctva bytu ochrana spotrebiteľa, ktorá sa vzťahuje už na podmienky poskytnutia úveru. 
V Lotyšsku majú spotrebitelia možnosť nechať si preveriť primeranosť podmienok zmluvy 
o poskytnutí úveru v Centre na ochranu práv spotrebiteľa. Okrem toho je v Lotyšsku a Bulharsku 
povinné vzdelávanie žiadateľov o úver, ktoré má formu poučenia o možných rizikách vyplývajúcich 
z uzatvorenia takejto zmluvy (FEANTSA, 2015). Vo Veľkej Británii sú veritelia poskytujúci úver na 
bývanie povinní mať písomne spracovaný postup riešení v prípade nesplácania úveru, ktoré sú 
v súlade s požiadavkami na ochranu spotrebiteľa. Tento postup môže zahŕňať napríklad dohodu 
o dočasnej úprave výšky splátok, o splátkovom kalendári a pod. V prípade podania návrhu na začatie 
konania na súd potom súd preverí, či bol tento postup uplatnený a dodržaný. V Holandsku nemôže 
byť (súdne) konanie smerujúce k strate vlastníctva bytu, v ktorom má dlžník trvalý pobyt, začaté, kým 
sa neuskutoční konzultácia s dlžníkom, a ak dlžník nesplní dohodnuté podmienky ani počas 
nasledujúcich dvoch mesiacov. V Írsku je stanovená ochranná lehota možnosti podať návrh na predaj 
nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník trvalý pobyt, na základe súdneho konania, na 12 mesiacov 
nesplácania úveru (Commission Staff Working Paper, 2011). Navyše v marci 2016 nadobudne 
účinnosť Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o 
úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie. Články 7-9 Smernice 
stanovujú štandardizovaný zoznam minimálnych informácií,86 s ktorými musí byť spotrebiteľ pred 
poskytnutím úveru oboznámený. Prevzatie Smernice do národnej legislatívy je záväzné aj pre SR. 

V  súvislosti s dostupnosťou dát o počte osôb, resp. domácností ohrozených stratou vlastníctva bytu 
možno konštatovať, že neexistujú žiadne zdroje na centrálnej úrovni, na základe ktorých by bolo 
možné ich počet odhadnúť. V roku 2013 bolo na súdy doručených viac ako pol milióna žiadostí 
o poverenie súdneho exekútora na začatie exekúcie (Vavrová, 2013). Nie je však možné odhadnúť 
                                                           
83 § 137, ods. 2 Exekučného poriadku.  
84 § 11, ods. 4 Zákona o dobrovoľných dražbách.  
85 In: Uznesenie Okresného súdu Prešov v občianskoprávnej veci žalobkyne: G. T., H.. XX.XX.XXXX, C. E. XX/XX, D., právne 
zastúpená JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom vo Svidníku, proti žalovanému: PROFI CREDITSlovakia s.r.o., Pribinova 25, 
Bratislava, v konaní o vydanie nariadenia predbežného opatrenia na zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy. Dostupné na: 
https://obcan.justice.sk/.../e29cf1d1-a2d7-4900-8c07-ff29409e62cc  
86 Angl. European Standardised Information Sheet (ESIS).  

https://obcan.justice.sk/.../e29cf1d1-a2d7-4900-8c07-ff29409e62cc
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podiel takých exekúcií, ktorých predmetom je nehnuteľnosť, resp. ktorých dôsledkom bude strata 
bývania, ako ani časový horizont, v ktorom by daná situácia mohla nastať. Určitý posun v tomto 
smere môže priniesť sprístupnenie Centrálneho registra exekúcií verejnosti, ku ktorému dôjde od 1. 
júla 2016. Konkrétne majú súdni exekútori od 1. januára 2015 povinnosť do siedmich dní zapísať do 
registra novú exekúciu alebo aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neskončenej exekúcie. Do 14 dní 
je zároveň exekútor povinný vymazať všetky údaje z registra v tých prípadoch, ktoré boli právoplatne 
ukončené. Centrálny register exekúcií bude prístupný na webovej stránke Slovenskej komory 
exekútorov. 

Podobne existujú iba odhady, podľa ktorých bolo v rokoch 2002 – 2013 uskutočnených približne 
17 500 dobrovoľných dražieb (Beňová, 2014a), avšak rovnako nie je známe, aký podiel z nich mal za 
následok stratu bývania. Vyhľadávanie v registri dobrovoľných dražieb87 vedenom Notárskou 
komorou SR poskytuje informácie len o neukončených (aktuálnych) dražbách. História ukončených 
(už neaktuálnych) dražieb sa zobrazuje maximálne s mesačnou platnosťou. V registri dobrovoľných 
dražieb sa 14. decembra 2015 podľa predmetu dražby nachádzalo 774 bytov a 654 domov. 

Na druhej strane je možné pre odhad veľkosti populácie ohrozenej stratou bývania využiť aj údaje 
z dostupných štatistických zisťovaní. Na Slovensku ide najmä o údaje z každoročného zisťovania EU 
SILC a ad hoc modulu o podmienkach bývania realizovaného v rokoch 2007 a 2012 (bližšie pozri 
Gerbery, 2016; kapitola 2 tejto správy). Z týchto údajov napríklad vyplýva, že v roku 2012 bolo na 
Slovensku 8,4 % osôb, ktoré žili v domácnostiach, ktorých náklady na bývanie boli vyššie ako 40 % 
príjmu, čo môže predstavovať riziko udržateľnosti ich bývania. Okrem toho v domácnostiach 
s nedoplatkami za nájomné alebo splácanie hypotéky v roku 2012 žilo 4,1 % osôb, pričom tento 
podiel je vyšší v domácnostiach pod hranicou chudoby (11,6 % osôb). 

3.1.2. Prevencia straty bývania výpoveďou z nájmu bytu 
Dôvody výpovede z nájmu bytu, ktoré môžu viesť k strate bývania, môžu rovnako ako v prípade 
ohrozenia straty vlastníctva súvisieť s nízkym alebo žiadnym príjmom nájomcu a následným 
neuhrádzaním nájomného, ale tiež s poškodzovaním bytu, porušovaním domového poriadku alebo 
ide o iné dôvody dohodnuté v nájomnej zmluve.88 Postupy vedúce k možnej strate bývania 
z nájomných bytov sa líšia v závislosti od toho, či sa konkrétna nájomná zmluva riadi Občianskym 
zákonníkom, ktorý je možné aplikovať tak na verejné (obecné), ako aj na súkromné byty, alebo sa 
riadi Zákonom o krátkodobom nájme bytov, ktorý možno aplikovať len na súkromné byty. 

Pokiaľ ide o úpravu výpovede z nájmu bytu v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (ďalej len 
Občiansky zákonník), konkrétne podmienky, ktoré predpis v tejto súvislosti stanovuje, sú zvlášť 
relevantné z dôvodu, že sa vzťahujú aj na verejné nájomné bývanie/ sociálne bývanie,89 ktoré má 
predstavovať významnú pomoc v riešení bytovej situácie nízkopríjmových skupín obyvateľstva. 
V kontexte prevencie bezdomovectva si tak možno klásť otázku, akým spôsobom, za akých 

                                                           
87 Dostupné na: 
http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Dobrovo%C4%BEn%C3%A9dra%C5%BEby.asp
x.  
88 § 7 zákona o krátkodobom nájme bytu.  
89 Ako uvádzajú Suchalová a Staroňová (2010), ide o bývanie pre domácnosti s nízkymi až nulovými príjmami, ktoré však na 
Slovensku zatiaľ nemá právne ukotvenie.  

http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Dobrovo%C4%BEn%C3%A9dra%C5%BEby.aspx
http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Dobrovo%C4%BEn%C3%A9dra%C5%BEby.aspx
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podmienok, resp. do akej miery sú tieto skupiny obyvateľstva v zmysle zákona chránené pred stratou 
bývania. 

Podľa § 711, ods. 1, písm. d) Občianskeho zákonníka sa povinnosť vysťahovať viaže na prípad, kedy 
nájomca „hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil 
nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace“, čo je 
o mesiac dlhšia lehota v porovnaní so súkromným nájomným bývaním podľa Zákona o krátkodobom 
nájme bytu. Následná výpovedná lehota je tiež trojmesačná. V  súvislosti s výpovednou lehotou je 
významným opatrením prevencie straty bývania nízkopríjmových skupín ustanovenie, ktoré 
umožňuje predĺžiť ju o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov, ak nájomca preukáže, že ku dňu 
doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi. V prípade, že nájomca pred uplynutím tejto ochrannej 
lehoty zaplatí dlžné nájomné alebo sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady, 
dôvod výpovede nájmu zanikol. 

Na druhej strane v prípade, že uvedené podmienky v ochrannej lehote nájomca splniť nedokáže 
a nachádza sa v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, má právo len na náhradné ubytovanie.90 
Výnimkou je iba situácia, kedy sa nájomca stará o maloleté dieťa alebo bezvládnu osobu, ktorí sú 
členmi jeho domácnosti. V takom prípade sa mu poskytne namiesto náhradného ubytovania 
náhradný byt, ktorý môže mať horšiu kvalitu a menšiu nájomnú plochu ako byt, ktorý má nájomca 
vypratať. Avšak len za predpokladu, že to umožňujú pomery prenajímateľa (t. j. že mesto/ obec má 
k dispozícii iný nájomný byt, ktorý môže tejto osobe ponúknuť). V iných prípadoch skončenia 
nájomného pomeru z dôvodu neplatenia nájomného ako je hmotná núdza z objektívnych dôvodov, 
nájomca nemá právo na bytovú náhradu, resp. má nárok na prístrešie – prechodné ubytovanie najmä 
v nocľahárni, ak ide o „dôvod hodný osobitného zreteľa“ (§ 712a). Pritom nocľahárne sú zariadeniami 
služieb krízovej intervencie, ktoré v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. poskytujú služby na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie, ktoré môžu mať aj nízkoprahový charakter, t. j. nie sú určené 
takpovediac „za odmenu“ a z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu je neskoršou právnou úpravou, ktorá si kládla za 
cieľ jednak motivovať prenajímateľov k úhrade daní z takto vzniknutého príjmu tým, že osobitný 
režim nájmu upravený v predpise nie je možné uplatniť, ak si nesplnia registračnú povinnosť voči 
orgánom finančnej správy. Zákonom navrhované opatrenia tak mali motivovať prenajímateľov 
k častejšiemu formalizovaniu nájomných vzťahov prostredníctvom nájomných zmlúv. To by bolo 
želateľným výsledkom aj z hľadiska prevencie bezdomovectva, keďže pri neexistencii nájomnej 
zmluvy je riziko okamžitej straty bývania vysoké a nájomca nemá možnosť sa brániť. Druhým 
nemenej dôležitým cieľom prijatia Zákona o krátkodobom nájme bolo podporiť rozvoj súkromného 
nájomného sektora riešením nevyváženého postavenia prenajímateľa súkromného bytu a jeho 
nájomcu. Z dôvodovej správy k návrhu uvedeného zákona pritom vyplýva, že nevyvážené postavenie 
bolo predpokladané skôr v prospech nájomcu na úkor prenajímateľa. V texte správy sa konkrétne 
uvádza: „Prenajímateľ má mať na základe predkladanej právnej úpravy reálnu možnosť účinne 
a v reálnom čase si brániť vlastnícke právo k bytu, a to najmä v prípadoch flagrantného porušovania 
zmluvy alebo zákona zo strany nájomcu alebo tretej osoby.“ Krátkodobý nájom je podľa zákona taký, 
ktorý vrátane predĺžení trvá najviac šesť rokov. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať nájom 

                                                           
90 Byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na 
trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu.  
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napríklad vtedy, ak nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné za čas dlhší ako dva mesiace (čo 
predstavuje skrátenie požadovanej lehoty podľa Občianskeho zákonníka o jeden mesiac). Výpovedná 
doba pritom začína plynúť už deň po doručení výpovede – na rozdiel od úpravy v Občianskom 
zákonníku, podľa ktorého výpovedná doba plynie až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede. Pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva ako nájomcov to môže mať za následok 
výrazné skrátenie času, v ktorom im vznikne povinnosť vysťahovať sa. Na druhej strane, nájomca má 
takisto právo vypovedať nájom aj vrátane prípadu, ak mu vznikol „nárok na sociálne bývanie“ podľa 
Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.91 Výpovedná lehota 
nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Zákon tiež v § 8 explicitne stanovuje, že nájomca je povinný na 
vlastné náklady vypratať byt ku dňu skončenia nájmu. V prípade nedodržania 10-dňovej lehoty má 
prenajímateľ právo zadržať hnuteľné veci nájomcu. Následne sa tiež môže obrátiť na súd s návrhom 
na vykonanie exekúcie vyprataním (bližšie pozri časť 3.2.4.). 

Z hľadiska prevencie straty bývania sa v Zákone o krátkodobom nájme bytu javí byť spornou najmä 
zmienená možnosť ukončenia nájmu už v prípade neuhradenia nájomného počas dvoch mesiacov. V 
praxi by dokonca mohlo dôjsť aj k skracovaniu tejto lehoty, keďže Zákon o krátkodobom nájme bytu 
taktiež umožňuje prenajímateľovi a nájomcovi dohodnúť si v zmluve aj iné dôvody ukončenia alebo 
v istých medziach aj odstúpenie od zmluvy. Prenajímateľ navyše nemá, na rozdiel od postupu podľa 
Občianskeho zákonníka, žiadnu povinnosť zabezpečiť nájomcovi náhradné ubytovanie ani vtedy, ak 
sa nájomca nachádza v hmotnej núdzi. Celkovo tak v súvislosti s danou právnou normou možno 
konštatovať, že aj keď bol zámer upraviť podmienky nájmu bytov flexibilnejšie legitímny, v kontexte 
chýbajúcich iných možnosti bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, vrátane veľmi 
chýbajúceho sociálneho bývania, táto úprava reálne znížila ochranu nájmu pre široké skupiny 
obyvateľstva. Zároveň tým vzrástlo riziko rýchlejšej nekontrolovateľnej straty bývania. 

Z hľadiska dát týkajúcich sa straty bývania v nájomných bytoch možno konštatovať, že počet 
vysťahovaní z verejných nájomných bytov sa v súčasnosti nesleduje žiadnou inštitúciou. Síce možno 
predpokladať, že dané číslo nebude vysoké – a to jednak s ohľadom na celkový nízky podiel verejných 
nájomných bytov na bytovom fonde, ale tiež preto, že každá samospráva si samostatne určuje aj 
kritériá pre prideľovanie verejných nájomných bytov, medzi ktoré spravidla patrí aj minimálna výška 
príjmu, aby sa tak predchádzalo neplateniu. Podľa údajov Splnomocnenca vlády pre rómske komunity 
došlo na základe podnetov od Rómov v rokoch 2010 – 2013 k vysťahovaniu 3 139 osôb z nájomných 
bytov (Beňová, 2014a). Celkový počet však môže byť aj vyšší, keďže podnety boli podávané 
dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy dotknutých osôb. Náhradné ubytovanie pritom bolo poskytnuté len 
necelej jednej tretine z nich – konkrétne 926 osobám. 

Potenciál zhromažďovať informácie o počte výpovedí z nájmu obecných bytov z dôvodu neplatenia 
nájomného má aj Združenie miest a obcí Slovenska ako jedna zo strešných organizácií miestnej 
samosprávy, prípadne Štatistický úrad SR v rámci niektorého z povinných hlásení obcí.92 Rovnako 
možno konštatovať absenciu dát popisujúcich stratu bývania zo súkromných nájomných bytov. 

                                                           
91 Uvedený zákon upravuje podmienky, pri ktorých je možné žiadateľa pokladať za oprávnenú osobu, ktorej môže byť 
poskytnuté nájomné bývanie. Napríklad podľa § 22 je oprávnenou aj osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná 
osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak nepresiahla vek 30 rokov.  
92 Istým obmedzením povinných hlásení je, že hlásenia týkajúce sa obyvateľov (napr. hlásenie o sťahovaní, hlásenie 
o narodení) vypĺňa matričný úrad, zatiaľ čo obec poskytuje skôr údaje, ktoré ju charakterizujú ako základnú územnú 
jednotku. Matričné úrady informáciami o počte výpovedí z nájmu verejných bytov či o počte vysťahovaní nedisponujú.  
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Potenciál pre získanie údajov tohto typu je v porovnaní s verejnými nájomnými bytmi ešte nižší, 
keďže nájmy súkromných bytov sú v praxi nie vždy zmluvne upravené. 

3.1.3. Prevencia vysťahovania z nelegálnych príbytkov 
Opatrenia prevencie straty bývania sú ďalej relevantné vo vzťahu k nelegálne obývaným príbytkom, 
resp. k obydliam postaveným na cudzom pozemku. Na Slovensku sa o probléme obydlí postavených 
na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve užívateľov, hovorí najmä v súvislosti s marginalizovanými 
rómskymi komunitami. Zo správy o situácii rómskych komunít predloženej Úradom splnomocnenca 
pre rómske komunity v roku 2014 vyplýva, že 30 % osídlení, v ktorých žijú marginalizované rómske 
komunity, je nelegálnych. Pritom v týchto nelegálnych osídleniach býva 33 % obyvateľov rómskych 
domácností. 

V súvislosti s nelegálnymi príbytkami pritom nemožno hovoriť priamo o opatreniach odďaľujúcich 
povinnosť vysťahovať sa, keďže takáto povinnosť de iure nemá k čomu vzniknúť. V praxi však už došlo 
k viacerým prípadom vysťahovania a ničenia obydlí, najmä v novovznikajúcich osadách. Napríklad 
mesto Košice v roku 2009 zlikvidovalo osadu Nižné Kapustníky, dôvodiac ochranou zdravia, života a 
bezpečnosti ostatných obyvateľov. Z právneho hľadiska sa tento prípad opieral o Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva mesta Košice č. 237 prijaté dňa 21. februára 2012, ktoré upravuje postup 
mesta pri odstraňovaní odpadu, najmä pri hrozbe zdravotno-epidemiologickej situácie. Podobný 
postup bol uplatňovaný aj v rámci iniciatívy „Zobuďme sa!“, ku ktorej sa prihlásilo viac ako 400 
starostov, založenej primátorom Žiaru nad Hronom Ivanom Černajom, s cieľom odstrániť nelegálne 
osady na základe zákona o odpadoch.93 Na nezákonnosť tohto postupu upozornila verejná 
ochrankyňa práv, ktorá konštatovala, že: „obydlia, hoci provizórneho charakteru, realizované bez 
dodržania stavebno-technických požiadaviek, nespĺňajú zákonnú definíciu94 odpadu, ani 
komunálneho odpadu“. Rovnako neboli dodržané ustanovenia týkajúce sa postupu riešenia 
nelegálnych skládok.95 V mimoriadnej správe predloženej v roku 2013 Národnej rade Slovenskej 
republiky tiež poukázala na porušenie práva vysťahovaných občanov na nedotknuteľnosť obydlia.96 
Mestu Košice odporučila prijať: „také opatrenia, ktoré zabránia zopakovaniu postupu mesta bez 
právneho základu a právneho titulu v budúcnosti“ (Oznámenie, 2013). Okrem toho je v kontexte 
prevencie bezdomovectva zvlášť negatívnym javom vznik nových nelegálnych rómskych osád 
v dôsledku výpovede z nájmu obecného bytu. Príkladom je vznik osady Mašličkovo v roku 2011, ktorá 
sa nachádza na území mestskej časti mesta Košice Luník IX. Osada sa nachádza v lesíku, kde 
obyvatelia nemajú žiadne podmienky na bývanie. Hlavným dôvodom jej vzniku bola demolácia kvôli 
narušenej statike a s tým spojené vysťahovanie obyvateľov šiestich bytových domov na sídlisku Luník 
IX, ku ktorému postupne dochádzalo od roku 2008. Keďže v tomto prípade bolo náhradné ubytovanie 
poskytnuté len rodinám s platnou nájomnou zmluvou, viacerí z tých, ktorým náhradné ubytovanie 
poskytnuté nebolo, sa usídlili v novej osade. Počet ľudí žijúcich v Mašličkove pritom každoročne rastie 
(Vrábeľ, 2014). Kým v roku 2012 to bolo podľa odhadov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 97 

                                                           
93 ERRC: Mestá búrajú osady kvôli zákonu o odpadoch. Ide vraj o ilegálne skládky odpadu. 14.01.2013. Dostupné na: 
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101475/errc-mesta-buraju-osady-kvoli-zakonu-o-odpadoch-ide-vraj-o-ilegalne-
skladky-odpadu.aspx.  
94 § 2, ods. 14 Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.  
95 § 18 Zákona o odpadoch.  
96 čl. 12 ods. 1 ústavného Zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.  

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101475/errc-mesta-buraju-osady-kvoli-zakonu-o-odpadoch-ide-vraj-o-ilegalne-skladky-odpadu.aspx
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101475/errc-mesta-buraju-osady-kvoli-zakonu-o-odpadoch-ide-vraj-o-ilegalne-skladky-odpadu.aspx
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obyvateľov (z nich až 62 detí), v roku 2014 ich počet vzrástol na 180 (z toho 115 detí). Mesto aj 
mestská časť si presúvajú zodpovednosť za riešenie tejto situácie. Kým magistrát argumentuje, že 
terénna práca je v pôsobnosti mestskej časti, táto sa bráni, že nie je náplňou ich práce ľudí 
z Mašličkova vyháňať, navyše ak ide o pozemok, ktorý patrí mestu (Vrábeľ, 2014). Mesto v tejto 
súvislosti plánovalo riešiť vzniknutú situáciu opäť odstránením obydlí v Mašličkove, tentokrát na 
základe splnomocnení od vlastníkov pozemkov, na ktorých je osada postavená, k vyprataniu (TASR, 
27.4.2015). Ide o uplatnenie postupu podľa § 135c Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Ak niekto 
zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku 
rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil. Pokiaľ by odstránenie stavby 
nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník 
pozemku súhlasí.“ Takýto postup však nie je riešením bezdomovectva obyvateľov osady, ktorí sa 
navyše, ak im nebude ponúknuté náhradné ubytovanie, budú nútení iba presídliť na iné miesto. 

Nelegálne užívanie pozemkov sa však týka aj pomerne veľkej skupiny obyvateľov v pôvodných 
osídleniach, ktoré nevznikli ako ad hoc riešenie bezdomovectva vysťahovaných občanov, ale majú 
určité historické, hospodárske, aj sociálne zázemie. Jedným z riešení takejto situácie môže byť 
majetkové vysporiadanie pozemkov formou jednoduchých pozemkových úprav.97 Za účelom 
preskúmania týchto možnosti a navrhnutia konkrétnych riešení vznikla Pracovná skupina pre pilotný 
projekt vysporiadania pozemkov (v obci Krásnohorské Podhradie) v roku 2013. Pozemkové úpravy 
zahŕňajú o. i. zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, nové rozdelenie 
pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov). Pre veľkú skupinu ľudí žijúcich 
v nelegálnych príbytkoch na nelegálnych pozemkoch môže byť tento postup výraznou pomocou. 
Avšak pozemkové úpravy ako také nie sú primárne určené na riešenie problému nelegálneho 
užívania pozemkov, preto ani nie je možné tento postup vždy uplatniť. 

Napokon v prípade „čiernych stavieb“ – postavených na pozemku vo vlastníctve staviteľa, avšak bez 
stavebného povolenia – upravuje postup a výšku sankcií Stavebný zákon č. 50/1976 Zb., pričom nový 
návrh stavebného zákona predpokladal ich sprísnenie.98 

Exaktné administratívne dáta o rozsahu problému nelegálne postavených obydlí na cudzom pozemku 
a s tým súvisiacim vysťahovaním nie sú na Slovensku k dispozícii. Zistenia Splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity na základe podnetov od Rómov naznačujú, že v rokoch 2010 – 2013 došlo 
k vysťahovaniu 517 osôb (70 rodín) z nelegálnych príbytkov. Podanie podnetu je však dobrovoľné, 
preto možno predpokladať, že reálny počet takýchto prípadov je vyšší. 

3.1.4. Prevencia vypratania na základe exekučného titulu 
Napokon, ak sa aj po zániku užívateľských práv odmieta osoba užívajúca byt dobrovoľne vysťahovať, 
má nový vlastník bytu, resp. v prípade nájomných bytov prenajímateľ, právo obrátiť sa na súd. 
Následne môže byť v súdnom konaní nariadené vypratanie exekúciou. Tento postup vypratania na 
základe exekučného titulu je možné uplatniť v každej z troch vyššie zmienených situácií: straty 

                                                           
97 Prostredníctvom správneho konania v zmysle § 8b Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva v znení neskorších predpisov.  
98 Bližšie pozri napríklad: Čierne stavby sa budú búrať, prikazuje to nový stavebný zákon. Dostupné na: 
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/959927-cierne-stavby-sa-budu-burat-prikazuje-to-novy-zakon/.  

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/959927-cierne-stavby-sa-budu-burat-prikazuje-to-novy-zakon/
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vlastníctva bytu,99 výpovede z prenajatého bytu alebo z nelegálneho príbytku. Ochranným opatrením 
pred vysťahovaním je v takom prípade možnosť podať námietku proti rozhodnutiu o vykonaní 
exekúcie vyprataním na súde, čím tiež môže dôjsť k oddialeniu vysťahovania. Konkrétne môže 
exekvovaná osoba po doručení upovedomenia o začatí exekúcie podľa § 50 podať námietku do 14 
dní, exekútor ju doručí súdu do 5 dní a súd má povinnosť rozhodnúť o námietke do 60 dní. Samotný 
postup vypratania exekúciou upravuje § 184 Exekučného poriadku, v ktorom sa o. i. stanovuje 
potenciálne preventívne opatrenie straty domova – že exekútor k úkonu vysťahovania priberie 
vhodnú osobu, podľa možností zástupcu obce. Obec by tak mala mať informáciu o tom, ktorému z jej 
občanov bezprostredne hrozí bezdomovectvo a ponúknuť im vhodné riešenia vrátane poradenstva 
a verejného sociálneho nájomného bývania. Avšak účasť pracovníka obce pri úkonoch vypratania 
bytu/ domu ako poslednom kroku straty bývania už neumožňuje realizovať prevenciu v zmysle 
udržania pôvodného bývania. Pomoc obce (napríklad formou poradenstva a ďalších opatrení, ktorým 
sa budeme venovať v nasledujúcej časti) by mohla byť omnoho účinnejšia, keby sa poskytovala 
dostatočne včas. V tejto súvislosti by bolo vhodné využívať informácie týkajúce sa už ohrozenia straty 
vlastníctva, resp. výpovede z nájmu bytu. 

Počet exekúcií vyprataním nie je možné odhadnúť z dôvodu zatiaľ neprístupného registra exekúcií, 
čomu sme sa bližšie venovali v časti 3.2.1. Okrem toho môžu disponovať informáciou o počte 
vyprataní exekúciou na svojom území jednotlivé obce, súhrnná informácia za celé Slovensko sa však 
nesleduje. Z údajov ad hoc modulu o podmienkach bývania v rámci štatistického zisťovania EU SILC 
v roku 2012 vyplýva, že na Slovensku bol podiel osôb nútených opustiť obydlie kvôli súdnemu 
rozhodnutiu100 približne 0,1 % (Gerbery, 2016; kapitola 2). Aj keď ide o pomerne nízku hodnotu, 
z dostupných údajov nie je jasné, akým spôsobom je riešená ďalšia situácia bývania týchto ľudí 
a v ktorých kategóriách bezdomovectva podľa ETHOS typológie sa najčastejšie ocitajú. Správa 
organizácie FEANTSA (2015) pritom konštatuje, že aj keď v krajinách EÚ existujú značné rozdiely 
v miere spojitosti medzi vysťahovaním a bezdomovectvom, spravidla sa bez domova ocitá jedna zo 
štyroch domácností, ktoré boli vysťahované. Väčšina z týchto domácností sa pritom najskôr pokúša 
využiť iné riešenia zabezpečenia bývania, akými sú bývanie u rodiny a známych, príp. ubytovanie 
v zariadeniach pre ľudí bez domova. Až keď tieto možnosti zlyhajú, dochádza k úplnej strate domova. 
Bezdomovectvo tak nemusí nastať bezprostredne po vysťahovaní, ale až po vyčerpaní ďalších 
možností zabezpečenia bývania. Na základe prieskumov zameraných priamo na ľudí bez domova sa 
tiež ukazuje, že spojitosť medzi vysťahovaním a bezdomovectvom je v štátoch Strednej a Východnej 
Európy v porovnaní so škandinávskymi a západoeurópskymi krajinami o čosi nižšia (FEANTSA, 2015). 
V roku 2012 napríklad v prieskume v štyroch najväčších holandských mestách 13 % ľudí bez domova 
uviedlo, že v období posledných troch mesiacov boli zo svojho domova vysťahovaní. Na druhej 
strane, z dotazníkového prieskumu v Estónskom Talline vyplynulo, že nútené vysťahovanie, resp. 
výpoveď z nájmu bola príčinou straty bývania len u 2 % respondentov – ľudí bez domova, zatiaľ 
čo neschopnosť platiť nájomné a iné náklady za bývanie ako hlavný dôvod uviedlo až 18 % 
respondentov. Podobne výsledky prieskumu v Maďarsku z roku 2011 mapujúceho bezprostredné 
príčiny bezdomovectva ukázali, že 6 % respondentov bolo vysťahovaných, 15 % nedokázalo uhrádzať 
nájomné, 8 % stratilo bývanie v dôsledku straty zamestnania u zamestnávateľa, ktorým bolo bývanie 
poskytované, a 12 % vôbec nemalo vlastné bývanie a stali sa bezdomovcami po ukončení 
                                                           
99  Bez ohľadu na to, či k strate vlastníctva došlo na základe exekúcie alebo dobrovoľnej dražby.  
100 Údaj môže zahŕňať aj osoby, ktoré sa vysťahovali dobrovoľne na základe exekúcie predajom nehnuteľnosti (bližšie pozri 
časť 3.2.1). 
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inštitucionálnej starostlivosti (FEANTSA, 2015). Jedným z možných vysvetlení nižšieho zastúpenia 
vysťahovaných osôb medzi ľuďmi bez domova v krajinách Strednej a Východnej Európy môžu byť 
nedostatočné, príp. zlyhávajúce opatrenia na podporu nízkopríjmových skupín obyvateľstva, akým je 
už spomenuté dostupné sociálne nájomné bývanie, ochrana spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy 
o poskytnutí spotrebného úveru či povinné poskytnutie poradenstva v prípade neschopnosti hradiť 
náklady za bývanie. Absencia takýchto opatrení totiž môže znamenať, že k strate domova dôjde bez 
toho, aby konanie pred súdom vôbec bolo iniciované. Na Slovensku sú takému riziku vystavení najmä 
ľudia, ktorí získali pôžičku od nebankovej spoločnosti na základe udelenia záložného práva na vlastný 
byt (bližšie pozri časť 3.2.1), ako aj nájomcovia s nájomnou zmluvou podľa Zákona o krátkodobom 
nájme bytov, ktorí náhle prišli o pravidelný zdroj príjmu (bližšie pozri časť 3.2.2). 

3.1.5. Opatrenia na podporu udržania bývania 
Naznačili sme už, že situácia ohrozenia stratou bývania, či už ide o vlastný, prenajatý alebo nelegálny 
byt, môže predstavovať vážny problém najmä pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Možno si 
preto klásť otázku, ktoré subjekty môžu byť pri riešení takej situácie nápomocné a akú formu pomoci 
môžu poskytnúť. Na tomto mieste sa budeme krátko venovať trom formám pomoci: poradenstvu 
a sociálnym službám, nárokovateľným finančným príspevkom a možnostiam ponuky sociálneho 
bývania. 

K prvému typu opatrení možno zaradiť predovšetkým povinnosť obce vyhľadávať osoby, ktorým 
„treba poskytnúť sociálnu službu“ (vrátane služieb krízovej intervencie). Táto kompetencia vyplýva 
obci zo Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (§ 80, písm. r). Samotné vyhľadávanie ľudí 
ohrozených stratou bývania je pritom obciam uľahčené zmienenou povinnosťou exekútora doručiť 
obci exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, resp. odvodené povinnosťou 
obce zverejniť povinné oznámenie dražobníka o dražbe nehnuteľnosti.  Zákon (o sociálnych službách) 
však ďalej nestanovuje, akým spôsobom možno kontrolovať plnenie tejto povinnosti zo strany obce, 
ani v akom rozsahu má obec s vyhľadanými osobami ďalej pracovať. Rozsah pomoci závisí na jednej 
strane od individuálnych potrieb občana, ale zároveň tiež môže byť v praxi podmienený aj 
možnosťami obce, ktoré tieto potreby nemusia plne pokrývať. Niektorým otázkam spolupráce 
s obcami pri prevencii a riešení bezdomovectva sme sa venovali v prieskume organizácií 
poskytujúcich služby ľuďom bez domova uskutočnenom Inštitútom pre výskum práce a rodiny v roku 
2015. Celkovo však v súčasnosti neexistuje prieskum zameraný na existenciu, postup a rozsah práce 
obcí so svojimi obyvateľmi, ktorí sú ohrození stratou bývania. Zákon o sociálnych službách umožňuje 
využiť pri práci s ľuďmi v krízových situáciách aj (avšak nie primárne/ explicitne) v rámci prevencie 
straty bývania najmä poskytnutie špecializovaneho sociálneho poradenstva, terénnu sociálnu službu 
krízovej intervencie, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu a podporu samostatného 
bývania. 

Špecializované sociálne poradenstvo podľa § 19 zákona znamená zistenie príčin vzniku, charakteru 
a rozsahu problémov jednotlivca, rodiny, resp. komunity a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti v zozname akreditovaných subjektov pre 
vykonávanie špecializovaného poradenstva,101 ktorými sú právnické osoby, eviduje 81 subjektov. 
                                                           
101 Zoznam akreditovaných subjektov pre tento typ poradenstva je dostupný na webovej adrese: 
http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/zoznam-akreditovanych-subjektov/zoznam-akreditovanych-
subjektov-socialne-sluzby.html.  

http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/zoznam-akreditovanych-subjektov/zoznam-akreditovanych-subjektov-socialne-sluzby.html
http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/akreditacie/zoznam-akreditovanych-subjektov/zoznam-akreditovanych-subjektov-socialne-sluzby.html
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Z nich viaceré sa explicitne zameriavajú na cieľovú skupinu ľudí bez domova (aj keď nie nevyhnutne 
ľudí ohrozených stratou domova). 

Obsahom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie je činnosť zameraná na vyhľadávanie osôb 
v krízových situáciách a na činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity,102 
poskytovanie sociálneho poradenstva,103 sociálnej rehabilitácie,104 pomoci pri uplatňovaní práv a 
právom chránených záujmov105 a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín. Podľa 
údajov z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb106 poskytovalo terénnu sociálnu 
službu krízovej intervencie len 19 poskytovateľov, medzi ktorými boli zastúpené tak mestá a obce, 
ako aj neverejní poskytovatelia. Práve táto forma pomoci by mohla byť účinná v práci s ľuďmi 
ohrozenými stratou bývania, ktorých je často vhodné kontaktovať iniciatívne, osobne a v ich 
prirodzenom prostredí. 

Nízkoprahová sociálna služba sa poskytuje osobe, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii pre deti 
a rodinu podľa §28 pre svoj spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých 
činností a rodine tejto osoby. V rámci tejto služby sa rovnako poskytuje sociálne poradenstvo, 
sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita, zabezpečuje sa pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov, ale tiež pomoc pri príprave na vyučovanie dieťaťa a záujmová činnosť. 
V Centrálnom registri bolo za 1. štvrťrok 2015 uvedených 39 poskytovateľov tejto služby, zastúpené 
boli tak mestá a obce, ako aj neverejní poskytovatelia, pričom prevládala ambulantná forma služby. 

Z hľadiska udržania bývania je však zrejme najzaujímavejšou službou podpora samostatného bývania. 
Ide o službu zameranú najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pri hospodárení s peniazmi, 
podporu pri organizovaní času, pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu 
rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky 
primeraného správania (§ 57 zákona 448/2008). V 1. štvrťroku 2015 túto službu poskytoval iba jeden 
neverejný poskytovateľ v Prešovskom kraji. Jedným z dôvodov pomalého etablovania tejto služby 
môže byť problematické financovanie, kedy VÚC, resp. obec, ak sama neposkytuje podporu 

                                                           
102 Podľa § 23a Zákona o sociálnych službách preventívna aktivita je odborná činnosť zameraná na predchádzanie 
rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie 
alebo riešenie. 
103 Podľa § 19, ods. 2 je základné sociálne poradenstvo posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 
poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie 
ďalšej odbornej pomoci. 
104 Podľa § 21 sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby 
rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch 
starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a 
komunite. 
105 Podľa § 20 je pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní 
úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní 
tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. 
106 Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb sa nachádza na nasledujúcej webovej adrese: 
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-
sluzieb/?page=2&searchBean.kraj=&searchBean.druhSluzby=Ter%C3%A9nna+soci%C3%A1lna+slu%C5%BEba+kr%C3%ADzo
vej+intervencie&searchBean.forma=&searchBean.typPoskytovatela=&searchBean.lenNevymazani=true&btnSubmit=Vybra
%C5%A5&_sourcePage=EDylB87nDO3kgk5NSCpJeETmXrHJkFSAwD1JZmU3260%3D&__fp=Gj1XWhfGDRztT_3IrsZZ4eluhf1a
LRwZIFLpacl-
xGKaM1Du6pycMYkS9pPukTzZJvhkh4MQWR7Ie1eD6UbuVmVItURsZHxfmjNQ7uqcnDG5SsNYONkX7AkhHpoOhjuszAdXvu9
WVY732IRP8AmN7nm9c_Vhkvp2.  

http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/?page=2&searchBean.kraj=&searchBean.druhSluzby=Ter%C3%A9nna+soci%C3%A1lna+slu%C5%BEba+kr%C3%ADzovej+intervencie&searchBean.forma=&searchBean.typPoskytovatela=&searchBean.lenNevymazani=true&btnSubmit=Vybra%C5%A5&_sourcePage=EDylB87nDO3kgk5NSCpJeETmXrHJkFSAwD1JZmU3260%3D&__fp=Gj1XWhfGDRztT_3IrsZZ4eluhf1aLRwZIFLpacl-xGKaM1Du6pycMYkS9pPukTzZJvhkh4MQWR7Ie1eD6UbuVmVItURsZHxfmjNQ7uqcnDG5SsNYONkX7AkhHpoOhjuszAdXvu9WVY732IRP8AmN7nm9c_Vhkvp2
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/?page=2&searchBean.kraj=&searchBean.druhSluzby=Ter%C3%A9nna+soci%C3%A1lna+slu%C5%BEba+kr%C3%ADzovej+intervencie&searchBean.forma=&searchBean.typPoskytovatela=&searchBean.lenNevymazani=true&btnSubmit=Vybra%C5%A5&_sourcePage=EDylB87nDO3kgk5NSCpJeETmXrHJkFSAwD1JZmU3260%3D&__fp=Gj1XWhfGDRztT_3IrsZZ4eluhf1aLRwZIFLpacl-xGKaM1Du6pycMYkS9pPukTzZJvhkh4MQWR7Ie1eD6UbuVmVItURsZHxfmjNQ7uqcnDG5SsNYONkX7AkhHpoOhjuszAdXvu9WVY732IRP8AmN7nm9c_Vhkvp2
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/?page=2&searchBean.kraj=&searchBean.druhSluzby=Ter%C3%A9nna+soci%C3%A1lna+slu%C5%BEba+kr%C3%ADzovej+intervencie&searchBean.forma=&searchBean.typPoskytovatela=&searchBean.lenNevymazani=true&btnSubmit=Vybra%C5%A5&_sourcePage=EDylB87nDO3kgk5NSCpJeETmXrHJkFSAwD1JZmU3260%3D&__fp=Gj1XWhfGDRztT_3IrsZZ4eluhf1aLRwZIFLpacl-xGKaM1Du6pycMYkS9pPukTzZJvhkh4MQWR7Ie1eD6UbuVmVItURsZHxfmjNQ7uqcnDG5SsNYONkX7AkhHpoOhjuszAdXvu9WVY732IRP8AmN7nm9c_Vhkvp2
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/?page=2&searchBean.kraj=&searchBean.druhSluzby=Ter%C3%A9nna+soci%C3%A1lna+slu%C5%BEba+kr%C3%ADzovej+intervencie&searchBean.forma=&searchBean.typPoskytovatela=&searchBean.lenNevymazani=true&btnSubmit=Vybra%C5%A5&_sourcePage=EDylB87nDO3kgk5NSCpJeETmXrHJkFSAwD1JZmU3260%3D&__fp=Gj1XWhfGDRztT_3IrsZZ4eluhf1aLRwZIFLpacl-xGKaM1Du6pycMYkS9pPukTzZJvhkh4MQWR7Ie1eD6UbuVmVItURsZHxfmjNQ7uqcnDG5SsNYONkX7AkhHpoOhjuszAdXvu9WVY732IRP8AmN7nm9c_Vhkvp2
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/?page=2&searchBean.kraj=&searchBean.druhSluzby=Ter%C3%A9nna+soci%C3%A1lna+slu%C5%BEba+kr%C3%ADzovej+intervencie&searchBean.forma=&searchBean.typPoskytovatela=&searchBean.lenNevymazani=true&btnSubmit=Vybra%C5%A5&_sourcePage=EDylB87nDO3kgk5NSCpJeETmXrHJkFSAwD1JZmU3260%3D&__fp=Gj1XWhfGDRztT_3IrsZZ4eluhf1aLRwZIFLpacl-xGKaM1Du6pycMYkS9pPukTzZJvhkh4MQWR7Ie1eD6UbuVmVItURsZHxfmjNQ7uqcnDG5SsNYONkX7AkhHpoOhjuszAdXvu9WVY732IRP8AmN7nm9c_Vhkvp2
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/?page=2&searchBean.kraj=&searchBean.druhSluzby=Ter%C3%A9nna+soci%C3%A1lna+slu%C5%BEba+kr%C3%ADzovej+intervencie&searchBean.forma=&searchBean.typPoskytovatela=&searchBean.lenNevymazani=true&btnSubmit=Vybra%C5%A5&_sourcePage=EDylB87nDO3kgk5NSCpJeETmXrHJkFSAwD1JZmU3260%3D&__fp=Gj1XWhfGDRztT_3IrsZZ4eluhf1aLRwZIFLpacl-xGKaM1Du6pycMYkS9pPukTzZJvhkh4MQWR7Ie1eD6UbuVmVItURsZHxfmjNQ7uqcnDG5SsNYONkX7AkhHpoOhjuszAdXvu9WVY732IRP8AmN7nm9c_Vhkvp2
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/?page=2&searchBean.kraj=&searchBean.druhSluzby=Ter%C3%A9nna+soci%C3%A1lna+slu%C5%BEba+kr%C3%ADzovej+intervencie&searchBean.forma=&searchBean.typPoskytovatela=&searchBean.lenNevymazani=true&btnSubmit=Vybra%C5%A5&_sourcePage=EDylB87nDO3kgk5NSCpJeETmXrHJkFSAwD1JZmU3260%3D&__fp=Gj1XWhfGDRztT_3IrsZZ4eluhf1aLRwZIFLpacl-xGKaM1Du6pycMYkS9pPukTzZJvhkh4MQWR7Ie1eD6UbuVmVItURsZHxfmjNQ7uqcnDG5SsNYONkX7AkhHpoOhjuszAdXvu9WVY732IRP8AmN7nm9c_Vhkvp2
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samostatného bývania (a rovnako terénnu službu krízovej intervencie), nemá povinnosť, ale len 
možnosť poskytnúť neverejnému poskytovateľovi  finančný príspevok na zabezpečenie týchto služieb 
(§ 75, ods. 7 zákona). Z uvedeného sa zdá, že zmienené služby sú – najmä s ohľadom na potreby 
prevencie straty bývania – druhovo oklieštené a poddimenzované. 

Pre porovnanie, v zahraničí je okrem spomenutých nástrojov dôležitým opatrením na podporu 
udržania bývania poradenstvo špecificky zamerané na udržanie bývania (FEANTSA, 2015). Takéto 
poradenstvo musí byť predovšetkým dostatočne prístupné, keďže mnohé domácnosti ohrozené 
stratou bývania majú viaceré dlhy a z obavy neotvárajú oficiálnu korešpondenciu. Preto sú 
vhodnejšou formou osobné návštevy týchto domácností pracovníkmi samosprávy. Takýto typ 
poradenstva sa poskytuje v Rakúsku, ČR, Nemecku, Dánsku, Fínsku, Švédsku, Holandsku, Írsku a vo 
Veľkej Británii. V Rakúsku sú napríklad tieto služby poskytované mimovládnymi organizáciami 
a financované z rozpočtu regionálnych samospráv. Sociálni pracovníci kontaktujú ohrozené 
domácnosti podľa možností čo najskôr, preveria udržateľnosť bývania vzhľadom na príjmovú situáciu, 
právne náležitosti spojené s bývaním (napr. nájomná zmluva) a ak je to možné, navrhnú dodatočné 
zdroje príjmu (napr. príspevok na bývanie). Vo Fínsku sú tieto služby najrozvinutejšie v hlavnom 
meste Helsinki. Iným účinným opatrením v prípade nesplácania záväzkov pred podaním návrhu na 
súd sa ukazuje mediácia107 medzi osobou, ktorá neuhrádza náklady za bývanie na jednej strane 
a osobou/ inštitúciou, ktorá je poskytovateľom úveru/ prenajímateľom bytu na druhej strane 
(FEANTSA, 2015). Cieľom mediácie je (dočasná) úprava výšky mesačných splátok tak, aby sa predišlo 
hroziacej strate bývania. V Španielsku a Belgicku je tento typ mediácie povinný predtým, než sa 
veriteľ/ prenajímateľ môže obrátiť na súd s návrhom na exekúciu. V Slovinsku rastie počet mediácií 
nariadených súdom týkajúcich sa nájomných zmlúv (FEANTSA, 2015). Na Slovensku je výkon mediácie 
upravený Zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Podľa tohto zákona je mediátor povinný vykonávať 
svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Keďže výkon 
mediačnej činnosti je spoplatnený, osoby v materiálnej núdzi môžu mať prístup k mediácii najmä 
prostredníctvom Centra právnej pomoci.108 Centrum zabezpečuje poskytnutie právnej pomoci najmä 
formou právneho poradenstva vo veciach, v ktorých nebol podaný návrh na začatie konania pred 
súdom. Centrum môže určiť na riešenie sporu oprávnenej osobe mediátora z Registra mediátorov 
vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. V takom prípade tiež mediátorovi hradí odmenu za jeho 
činnosť. V súčasnosti je na Slovensku v zozname mediátorov zapísaných približne 1 270 mediátorov109 
a v zozname mediačných centier 52 takýchto subjektov.110 Avšak ani Centrum, ani mediátori sa 
nešpecializujú na oblasť udržania bývania. Navyše je otázne, do akej miery je klientom Centra 
mediácia ponúkaná, a či sú potenciálni záujemcovia dostatočne informovaní o možnosti využiť 
v prípade potreby služby Centra. 

Druhý typ opatrení na podporu udržania bývania predstavujú nárokovateľné finančné príspevky. Hoci 
o podmienkach jednorazovej finančnej výpomoci môžu rozhodovať aj zastupiteľstvá miestnych 
samospráv, jediným nárokovateľným nástrojom je príspevok na bývanie v rámci systému pomoci 

                                                           
107 Mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich 
zmluvného vzťahu. 
108 Zriadené Zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.  
109 Zoznam mediátorov: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/MediatorZoznam.aspx.  
110 Zoznam mediačných centier je dostupný na web-stránke: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-
vedene-MS-SR/MediacneCentrumZoznam.aspx.  

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/MediatorZoznam.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/MediacneCentrumZoznam.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/MediacneCentrumZoznam.aspx
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v hmotnej núdzi. Nárok na príspevok na bývanie má podľa § 14 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi vlastník, resp. nájomca v hmotnej núdzi vtedy, ak uhrádza nájomné, alebo v prípade, 
že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o 
splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára. Výška príspevku je 55,80 € mesačne, 
ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi, resp. 89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi 
a ďalšie osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú. Z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
vyplýva, že v júni 2013 poberalo príspevok na bývanie 73 658 z celkového počtu 168 058 poberateľov 
dávky v hmotnej núdzi. V júni 2014 počet poberateľov príspevku na bývanie poklesol na 62 649 
a počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi na 128 516. V prílohe samotnej Koncepcie štátnej bytovej 
politiky do roku 2020 sa ale konštatuje, že: „príspevky na bývanie sú pomerne malé, keďže kritériá na 
ich poskytovanie sú veľmi prísne (oprávnení poberať ich sú len tí, ktorí sú v hmotnej núdzi) a samotné 
dávky sú tiež nízke“. Preto by mal príspevok na bývanie prejsť najneskôr do konca roka 2018 
transformáciou. Príslušné opatrenie v rámci koncepcie predpokladá: „Vypracovať novú právnu 
úpravu príspevku na bývanie, a to vyčlenením tohto príspevku z pomoci v hmotnej núdzi a určením 
jeho výšky tak, aby boli vytvorené podmienky pre udržateľnosť primeraného bývania.“ 

Tretím typom opatrení na podporu udržania bývania je ponuka sociálneho bývania. V tejto súvislosti 
Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 pripúšťa, že súčasná právna úprava sociálneho 
bývania, ktoré je de facto totožné s verejným nájomným bývaním, nezohľadňuje napríklad rôznu 
príjmovú situáciu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Problémom je už spomenutý nízky počet 
verejných nájomných bytov, takže obce pri vzniku krízovej situácie často nemajú možnosť ponúknuť 
občanovi nájomný byt; odhliadnuc od toho, že by najprv musel mať pravidelný príjem nezaťažený 
exekúciou, aby splnil nimi stanovené kritériá pre jeho poskytnutie. Za vhodné riešenie finančnej 
nedostupnosti verejného nájomného bývania pre tieto skupiny koncepcia označuje vytvorenie 
vertikálneho, obojstranne priepustného systému prestupného bývania. Súčasťou systému pritom má 
byť aj prechodné bývanie, napríklad v ubytovniach, v nocľahárňach a v útulkoch, ako aj systematická 
práca s klientmi. Koncepcia odôvodňuje výber tohto systému tým, že: „pôsobí motivujúco, nakoľko 
umožňuje získať kvalitnejší typ bývania.“ Mnohé skúsenosti zo zahraničia však poukazujú na limity 
uplatňovania systému prestupného bývania, s jasnou preferenciou systému rapid re-housing, resp. 
housing-first (Busch-Geertsema, 2013; Tzemberis, 2010; Sahlin, 1998). Preto je možné očakávať 
odbornú diskusiu k týmto témam aj na Slovensku. Okrem toho Koncepcia neponúka opatrenia pre 
riešenie otázky, akým spôsobom bude možné vďaka systému prestupného bývania vzhľadom na 
nízky počet verejných nájomných bytov a nízky príjem niektorých skupín obyvateľstva skutočne získať 
verejné nájomné bývanie. Inak povedané, z Koncepcie nie je jasné ako docieliť, aby sa človek neocitol 
napríklad v nocľahárni len z dôvodu nedostatočného príjmu (nie nedostatočnej motivácie riešiť 
a nezhoršovať svoju situáciu), ale mohol mu byť ponúknutý v rámci sociálneho bývania verejný 
nájomný byt. 

Ďalším dokumentom, ktorý mal ambíciu sformulovať niektoré systémové opatrenia týkajúce sa 
prevencie straty bývania, bola Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva a model jej financovania, ktorá bola schválená vládou SR v januári 2005.111 Jedným 
z návrhov v rámci uvedenej koncepcie bol napríklad zámer vytvárať komunitné centrá v lokalitách 
s koncentráciou rómskeho obyvateľstva a organizovať v nich sociálnu prácu, vzdelávanie či 
rekvalifikáciu klientov. Rovnako bol zámer riešiť dlžoby za bývanie a zamedziť vzniku nových dlhov. Aj 
                                                           
111 Dokument dostupý na: http://hsr.rokovania.sk/8035/18-/.  

http://hsr.rokovania.sk/8035/18-/
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tým, že obecné zastupiteľstvá budú určovať výšku nájomného diferencovane v závislosti na kvalite 
bytového fondu a na sociálnej situácii nájomníkov; pričom MPSVR SR upraví výšku príspevkov na 
bývanie podľa skutočných priemerných výdavkov domácností na bývanie. Model financovania 
výstavby nových nájomných bytov nižšieho štandardu (ktorá bola vzhľadom na potrebu obnovy 
bytového fondu jednou z priorít) bol založený na predpoklade 80 % dotácií z prostriedkov Programu 
rozvoja bývania a 20 % spoluúčasti vo forme práce budúcich nájomníkov. Podľa Dlhodobej koncepcie: 
„možno predpokladať, že riešenie bývania a začlenenie prevažnej časti občanov rómskej 
národnostnej menšiny do života majoritnej spoločnosti bude reálne v časovom horizonte cca 20 
rokov.“ V súčasnosti je už zrejmé, že v danom horizonte sa stanovené ambície nepodarí naplniť. 
 

3.2. PREVENCIA BEZDOMOVECTVA PRI PREPUSTENÍ 
Z INŠTITUCIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
Prevencia bezdomovectva sa v zmysle typológie ETHOS týka aj ľudí pred prepustením 
z inštitucionálnej starostlivosti: zo zariadení poskytujúcich starostlivosť o deti, zo zariadení na výkon 
trestu odňatia slobody/ výkon väzby a zo zdravotníckych zariadení. Podľa štúdie uskutočnenej 
organizáciou Eurochild je v 30 európskych štátoch zhruba milión detí a mladých ľudí umiestnených do 
rôznych typov ústavov, pričom charakteristiky pobytu v týchto zariadeniach, medzi ktoré patrí 
obmedzovaná sloboda, prísny režim, život s rovesníkmi poznamenanými delikvenciou, problémovým 
správaním a pod., vytvárajú veľmi špecifické štartovacie podmienky do ďalšieho života. „Deti, ktoré 
zažili inštitucionálnu starostlivosť, sú neskôr ohrozené rôznymi psychosociálnymi problémami ako 
bezdomovectvo, delikvencia, nezamestnanosť, zdravotné ťažkosti a rodičovstvo v mladom veku“ 
(Eurochild, 2010, In Lukšík, 2013). 

Opatrenia prevencie bezdomovectva pred prepustením z uvedených typov zariadení tak majú 
smerovať k zisťovaniu bytovej situácie a v prípade potreby k ponuke udržateľného bývania a ďalšej 
podpory pri začleňovaní/ návrate do samostatného života. Ich cieľom je zabrániť, aby sa prepustené 
osoby v krátkom čase po odchode zo zariadenia ocitli bez strechy nad hlavou (či už by to znamenalo 
život na ulici alebo v nocľahárňach či inom type zariadení pre ľudí bez domova), vychádzajúc 
zo skutočnosti, že bývanie je dôležitým predpokladom úspešného štartu v ďalších oblastiach 
začleňovania. V predchádzajúcej časti sme už naznačili, že najmä dostupnosť verejného nájomného 
bývania môže byť v tomto smere problematická, vzhľadom na nízky podiel nájomných bytov, ako aj 
príjmové kritériá pre pridelenie bytu. Nasledujúca kapitola je deskripciou takých opatrení v SR, 
ktorých cieľom je napomôcť pri hľadaní bývania v uvedených krízových situáciách, čo v sekundárnom 
dôsledku znamená aj zabraňovanie prepadu do stavu bezdomovectva. Najpodrobnejšie bude pritom 
predstavená situácia pri prepúšťaní mladých ľudí po ukončení ústavnej starostlivosti. Je to jednak 
z dôvodu, že mladí ľudia odchádzajúci z detských domovov sú, ako popíšeme, mimoriadnym 
spôsobom vystavení riziku bezdomovectva. Druhým dôvodom podrobnejšieho spracovania časti 
zameranej na prevenciu bezdomovectva po ukončení ústavnej starostlivosti v porovnaní s ostatnými 
časťami tejto kapitoly je neporovnateľne väčšia poznatková báza, ktorú máme k tejto téme na 
Slovensku k dispozícii – aj vďaka viacerým výskumným projektom realizovaným v tejto oblasti 
Inštitútom pre výskum práce a rodiny. 
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3.2.1. Prevencia pri prepúšťaní mladistvých zo zariadení na výkon výchovných 
opatrení a ochrannej výchovy 
V súvislosti s prevenciou bezdomovectva mladistvých pri prepúšťaní zo zariadení na výkon 
výchovných opatrení a ochrannej výchovy najskôr stručne predstavíme typy zariadení, ktoré sú v SR 
určené na výkon uvedených opatrení. Takisto načrtneme, akým spôsobom je upravená dĺžka a forma 
pobytu v týchto zariadeniach ako východisko pre odhad potreby prevenčných opatrení na 
zabezpečenie ďalšieho bývania po prepustení zo zariadenia. Ďalej sa zameriame na samotné 
prevenčné opatrenia – možnosti poskytovania pomoci, aj hodnotenie dostatočnosti opatrení 
vzhľadom na prevenciu bezdomovectva. 

Zariadeniami na vykonávanie výchovných opatrení a ochrannej výchovy, tzv. špeciálnymi výchovnými 
zariadeniami, sú podľa § 120 Školského zákona č. 245/2008 Z. z. diagnostické centrum, reedukačné 
centrum a liečebno-výchovné sanatórium. Výkon výchovných opatrení sa zároveň zabezpečuje 
v zariadeniach, ktorými sú krízové stredisko a resocializačné stredisko (Zákon č. 305/2005 Z.z.). 

O uložení výchovných opatrení112 rozhoduje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
resp. rozhodnutie o iných zákonom vymedzených výchovných opatreniach spadá do kompetencie 
súdu. Ochrannú výchovu mladistvému ukladá súd, a to vtedy, ak o jeho výchovu nie je náležite 
postarané a tento nedostatok nemožno odstrániť v rodine, v ktorej žije, jeho doterajšia výchova bola 
zanedbaná, alebo prostredie, v ktorom žije, neposkytuje záruku riadnej výchovy.113 Okrem toho môžu 
zariadenia poskytovať starostlivosť dieťaťu (do 15 rokov veku a od 15 rokov veku) tiež na základe 
žiadosti jeho zákonného zástupcu. 

V diagnostickom centre je cieľom zabezpečiť diagnostiku deťom s narušeným alebo ohrozeným 
psychosociálnym vývinom a určiť ďalšiu vhodnú výchovno-vzdelávaciu, resocializačnú alebo 
reedukačnú starostlivosť. Diagnostické centrum okrem toho vypracúva odporúčanie o umiestnení 
dieťaťa po ukončení pobytu s ohľadom na možnosť prípravy na povolanie, uplatnenia na trhu práce a 
úpravy rodinných pomerov. Pobyt dieťaťa tu podľa zákona spravidla neprekračuje dĺžku 12 týždňov. 
Preto je otázka prevencie bezdomovectva v tomto prípade bezpredmetná. Podobne nemusí byť 
prevencia bezdomovectva aktuálna v prípade liečebno-výchovného sanatória, ktoré poskytuje 
psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou 
poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť 
neviedla k náprave. Sanatórium totiž môže byť zriadené ako internátne, ale aj denné zariadenie. 
Pobyt dieťaťa tu trvá spravidla 3 až 12 mesiacov (§ 123 Školského zákona). 

Odlišná je situácia detí v reedukačných centrách. Trestný zákon v § 103 stanovuje, že ochranná  
výchova114 potrvá, kým to vyžaduje jej účel, najdlhšie však do dovŕšenia osemnásteho roku veku 
mladistvého; ak to vyžaduje záujem mladistvého, môže ju súd predĺžiť do dovŕšenia jeho 
devätnásteho roku. Školský zákon zároveň uvádza, že reedukačné centrum na základe výchovno-

                                                           
112 Napríklad povinnosť podrobiť sa diagnostike alebo povinnosť zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej 
starostlivosti (§ 12 zákona č. 305/2005 Z. z.).  
113 § 102 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. 
114 Na základe § 103 ods. 1 trestného zákona sa ochranná výchova nemusí vykonávať iba v osobitných výchovných 
zariadeniach, ale môže sa vykonať aj v profesionálnej náhradnej rodine.  
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vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného programu115 poskytuje deťom do veku 18 
rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok výchovu a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s 
cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia.  V krízových strediskách sa 
poskytuje pomoc deťom alebo dospelým, ktorí sa nachádzajú v krízovej životnej situácii, a to buď na 
základe dohody so zákonným zástupcom dieťaťa, resp. dospelou osobou alebo na základe výkonu 
rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení. Dôraz sa teda viac kladie na poskytovanie pomoci v náhlych 
ťažko zvládnuteľných situáciách rodiny, nie na nápravu v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. 
V resocializačnom stredisku je zase poskytovaná pomoc deťom a dospelým pri prekonávaní 
dôsledkov drogovej alebo inej závislosti. Dĺžka pobytu v zariadení je spravidla najmenej 8 mesiacov. 

 
Prehľad počtu detí umiestnených v posledných piatich rokoch do zariadení na výkon rozhodnutia 
súdu116 ponúka tabuľka 3.1. a graf 3.1. Vidieť z nich, že najväčšie počty detí v uvedených zariadeniach 
sú v reedukačných detských domovoch, nasledujú krízové strediská. Pritom najmenšie počty detí sú 
každoročne v diagnostických centrách, kde je, ako sme uviedli, dĺžka pobytu obmedzená na 12 
týždňov, a v resocializačných strediskách. Od roku 2012 klesli počty umiestnených detí vo všetkých 
uvedených zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu. Kontinuálne klesali počty detí iba 
v reedukačných detských domovoch a v diagnostických centrách. Tento pokles bol spôsobený 
zmenou legislatívy, kedy došlo k zníženiu maximálneho počtu detí v skupinách,117 a tým aj k poklesu 
kapacít zariadení. 
 
 
Tabuľka 3.1: Počty detí umiestnených na základe rozhodnutia súdu do zariadení na výkon 
rozhodnutia súdu – predbežné opatrenie, výchovné opatrenie, ochranná výchova, ústavná 
starostlivosť (2010 – 2014, abs. Počty k 31. 12.) 

ZARIADENIA NA VÝKON 
ROZHODNUTIA SÚDU 2010 2011 2012 2013 2014 

Krízové strediská 216 248 279 241 258 
Resocializačné strediská 45 43 60 63 59 
Diagnostické centrá 45 50 75 42 38 
Reedukačné zariadenia 622 570 617 572 478 

 

Zdroj: Výkazy o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.118 ÚPSVaR. 

 

                                                           
115 Individuálny reedukačný program je spracovaný na základe diagnostiky v diagnostickom centre.  
116 Údaj nevypovedá o celkovom počte detí v daných typoch zariadení, ale o tých, ktoré boli v danom roku prijaté do 
zariadení na základe rozhodnutia súdu.  
117 Aktuálne je podľa § 122 Školského zákona maximálny počet detí v skupine v reedukačnom centre 8, pričom v jednom 
zariadení môže byť maximálne 6 skupín.  
118 Dostupné na: http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-
opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297.  

http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
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Zdroj: Výkazy o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. ÚPSVaR. 

Na základe údajov Ústavu informácií a prognóz školstva119 (ÚIPŠ) možno ďalej konštatovať, že 
v celkovo štrnástich reedukačných centrách klesol v období 2012 – 2014 počet detí starších ako 15 
rokov zo 495 na 431. Počet trvalo prepustených, ktorí však nemusia zahŕňať len skupinu detí starších 
ako 15 rokov, ale aj deti, ktorým uplynula doba výkonu opatrenia, bol v uvedenom období rôznorodý: 
v roku 2012 to bolo 251 detí; v roku 2013 išlo o 307 detí; a v roku 2014 počet dosiahol 288 detí. 
Niektorí mladiství tiež boli z reedukačných centier prepustení do väzby:  v období 2012 až 2014 to 
bolo 9; 3; a 10 mladistvých. Údaje naznačujú, že počet mladistvých opúšťajúcich reedukačné centrá, 
ktorých sa potenciálne týka potreba prevencie bezdomovectva, neprevyšuje 300 osôb. 

V nadväznosti na otázku týkajúcu sa existujúcich prevenčných opatrení počas a po skončení pobytu 
v uvedených typoch zariadení môže plniť úlohu poskytovať pomoc mladistvému páchateľovi trestnej 
činnosti, dieťaťu užívajúcemu drogy a ďalším určeným skupinám detí a mladistvých120 sociálna 
kuratela pre deti. Sociálna kuratela je v zákone č. 305/2005 Z. z. definovaná ako súbor opatrení na 
odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, 
fyzického, sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od 
závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa tieto nachádzajú. Poskytovanie pomoci mladistvým počas 
výkonu trestu odňatia slobody a výkonu ochrannej výchovy sociálnou kuratelou zahŕňa napríklad 
udržiavanie kontaktu s mladistvým počas výkonu trestu, ale aj podieľanie sa na príprave na 
prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy. Orgán 
sociálnej kurately rovnako pomáha mladistvému pri uľahčení návratu do rodiny, pri hľadaní možností 
pokračovať vo vzdelávaní, pri hľadaní zamestnania, pri riešení osobných a vzťahových problémov, 
resp. v prípade potreby ho motivuje k liečbe závislosti 

Okrem toho zariadenia spravidla priamo zamestnávajú sociálneho pracovníka, čo im ukladá Vyhláška 
Ministerstva školstva SR č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach. Práve ten môže 
zohrávať kľúčovú úlohu aj v kontexte prevencie bezdomovectva. S cieľom upresnenia niektorých 
informácií o postupe pri prepúšťaní mladých ľudí zo zariadenia sme kontaktovali121 sociálne 
                                                           
119 Štatistické ročenky – špeciálne výchovné zariadenia. Bratislava, ÚIPŠ. Dostupné na: http://www.uips.sk/prehlady-
skol/statisticka-rocenka---ostatne-vychovne-zariadenia.  

120 Pozri § 16 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.  
121 Telefonické rozhovory uskutočnené 26.11.2015. 
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Graf 3.1.: Počty detí umiestnených na základe rozhodnutia súdu do zariadenia 
na výkon rozhodnutia súdu - predbežné opatrenia, ochranná výchova, ústavná 
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pracovníčky dvoch náhodne vybraných reedukačných centier – v Sološnici a v Košiciach-Bankove.122 
Rozhovory potvrdili, že sa osobitne nevyhodnocuje počet mladistvých s predĺženou starostlivosťou do 
19 rokov. Kým sociálna pracovníčka jedného zariadenia uviedla, že ide skôr o zriedkavé situácie (napr. 
ak mladý človek dovŕši 18 rokov v apríli a školský rok končí v júni), z vyjadrenia pracovníčky druhého 
zariadenia vyplynulo, že také situácie nastávajú často a sami mladým ľuďom v odôvodnených 
prípadoch odporúčajú požiadať o predĺženie pobytu. Takisto sa nevyhodnocuje úspešnosť 
v začleňovaní mladých ľudí po odchode zo zariadenia. Z rozhovorov ďalej vyplynulo, že reedukačné 
centrum nemá priamo zadanú úlohu overovať situáciu s bývaním mladistvého, pracovníčky sa však 
tomu venujú na základe vlastnej iniciatívy, hoci by malo ísť o kompetenciu sociálnej kurately (§ 17, 18 
a 19 zákona č. 305/2005 Z. z.). V praxi tak pracovníčky najčastejšie kontaktujú rodičov, resp. iných 
príbuzných dieťaťa, príp. domovy na polceste a zariadenia sociálnych služieb. Pracovníčka jedného 
zariadenia sa vyjadrila doslovne: „Vieme, kam deti odchádzajú. Spravidla k rodičom, a ak títo nemajú 
záujem, k iným najbližším príbuzným. Často týchto príbuzných kontaktujeme pred odchodom dieťaťa 
z vlastnej iniciatívy.“ 

Ak sú z reedukačného centra prepúšťaní mladí ľudia, ktorí dovŕšili plnoletosť a sú v náhradnej 
ústavnej starostlivosti (t. j. pred príchodom do reedukačného centra boli umiestnení v detskom 
domove či v profesionálnej rodine), sú im k dispozícii rovnaké formy pomoci ako ostatným mladým 
dospelým pri ukončovaní náhradnej starostlivosti. Patrí medzi ne vypracovanie plánu 
osamostatňovania sa dieťaťa alebo jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa. 
Charakteristike a analýze týchto nástrojov sa podrobnejšie venujeme v časti 3.3.2. Okrem toho má 
mladý dospelý (pred prepustením z reedukačného centra či z detského domova) podľa § 27 Zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách možnosť požiadať o poskytovanie sociálnej služby krízovej 
intervencie, ktorou je domov na polceste. V domove na polceste sa poskytuje služba osobe na určitý 
čas v prípade, ak nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom 
zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. Tento typ 
dočasného ubytovania však už tiež patrí do koncepčnej kategórie bezdomovectva – ETHOS 2. Tabuľka 
3.2. zobrazuje vývoj počtu a kapacít v domovoch na polceste v období 2010 – 2013. 
 
Tabuľka 3.2: Počet a kapacita domovov na polceste v období 2010-2013 (abs. počty) 
 2010 2011 2012 2013 
Počet zariadení 10 15 16 20 
Kapacita (počet miest) 156 164 194 222 
Zdroj: ŠÚ SR, zariadenia sociálnych služieb v SR. 

Údaje v tabuľke ukazujú, že počet domovov na polceste sa v danom období zdvojnásobil (z 10 v roku 
2010 na 22 v roku 2013) a vzrástla aj kapacita – na 222 miest. Napriek tomu je otázne, do akej miery 
kapacita postačuje. Domovy na polceste nespadajú pod pôsobnosť sociálno-právnej ochrany 
a sociálnej kurately, keďže poskytovanie sociálnej služby v týchto zariadeniach podľa Zákona 
o sociálnych službách zabezpečuje vyšší územný celok (VÚC). Preto je v pôsobnosti jednotlivých VÚC 
aj zabezpečovanie dostupnosti a financovania tejto služby. Zároveň u osoby, ktorej súd uložil 

                                                           
122 Obidve reedukačné centrá sa zameriavajú na mladistvých do 18, resp. 19 rokov. Ďalšie typy zariadení – 
krízové strediská a resocializačné strediská, ktoré sa riadia Zákonom o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej 
kuratele, sme nekontaktovali vychádzajúc z predpokladu, že ich postup je podobný zariadeniam na výkon trestu 
odňatia slobody, v ktorých rovnako zohráva dôležitú úlohu sociálna kuratela a ktorým sa podrobne venujeme 
v samostatnej časti.  
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ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo jej nariadil 
umiestnenie v detenčnom ústave, a ktorej nemôže byť z toho dôvodu poskytovaná sociálna služba vo 
vymedzených typoch zariadení, sa posudková činnosť vykonáva len počas jedného roka pred 
dovŕšením 18 roku veku mladistvého, ak ochranná výchova trvá do dovŕšenia 18 roku veku alebo 
počas jedného roka pred dovŕšením 19 roku veku po predĺžení ochrannej výchovy. V praxi to 
znamená, že ak osoba bude posúdená ako odkázaná na poskytovanie sociálnej služby, bude jej môcť 
byť služba poskytovaná bezprostredne po prepustení zo špeciálneho výchovného zariadenia. To 
možno považovať aj za opatrenie prevencie bezdomovectva pre danú skupinu osôb. 

Podstatne zložitejšia je otázka týkajúca sa dostatočnosti uvedených prevenčných opatrení. 
Poskytovanie výchovy a vzdelávania s cieľom návratu mladistvého do pôvodného sociálneho 
prostredia sa javí na jednej strane ako opodstatnený cieľ pobytu dieťaťa v reedukačnom centre, 
avšak úspešnosť opätovného začlenenia bez participácie rodinných príslušníkov v reedukačnom 
procese je otázna. Ak sa totiž dieťa vracia do prostredia, v ktorom predtým výchova zlyhala, možno 
predpokladať, že bude skôr opäť vystavené rôznym negatívnym vplyvom a nie podpore pri ďalšom 
rozvoji. V prípade reedukačných centier dôležitú rolu navyše zohráva aj faktor dobrovoľnosti – 
mladiství sa tu ocitajú zväčša z rozhodnutia súdu, nie na základe vlastného výberu. Preto je otázne, 
do akej miery by boli ochotní využívať prípadné predĺženie starostlivosti v ďalšom období. Zisťovaniu 
životných dráh mladých ľudí po odchode z reedukačných centier v horizonte 1-5 rokov a ich 
uplatnenia v živote sa vo svojom výskume123 venoval Ivan Lukšík (2013): „Výsledky výskumu ukázali 
viaceré pozitívne stránky pobytu dievčat. Dievčatá získajú pracovné návyky, vzdelanie s výučným 
listom, naučia sa disciplíne, pravidlám, starať sa o hygienu, upratovať si, oprať. Niektoré z dievčat 
uvádzali, že sa naučili myslieť pozitívne, ovládať sa. Na druhej strane, takmer všetky z nich majú 
napríklad problémy s drogami. Viaceré uvádzali, že sa dostali k návykovým látkam v reedukačnom 
centre, najmä v zmysle motivácie vyskúšať návykové látky.“ 

Z desiatich odporúčaní, ktoré autor sformuloval s cieľom skvalitniť prípravu na odchod 
z reedukačného centra, sú v kontexte prevencie bezdomovectva kľúčové najmä tri (Lukšík, 2013): 

• Zavedenie špeciálnej prípravy na život mimo reedukačného centra: „Pozitívny, ľudský prístup 
je potrebný, ale musí byť doplnený aj o prípravu zameranú na nadobudnutie praktických 
zručností“. To sa týka napríklad väčších kompetencií starať sa o bežné veci ako hospodárenie 
s peniazmi, ale aj kontakt s lekárom, s poisťovňami, s úradom práce pri hľadaní zamestnania. 

• Zabezpečenie možností získania pestrejšieho vzdelania zodpovedajúceho potrebám trhu 
práce, pretože väčšina mladých ľudí si po odchode z centra nedokáže nájsť uplatnenie 
v odbore, ktorý študovali. To má vplyv aj na ich šance získať zamestnanie, čo ďalej súvisí aj 
s možnosťami zabezpečenia bývania. 

• Zlepšenie postpenitenciárnej starostlivosti, v ktorej by sa udržiaval kontakt s mladistvými po 
odchode, poskytovala pomoc pri riešení krízových situácií, zabezpečovala spätná väzba pre 
skvalitňovanie prípravy ďalších mladých ľudí. 

Za hlavné riziko v kontexte prevencie bezdomovectva pri prepúšťaní mladých ľudí zo špeciálnych 
výchovných zariadení tak možno považovať chýbajúci mechanizmus systematického udržiavania 
kontaktu po ich prepustení zo zariadenia. Ak ide o mladých ľudí v ústavnej starostlivosti detských 

                                                           
123 Výskum sa zameral na 21 ľudí vo veku 19-24 rokov, ako aj na pozorovanie v reedukačnom centre.  
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domovov, pridružujú sa k tomu aj všetky ďalšie s tým spojené riziká, ktorým sa podrobnejšie 
venujeme v nasledujúcej časti. 

3.2.2. Prevencia bezdomovectva  po odchode z detských domovov 
Podobne ako u mladistvých, ktorí opúšťajú reedukačné centrá, môže byť ukončenie ústavnej 
starostlivosti o mladých dospelých významným prekurzorom  neskoršieho bezdomovectva. Dôvodom 
je, že ukončenie náhradnej starostlivosti často znamená buď návrat do pôvodných rodín, ktoré sami 
neraz žijú v nevhodných bytových, marginalizovaných podmienkach, alebo náhly prechod do 
samostatného života bez dostatočného sociálneho a kultúrneho kapitálu na zabezpečenie stáleho 
bývania. Úspešnosť odchodu do samostatného života z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti závisí 
od viacerých na seba navzájom nadväzujúcich udalostí. Počiatkom a prvým predpokladom úspešného 
životného štartu v oblasti nachádzania bývania môžu byť skúsenosti dieťaťa z pôvodnej rodiny. 
Následne úspešnosť súvisí s kvalitou a priebehom ústavnej starostlivosti, ako aj s povahou 
konkrétnych opatrení smerujúcich k podpore prechodu dieťaťa do samostatného života. Na nájdenie 
si prvého bývania vplýva aj prostredie, do ktorého dieťa v prechode do dospelosti po odchode 
z rezidenčnej starostlivosti vstupuje. 

Nasledujúca časť sa preto zameriava na popis a hodnotenie existujúcich opatrení, ktorých cieľom je 
zlepšiť osamostatnenie sa mladých ľudí po ukončení starostlivosti v detských domovoch v kontexte 
prevencie bezdomovectva. Skôr ako sa budeme venovať popisu a analýze takýchto opatrení 
načrtneme štruktúru a počet detí v jednotlivých formách náhradnej starostlivosti a predstavíme 
poznatky o uplatnení detí po odchode z detských domovov v oblasti bývania a zamestnania. 

 

Deti v jednotlivých formách náhradnej starostlivosti a pri ukončovaní 
starostlivosti v detských domovoch 
Vývoj počtu detí nachádzajúcich sa v náhradnej rodinnej a inštitucionálnej starostlivosti detských 
domovov zobrazuje nasledujúci graf 3.2. V ňom možno vidieť kontinuálny nárast prijatých detí  do 
náhradnej osobnej starostlivosti a do profesionálnych rodín.124 Tento nárast sa dá z hľadiska 
zabránenia prepadu do bezdomovectva  vnímať ako pozitívny trend, keďže sa tak predchádza vzniku 
špecifických problémov, ktorým musí mladý človek čeliť práve v dôsledku starostlivosti poskytovanej 
v inštitucionálnom, nie rodinnom prostredí. Profesionálne rodiny v porovnaní so skupinovou 
starostlivosťou môžu zlepšovať predpoklady pre ďalšie uplatnenie sa v samostatnom živote, čo 
v konečnom dôsledku môže znamenať aj znižovanie rizika bývania v niektorej zo štyroch popísaných 
kategórií ETHOS. Počty detí prijatých do pestúnskych rodín majú naopak tendenciu klesať. Je to 

                                                           
124 Do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) sú umiestnené deti na základe rozhodnutia súdu. Najčastejšie ide o rodinných 
príslušníkov, príbuzných dieťaťa. NOS slúži najmä na preklenutie závažných problémov v pôvodnej rodine. Náhradní osobní 
rodičia poskytujú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako biologickí. Na dieťa dostávajú príspevky, vyživovacia povinnosť 
pôvodných rodičov nezaniká. Pestúnska starostlivosť je forma náhradnej rodinnej starostlivosti. Rovnako vzniká na základe 
rozhodnutia súdu. Cez príspevky na dieťa náhradným rodičom je dotovaná štátom. Pestúnski rodičia musia absolvovať 
prípravu na náhradné rodičovstvo a zväčša nepatria medzi príbuzných dieťaťa. Profesionálna rodina je forma ústavnej 
starostlivosti. Jej cieľom je zabrániť, aby dieťa umiestnené v detskom domove vyrastalo v skupinovej starostlivosti. 
V súčasnosti každé dieťa do 6 rokov umiestnené v detskom domove musí vyrastať v profesionálnej rodine. Profesionálni 
rodičia sú zamestnanci detského domova a za starostlivosť o dieťa dostávajú plat na základe dohody s riaditeľom detského 
domova. 
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najmä z dôvodu, že  mnohí zo žiadateľov/ záujemcov sa stávajú radšej profesionálnymi rodičmi, ktorí 
majú lepšie zabezpečený servis a profesionálnu podporu v rámci samotných detských domovov.  
Dlhodobo sa zvyšujúce počty detí prijatých do profesionálnych rodín sprevádza aj celkový trend 
nárastu  počtu umiestnení  v detských domovoch. Kým v roku 2010 to bolo 4 423 detí, v roku 2013 
bol tento počet 4 798 detí. V poslednom sledovanom období (rok 2014) sa číslo detí umiestnených 
v detských domovoch opäť znížilo na 4 720 detí. 

 

 
Zdroj: Prepočty z výkazov o vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí  a kurately. 

 

V kontexte prevencie bezdomovectva je dôležitým údajom počet mladých ľudí, ktorým je 
ukončovaná starostlivosť – každoročne ide o viac ako 1 000 detí.  Ako ukazuje graf 3.3., najčastejšou 
stratégiou odchodu je návrat do rodín (náhradných alebo pôvodných pred dovŕšením plnoletosti). 
Podstatnú časť zo všetkých ukončení tvorí podskupina detí, ktoré po dovŕšení plnoletosti odchádzajú 
do samostatného života. Ide približne o 300 detí ročne. V roku 2014 tvoril tento počet takmer 25 % 
zo všetkých ukončení.  Ďalšou  skupinou sú mladí dospelí, ktorí v detskom domove zostávajú aj po 18 
roku veku, maximálne do 25 rokov z dôvodu prípravy na povolanie. Údaje z oficiálnych výkazov 
naznačujú, že v roku 2014 dosiahol celkový počet mladých dospelých v detských domovoch 289, čo 
predstavuje cca 6 % zo všetkých detí v detských domovoch. Z celkového počtu ukončení z dôvodu 
plnoletosti (436 osôb v roku 2014) iba menšia časť, približne jedna štvrtina, ostáva v detských 
domovoch a predlžuje si pobyt. Väčšina detí  z detských domovov, ktorí pred dovŕšením plnoletosti 
neboli prijatí do pôvodných alebo náhradných rodín, odchádza ihneď, ako im to vek dovolí. 
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Graf 3.2.: Vývoj počtu detí v náhradných rodinných formách a v ústavnej 
starostlivosti detských domovov (2005 - 2014, abs. počty) 
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Zdroj: Prepočty výkazov o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove. 

 

Životné dráhy mladých ľudí po odchode z detských domovov v oblasti bývania 
a zamestnania 
Oficiálne štatistiky v oblastiach bývania a zamestnania o podskupine mladých ľudí odchádzajúcich 
z detského domova v 18 roku veku nie sú k dispozícií. Predpokladáme ale, že sa cesty po odchode  
nelíšia od medzinárodnej typológie, ktorá na základe empirických údajov a sady viacerých indikátorov 
klasifikuje bývalých klientov rezidenčných zariadení na tri hlavné skupiny: adaptovaných, 
prežívajúcich a obete (Stein, 2008).  Prieskumy IVPR (2012) ukazujú, že v prvých rokoch po odchode 
sa nedarí zamestnať najmä skupine, ktorá disponuje charakteristikami ako nezabezpečenie bývania 
v čase odchodu, etnicita vnímaná ako rómska, problémy so vzdelávaním prejavujúce sa absolvovaním 
špeciálnych škôl, problémy so zákonom pred alebo počas umiestnenia v detskom domove, celkovo 
problémový priebeh náhradnej starostlivosti, priradená formálna diagnóza, neexistencia pracovnej 
skúsenosti pred odchodom. Z rodinných ukazovateľov ide o narodenie vlastných detí po odchode, 
nezaloženie si vlastnej rodiny, základné vzdelanie matky alebo odchod z detského domova priamo do 
pôvodných rodín. Odchod do biologických rodín je voľbou, ktorá súvisí so socioekonomickým 
statusom: čím bol v čase vyňatia z rodiny status vyšší, tým častejší návrat ako prvá stratégia pre 
zabezpečenie si bývania. Všetky z uvedených charakteristík majú vplyv na uplatnenie sa na trhu 
práce. Väčšinou nimi disponujú práve deti odchádzajúce hneď po dovŕšení 18 roku veku oproti 
mladým dospelým, ktorí v detských domovoch ostávajú aj ako mladí dospelí (Fico, 2012). U mladých 
dospelých existujú oficiálne dostupné údaje v oblasti bývania a zamestnania, ktoré sa pravidelne 
vyhodnocujú. Istou výhodou v porovnaní so skupinou odchádzajúcou ihneď po dovŕšení  plnoletosti 
je tu prechodné obdobie predĺženého pobytu v detskom domove. Mladí dospelí sa tak nemusia  
konfrontovať s náhlymi životnými zmenami naraz.  Počas tohto obdobia bývajú buď v skupinách pre 
mladých dospelých, v rodinných domoch alebo v bytoch patriacich pod správu detských domovov. 
Predĺžený pobyt si už uhrádzajú vo výške 15 % sumy životného minima. Pri príprave na budúce 
povolanie štúdiom dostávajú aj vreckové. Svoj život si  vo väčšej miere riadia sami, pretože už dosiahli 
plnoletosť. Hoci sa v charaktere opatrení zo strany detského domova nič zásadne nemení (plány 
prípravy na osamostatnenie  ako súčasť individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa), prechod do 
samostatného života nie je nárazový. Z hľadiska osamostatňovania sa to prejavuje aj v častejšej 
zamestnanosti (viď grafy 3.4. a 3.5. z oblasti zamestnania a bývania). 
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Z dostupných údajov z  oblasti bývania vyplýva, že v prvých rokoch po odchode z detského domova je  
najčastejšou stratégiou odchodu prechod do prenajatého bývania. Túto formu využíva viac ako 
polovica zo všetkých mladých dospelých, na ktorých má detský domov v prvom roku po odchode 
kontakt. Ide buď o skupinovú stratégiu zvládania prechodu do života priamo, kedy si viacerí mladí 
dospelí prenajmú byt, alebo odchádzajú do domovov na polceste, útulkov či ubytovní, kde si 
prenajímajú izbu a čiastočne si hradia poskytovanie ďalších sociálnych služieb. Približne ďalšia tretina 
mladých dospelých odchádza do pôvodných rodín. Len veľmi malé podiely idú bývať do vlastných 
bytových priestorov – v roku 2014 to bolo približne 9 %. Rovnako je v  prvom roku po odchode  iba 
minimum takých, ktorí sa dostali do výkonu trestu odňatia slobody alebo sa prepadli do stavu 
bezdomovectva – v roku 2014 bolo v týchto dvoch kategóriách menej ako 2 % mladých dospelých. A 
predchádzajúce roky sa výškou tohto podielu nijako zásadne nelíšili. Z uvedeného vyplýva, že mnohí 
z mladých dospelých (najmä tí, ktorí odišli ihneď v 18. roku veku) sa po odchode z detského domova 
môžu nachádzať v kategóriách bývania patriacich do typológie ETHOS: či už v rámci neistého bývania, 
ale aj pri návrate do pôvodných rodín, keďže väčšinou ide o rodiny s veľmi nízkym socioekonomickým 
statusom. Celkovo však na základe uvedených skutočností predpokladáme, že bezdomovectvom sú 
primárne ohrození tí mladí dospelí, na ktorých po odchode z detského domova neexistuje žiadny 
kontakt, ako aj skupina detí, ktorí odišli z detských domovov ihneď po dovŕšení plnoletosti, o ktorých 
z hľadiska oficiálnych dát nie sú k dispozícii žiadne informácie. 

 
Zdroj: Prepočty výkazov o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove 

Menej priaznivé sú údaje o úspešnosti mladých dospelých v oblasti nachádzania si  zamestnania – tie 
od roku 2011 poukazujú na rastúci trend nezamestnanosti. Kým v roku 2011 bolo v prvom roku po 
odchode nezamestnaných 21 %, v roku 2014 to bola takmer polovica zo všetkých mladých dospelých, 
na ktorých mal detský domov v prvom roku kontakt. V poslednom sledovanom roku 2014 bolo 
takmer 70 % z nich nezamestnaných alebo pracovali v príležitostnej práci. Podľa dostupných údajov 
sa tak v posledných rokoch darí čoraz horšie zamestnať aj tej podskupine, ktorá je zrejme na trhu 
práce na tom lepšie ako tí, ktorí odchádzajú priamo po dovŕšení plnoletosti. Ak si pracovné 
uplatnenie nájdu, ide veľmi často o nízkokvalifikovanú prácu, ktorá nemá trvalejší charakter a z ktorej 
odchádzajú preto, lebo zamestnávateľ skončil svoju činnosť, alebo ich práca nebavila a odišli z nej 
dobrovoľne (Fico, 2012). Nezamestnanosť priamo súvisí s ohrozením stratou bývania a u skupiny 
mladých ľudí z detských domovov, ktorí sa v takomto období nemôžu oprieť o pomoc rodiny, 
predstavuje vysoké riziko bezdomovectva. 
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Graf 3.4.: Bývanie mladých dospelých  v prvom roku po odchode z detského 
domova (tí, na ktorých mal detský domov kontakt; 2007 - 2014, v %) 

 

pôvodná rodina vlastné bytové priestory prenajatý byt,  bezdomovec výkon trestu 



85 
 

 
Zdroj: Prepočty výkazov o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove. 

 

Opatrenia na podporu osamostatňovania detí v detských domovoch v kontexte 
prevencie bezdomovectva 
V rámci prevencie bezdomovectva môže zohrávať dôležitú rolu niekoľko opatrení, ktoré sú hlavnými 
nástrojmi uľahčovania mladým ľuďom prechodu do samostatného života. Najdôležitejšie sú 
vymedzené Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele. Ako prvé opatrenie 
možno uviesť povinnosť detského domova vypracovať individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa 
(IPROD). Jeho súčasťou je plán výchovnej práce s dieťaťom vyhodnocovaný jeden krát mesačne, plán 
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s obcou, akreditovaným 
subjektom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zároveň je jeho súčasťou aj 
plán osamostatňovania sa dieťaťa, ktorý má obsahovať predpokladaný spôsob zabezpečenia 
bývania125 a  návrh na spôsob vyplatenia príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého 
dospelého poskytovaného detským domovom. IPROD sa zo zákona vyhodnocuje v časových 
intervaloch najmenej raz za polrok. Jeho cieľom je pomôcť pri prechode do samostatného života, 
poskytnúť dieťaťu základný finančný kapitál a smer zabezpečovania bývania a zamestnania. 
Konkrétny výskum efektivity programov IPROD sa zatiaľ nerealizoval. Aj keď možno IPROD na 
deklaratívnej úrovni považovať za jednoznačný vklad napomáhajúci dieťaťu pri jeho návrate do 
rodiny alebo do samostatného života, reálny efekt deklarovaných postupov a zahrnutia dieťaťa v 
rámci napĺňania cieľov IPROD nie je známy. Chýbajú vyhodnotenia spôsobov realizácie vo vzťahu k  
výsledkom úspešnosti osamostatňovania sa v ďalšom živote,  na trhu práce a pri hľadaní bývania. 

Ďalšie opatrenie má  finančný charakter. Zo zákona sa deťom po dovŕšení plnoletosti ako aj mladým 
dospelým poskytuje jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa.126 Ten je aktuálne vo 
výške desaťnásobku sumy životného minima a vypláca sa najneskôr v deň odchodu z detského 

                                                           
125 Ako vyplýva z § 49, ods. 3 a § 57, ods. 5, ústavná starostlivosť končí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej 
starostlivosti do 19 rokov veku. Mladý dospelý následne môže požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti, 
najdlhšie do 25 rokov veku – v prípade, že sa pripravuje na povolanie štúdiom. 
126 §69 zákona č.305/2005 Z. z.  
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domova. Príspevok môže mať rôznu formu (peňažnú, kombinovanú alebo vecnú) a nemusí sa 
poskytovať automaticky. Jeho neposkytnutie sa deje najmä v situáciách, kedy oň nie je požiadané 
alebo dieťa, resp. mladý dospelý nedodržiaval vopred dohodnuté pravidlá (týkajúce sa napr. pobytu 
bez súhlasu mimo detského domova). Príspevok sa neposkytuje ani deťom so zdravotným 
postihnutím, ktoré sa vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôžu osamostatniť. V takomto prípade je 
detský domov povinný v spolupráci s obcou, vyšším územným celkom, orgánom sociálnoprávnej 
ochrany a kurately a akreditovaným subjektom zabezpečiť prijatie do zariadenia, ktoré poskytuje 
služby zodpovedajúce ich potrebám v čase odchodu. Medzi pracovníkmi detských domovov existuje 
pomerne široká zhoda na problematickom využívaní peňažných príspevkov. Tie sú najčastejšie 
minuté buď neúčelne alebo sú odovzdané biologickým rodičom, ktorí sa po prijatí finančnej sumy 
následne prestanú o svoje deti zaujímať. Keďže o spôsobe využitia príspevku rozhodujú samotní 
odchovanci detských domovov, nájdenie si stabilnejšieho ubytovania z týchto prostriedkov nemusí 
byť garantované. Mnohí z nich si preto po rýchlom minutí príspevku berú pôžičky na účely, ktoré 
súvisia so zabezpečením základných životných potrieb, následne čelia zvýšenému riziku tvorby dlhov 
a nesplácania, čo znamená aj vyššiu pravdepodobnosť prepadu do stavu bezdomovectva. 

V uľahčovaní osamostatňovania sa mladých dospelých hrá rolu aj obec, ktorá poskytuje pomoc pri 
zabezpečení bývania a zamestnania.127 Spolupráca s obcou je nevyhnutná z dôvodu, že obec môže 
prispieť k úprave a zachovaniu vzťahov s rodičmi aj tým, že má právomoc poskytovať príspevok na 
dopravu z dôvodu návštevy dieťaťa v detskom domove. Vyčleňuje tiež finančné prostriedky na 
úpravu a obnovu rodinných bytových podmienok dieťaťa. Obec je zo zákona o sociálnoprávnej 
ochrane jedným z hlavných aktérov, ktorý má právomoc napomáhať pri sanácií rodinného prostredia, 
pri úprave rodinných pomerov. 

Po odchode z detského domova môže poskytnúť pomoc pri bývaní aj orgán sociálnoprávnej ochrany, 
ktorý v tomto kontexte eviduje počet prípadov poskytnutej pomoci mladistvým v súvislosti 
s hľadaním bývania a zamestnania. Okrem evidovania situácie mladých dospelých možno vo vybranej 
činnosti  orgánov sociálnoprávnej ochrany identifikovať aj evidenciu, týkajúcu sa pomoci mladistvým 
v súvislosti s hľadaním zamestnania. Nešpecifikuje sa tu ale, ktorých cieľových skupín spadajúcich pod 
sociálnoprávnu ochranu detí sa táto činnosť týka (t. j. nemusí ísť len o bývalých odchovancov 
detských domovov), ani to, či bolo hľadanie zamestnania úspešné alebo na ako dlho bolo 
zabezpečené. Z výkazov možno iba vyčítať výrazne klesajúci počet evidovaných prípadov: v roku 2008 
zaznamenala sociálnoprávna ochrana 741 prípadov, v roku 2014 to bolo 70 prípadov. Nie je možné 
určiť, do akej miery pokles súvisí so zlepšením stavu, alebo naopak neidentifikovaním (z rôznych 
dôvodov) takých situácií, ktoré by pod nástroje ochrany sociálnoprávnej agendy spadali. 

Ďalšie opatrenie je zamerané na spomenuté udržanie kontaktu detského domova s mladým 
dospelým s jeho súhlasom po jeho odchode a poskytnutie potrebného poradenstva.128 Aj keď sa 
mladý človek po opustení detského domova nemôže vrátiť späť, môže mu byť poskytnuté s jeho 
súhlasom poradenstvo alebo pomoc. Detské domovy tak naďalej mapujú situáciu svojich bývalých 
chovancov a skúmajú, ako sa im darí pri nachádzaní bývania a na trhu práce (graf 3.4. a 3.5.). 

                                                           
127 § 75, ods. 1, písm. e, bod 4 zákona 305/2005 Z. z.  
128 § 59, ods. 4 Zákona č. 305/2005 Z. z.  
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Mladí dospelí majú tiež možnosť požiadať o poskytnutie ubytovania na určitý čas v domove na 
polceste, ktorý sa zo zákona nesmie nachádzať v priestoroch detského domova. Domov na polceste 
sa tak stáva riešením situácie núdze, ktoré títo ľudia využívajú, ak sa neplánujú vrátiť k svojim 
vlastným rodinám alebo nemajú finančné prostriedky na zaistenie si vlastného bývania. 

Napokon jednou zo súčasných foriem pomoci pre odchovancov detských domovov v oblasti bývania 
je príspevok poskytovaný Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB). Cieľom ŠFRB je financovať 
výstavbu a obnovu bytového fondu prostredníctvom štátnej podpory. Štatistika  poskytnutých úverov 
však ukázala, že na bývanie bolo v priebehu rokov 2005 – 2014 poskytnutých pre odchovancov 
detského domova iba 39 úverov, pričom celkovo ich bolo v priebehu uvedených rokov fyzickým 
osobám poskytnutých 7 603. Úvery pre mladých ľudí z minulosťou pobytu v detskom domove tvoria 
približne  0,5 % podiel.129 Títo si o úver nežiadajú zrejme z dôvodov nevyhovujúcich foriem ručenia, 
ktorého podmienky nedokážu splniť, keďže sa veľmi často predtým ocitajú sami v situácií zadĺženia. 
Uvedené opatrenie sa tak vzhľadom na prevenciu bezdomovectva, ale aj na riešenie bytovej situácie 
odchovancov detských domovov javí pri približne 400 deťoch, ktoré každoročne ukončujú 
inštitucionálnu starostlivosť z dôvodu plnoletosti, ako neefektívne. 

Z hľadiska dostatočnosti uvedených opatrení možno uvažovať o viacerých rizikách. Najdôležitejším 
z nich je pomerne vágna formulácia poskytovania pomoci obce pri zabezpečovaní ubytovania po 
odchode z detského domova. Poskytnúť pomoc totiž nemusí znamenať poskytnutie udržateľného 
bývania. Riziká na úrovni obce sa ukazujú aj pri sanácií rodín, pri hľadaní bývania, pri spolupráci 
napĺňania programov IPROD alebo poskytnutia finančných príspevkov. Obce nie vždy vedia 
o ohrozených deťoch alebo rodinách, ktoré sa nachádzajú v materiálnych podmienkach 
reprodukujúcich marginalizáciu alebo sociálne vylúčenie. Terénna sociálna práca naráža v obciach na 
personálne a finančné obmedzenia. V  niektorých z nich je iba formálne ukotvená, pričom sa 
nevykonáva  vôbec (bližšie pozri časť 3.2.5). 

Druhým závažným rizikom sa javí vysoká pravdepodobnosť úplnej straty bývania (tzn. osoby bez 
prístrešia – prespávajúce na ulici, v nocľahárňach), prípadne prepad medzi osoby bez bývania (napr. v 
útulkoch), najmä medzi deťmi, ktoré ukončujú náhradnú starostlivosť, na rozdiel od mladých 
dospelých hneď po dovŕšení plnoletosti. Tejto skupine sa po odchode z detského domova nevenuje 
žiadna pozornosť, neposkytuje sa im poradenstvo, ani iná forma pomoci. Odchod z detského domova 
z dôvodu plnoletosti je definitívny, bez možnosti návratu. 

Ďalšie riziká sú spojené s nedostatočnou ponukou sociálneho nájomného bývania. Pri riešení krízovej 
situácie mladých dospelých v oblasti bývania je prakticky jedinou možnosťou detského domova 
poskytnutie poradenstva. Aj keď sú niektorí pracovníci detských domovov v tomto smere veľmi 
aktívni, mladí dospelí sú v takej situácii v konečnom dôsledku odkázaní opäť len na pomoc zariadení 
krízovej intervencie ako nocľahárne či útulky, príp. neisté bývanie v ubytovniach,  u známych, čo 
komplikuje ich možnosti začlenenia do života. Podobne služba v domove na polceste je iba dočasným 
riešením a ani toto zariadenie nemá možnosť ovplyvniť ponuku dostupného bývania. Problematické 
sú tiež možnosti odchovancov detských domovov začleniť sa na trh práce, často z dôvodu nízkej 

                                                           
129 Informácie poskytnuté Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
(zákon č.211/2000 Z.z.).  
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kvalifikácie, slabej finančnej gramotnosti, absolvovania špeciálnych škôl,130 čo u tejto skupiny výrazne 
zvyšuje riziko bezdomovectva. 

 

3.2.3. Prevencia pri prepustení dospelých zo zariadenia na výkon trestu odňatia 
slobody, výkon väzby a pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu 
drogových a iných závislostí a resocializačného strediska 
Ďalšou oblasťou prevencie bezdomovectva sú zariadenia na výkon trestu odňatia slobody 
a zariadenia na liečbu drogových a iných závislostí (resocializačné strediská). Niektoré činnosti 
v týchto zariadeniach spadajú pod pôsobnosť sociálnej kurately pre dospelých uskutočňovanej 
podobne ako už u zmienenej sociálnej kurately pre deti (pozri časť 3.3.2). Z toho dôvodu sa skupine 
bývalých väzňov, ako aj skupine ľudí po liečbe závislostí v resocializačných strediskách, napriek 
možným odlišnostiam v potrebách pri opätovnom začleňovaní do bežného života, venujeme v rámci 
jednej spoločnej časti textu. Zákon č.305/2005 hovorí, že sociálnu kuratelu zabezpečuje orgán 
sociálnoprávnej ochrany, ak fyzická osoba o takúto pomoc požiada pri riešení svojej nepriaznivej 
životnej situácie. Poskytnutie pomoci je teda založené na dobrovoľnosti a na ochote osoby 
spolupracovať. Ak osoba pomoc vyhľadá, aktivity kurately by mali zohľadňovať jej životnú situáciu a 
závažnosť problémov, s ktorými sa konfrontuje. Kuratela s dospelou osobou počas výkonu trestu 
odňatia slobody alebo počas väzby131 udržiava nielen osobný, ale aj písomný kontakt. Ďalej sa podieľa  
pri príprave na prepustenie, pri uľahčení návratu do rodiny, pri pracovnom uplatnení, pri hľadaní 
bývania a možností pokračovať v príprave na povolanie alebo pri riešení osobných a vzťahových 
problémov. Zákon myslí aj na pridružené problémy ako skúsenosti s drogovou závislosťou, kedy 
kuratela spolupracuje pri hľadaní možností liečby, motivuje k aktívnemu hľadaniu zamestnania, k 
udržaniu pracovných zručností, poskytuje možnosti pomoci špecializovaných inštitúcií, účasť na 
resocializačných programoch organizovaných obcami, orgánmi štátnej správy, vyššími územnými 
celkami či akreditovanými subjektmi. V prípade potreby je možná vzájomná súčinnosť, sieťovanie 
a prepojenie orgánov štátnej, verejnej a mimovládnej sféry. Sociálni kurátori majú pôsobnosť byť 
osobe nápomocní v celom procese odchodu z uvedených typov zariadení – udržiavaním kontaktu, 
podieľaním sa na príprave prepustenia a následne poskytovaním pomoci po prepustení zo zariadenia. 
Vo výkone trestu sa sociálna kuratela zabezpečuje pôsobením spoločného sociálneho kurátora 
v zariadení, následne po prepustení z výkonu trestu má osoba možnosť obrátiť sa na kurátora 
v mieste svojho obvyklého pobytu. Ten jej môže poskytnúť pomoc najmä pri pracovnom uplatnení 
a pri hľadaní bývania, a to aj odporúčaním pomoci zo strany iných inštitúcií. Kuratela môže 
spolupracovať aj s členmi rodiny. 

                                                           
130 Vyše 40 % detí z detských domovov na úrovni základného vzdelania dlhodobo navštevuje špeciálnu základnú školu.  
131 Rozdiel medzi trestom odňatia slobody a výkonom väzby je v statuse, ktorý jednotlivec získava v priebehu vyšetrovania. 
Výkon väzby nariaďuje vyšetrovateľ za spolupráce prokurátora v statuse „podozrivý“. Vo výkone trestu odňatia slobody sa 
nachádzajú už právoplatne odsúdení jednotlivci. 
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Prehľad o počte prepustených osôb a počte osôb, pre ktoré sa vykonávajú 
opatrenia sociálnej kurately 
Z Ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2014132 vyplýva, že v danom roku bolo spolu 
obvinených a odsúdených 10 099 osôb. Z nich je ďalej možné určiť počet prepustených odsúdených 
osôb zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody, a to na základe oznámení o nadchádzajúcom 
prepustení v zmysle Zákona č. 68/2014 Z. z.133 Zo znenia zákona totiž zariadeniam vyplýva povinnosť, 
nie iba možnosť zasielať dané oznámenia príslušným subjektom.134 V roku 2014 tak bolo 
prepustených po výkone trestu 2 063 odsúdených osôb. Údaj o počte obvinených osôb, ktoré sú 
prepúšťané z výkonu väzby, nám nie je známy. 

V ročenke sa tiež konštatuje, že z daného počtu prepustených osôb po výkone trestu odňatia slobody 
bolo 41 osôb umiestnených do zariadení sociálnych služieb a 92 osôb do azylových domov. Pojem 
„azylové domy“ nie je legislatívne zakotvený. Možno však predpokladať, že sa tým myslia zariadenia 
ako útulok, domov na polceste či zariadenie núdzového bývania, ktoré sú určené v zmysle ETHOS 
typológie na krátkodobé ubytovanie pre osoby bez bývania. V takom prípade daný ukazovateľ priamo 
hovorí o počte ľudí, ktorí sa v zmysle ETHOS typológie stali po prepustení zo zariadenia ľuďmi bez 
domova. Z hľadiska prevencie bezdomovectva preto možno považovať umiestňovanie ľudí do 
zariadení tohto typu za systémové zlyhanie. 

Podobne Ročné výkazy o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany  a sociálnej kurately umožňujú 
odhadnúť, že v roku 2014 bola ukončená poskytovaná starostlivosť viac ako 300 osobám (z toho 21 
klientov bolo umiestnených do zariadení chráneného bývania/ domovov na polceste, 45 klientov bolo 
vylúčených a 241 klientom bolo poskytovanie starostlivosti ukončené na vlastnú žiadosť). Pritom opäť 
platí, že z hľadiska prevencie bezdomovectva vytvára predovšetkým umiestňovanie klientov do 
domovov na polceste pre nich obtiažnu východiskovú pozíciu. 

Opatrenia sociálnej kurately sa týkajú tak odsúdených osôb prepustených zo zariadení na výkon 
trestu odňatia slobody, ako aj obvinených osôb prepustených zo zariadení na výkon väzby, aj osôb 
s ukončenou starostlivosťou v resocializačných strediskách. Avšak nie sú vykonávané pre všetkých 
prepustených, ale iba pre tých, ktorí o to prejavia záujem. V roku 2014 sa opatrenia sociálnej kurately 
vykonávali celkom pre 4 444 osôb prepustených zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody/ výkon 
väzby a pre 14 osôb z resocializačných stredísk (čo je len malá časť z viac ako 300 osôb s ukončenou 
starostlivosťou v resocializačných strediskách). 

Ako ukazuje tabuľka č. 3.3, najväčšou skupinou, pre ktorú sú každoročne vykonávané opatrenia 
sociálnej kurately pre dospelých, sú ľudia prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a podmienečne 
prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Nasleduje kategória ľudí prepustených z výkonu väzby, či 
už priamo alebo na podmienku. V prevencií bezdomovectva je ale najdôležitejší údaj o pomoci pri 

                                                           
132 Najmä tabuľka č. 28: Metódy sociálnej práce pri zaobchádzaní s odsúdenými v roku 2014, s. 60.  
133 Zákon č. 68/2014 Z. z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. 
134 Podľa § 94, ods. 4 zákona: Na účely pokračovania v činnostiach podporujúcich a rozvíjajúcich zmysel pre zodpovednosť, 
dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem po skončení výkonu trestu a na zabezpečenie opatrení na predchádzanie 
vzniku krízových situácií v rodine zašle ústav oznámenie o nadchádzajúcom prepustení odsúdeného: a) príslušnému orgánu 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; b) príslušnému orgánu miestnej štátnej správy. Oznámenie o 
nadchádzajúcom prepustení z výkonu trestu obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého a prechodného pobytu 
odsúdeného, označenie trestného činu, pre ktorý bol odsúdený vo výkone trestu, a termín prepustenia z výkonu trestu.  
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hľadaní bývania. V priebehu päťročného obdobia poskytla kuratela informácie o bývaní v priemere 
520 krát. V týchto číslach je započítaná každá intervencia bez ohľadu na ďalšiu úspešnosť. Údaj teda 
nevypovedá o počtoch úspešného nájdenia alebo dlhodobého využívania bývania. Nie je ani známe, 
aký veľký podiel tvorila taká forma intervencie, v ktorej sa dostupné bývanie podarilo nájsť 
a dlhodobo udržať. Pri prepočte na celkový počet evidovanej pomoci bola pomoc pri hľadaní bývania 
za posledné päťročné obdobie poskytnutá každému pätnástemu evidovanému jednotlivcovi. 
V poslednom sledovanom roku sa však počet intervencií zameraných na pomoc pri hľadaní bývania 
rapídne znížil, čo možno čiastočne vysvetliť súbežným poklesom evidovaných prípadov vykonávania 
kurately u prepustených z výkonu väzby, trestu odňatia slobody, podmienečne prepustených alebo 
odchádzajúcich dospelých z resocializačných stredísk (viď doplnkové grafy v Prílohe č. 2). 
 
Tabuľka 3.3: Vývoj počtu osôb prepustených zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody a výkon 
väzby, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnej kurately (2010 – 2014, abs. počty) 

 2010 2011 2012 2013 2014 
CELKOVO135 8935 9299 8988 6275 5517 
Prepustení z výkonu trestu odňatia slobody 4239 4705 4602 3815 3184 
Podmienečne prepustení z výkonu trestu odňatia slobody 1197 1156 1150 950 978 
Prepustení z výkonu väzby 504 546 497 393 247 
Podmienečne prepustení z výkonu väzby 84 99 84 68 35 
Podmienečne odsúdení 283 182 221 91 87 
Prepustení z resocializačného strediska 13 31 23 10 14 
Pomoc pri hľadaní bývania 669 838 663 230 207 
Stav zamestnancov (k 31.12) 63 63 59 59 55 

Zdroj: Prepočty z výkazov sociálnoprávnej ochrany. 

Uvedené čísla poukazujú aj na malý počet zamestnancov na úradoch práce, ktorý sa bývalým väzňom 
a odsúdeným s podmienkou, ako jednej z cieľových skupín, pre ktoré sú opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany vykonávané, venujú. Počet zamestnancov kurately v posledných piatich rokoch klesol zo 63 
na 55 osôb. Pri prepočte na celkový počet evidovaných prepustených z väzby, podmienečne 
odsúdených, prepustených z výkonu trestu a resocializačných stredísk pripadá na jedného pracovníka 
v sledovanom období 2010 – 2014 v priemere 130 ľudí. Ide o vysoké čísla, pri ktorých nie je možné 
systematicky a dlhodobo s touto klientelou pracovať. Činnosť kurately sa často redukuje len na 
jednorázové poradenstvo, ktoré sa týka informácií o možnosti vybavenia si základných vecí nutných 
pre nájdenie bývania a zamestnania alebo na delegovanie ďalšej práce na mimovládne organizácie. 
V prípade ochoty klienta k dlhodobejšej spolupráci tak nemusí byť vytvorený priestor na dlhodobú a 
systematickejšiu sociálnu prácu, čo následne môže viesť k tomu, že bývalí väzni či ľudia opúšťajúci 
resocializačné strediská sa obracajú na mimovládne organizácie alebo sa snažia svoju situáciu zlepšiť 
svojpomocne, bez ďalších kontaktov na štátne orgány, obce alebo vyššie územné celky. Absencia 
aktivít s touto cieľovou skupinou môže  zvyšovať aj mieru ich recidívy. 

Dostupné nástroje podpory pri opätovnom začleňovaní do bežného života 
Popri vykonávaní opatrení sociálnej kurately sú ďalšími nástrojmi pomoci pri opätovnom začleňovaní 
prepustených osôb najmä tie, ktoré majú finančný charakter. Už pri prepustení zo zariadenia na 
výkon trestu odňatia slobody má osoba podľa Zákona č. 68/2014 Z. z.136 nárok na odev a obuv 
                                                           
135 Hodnoty uvedené v tomto riadku sú vyššie ako súčty jednotlivých ukazovateľov za daný rok, keďže v tabuľke uvádzame 
iba vybrané ukazovatele, ktoré sú relevantné vo vzťahu k tejto štúdii.  
136 Zákon č. 68/2014 Z. z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody.  
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zodpovedajúce klimatickým podmienkam, ak nemá peňažné prostriedky na ich zakúpenie. V roku 
2014 bol odev a obuv poskytnutý 284 osobám.137 Zariadenie má tiež možnosť poskytnúť prepúšťanej 
osobe príspevok na cestovný lístok a stravné na jeden deň. Napriek tomu, že poskytnutie tohto 
príspevku je v zmysle zákona138 fakultatívne, v roku 2014 bol poskytnutý 976 prepúšťaným osobám, 
čo predstavuje takmer polovicu z celkového počtu. Aj tento údaj môže napovedať o pomerne vysokej 
miere ohrozenia osôb prepúšťaných zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody bezdomovectvom. 

Okrem toho je hlavným finančným nástrojom pomoci u ľudí s trestnou minulosťou alebo pri 
podozrení z páchania trestnej činnosti resocializačný príspevok. Jeho cieľom je umožniť vybavenie 
dokladov a zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby. Zákonnou podmienkou poskytnutia 
príspevku je výkon väzby trvajúci minimálne 30 po sebe nasledujúcich dní a podanie žiadosti 
o príspevok do ôsmich dní po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby. Jeho 
výška je najviac 40 % sumy životného minima a  môže mať peňažnú, kombinovanú alebo vecnú 
formu. V súčasnosti ide o sumu 68 euro. Údaje o počte prijímateľov príspevku a o celkovej výške 
vynaložených finančných prostriedkov sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke 3.4. 
 
Tabuľka 3.4: Resocializačný príspevok v rokoch 2013 a 2014 (abs. počty; sumy v euro) 

 2013 2014 
Počet prijímateľov 2 998 2 882 
Celková výška prostriedkov 163 000 EUR 162 479 EUR 

Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva za rok 2014. Bratislava, MPSVR SR 2015. 

Prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody/ výkonu väzby je tiež jedným z možných dôvodov na 
zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti. Podmienkou je preukázanie skutočnosti o prepustení do ôsmich pracovných dní. Ako 
ukazuje tabuľka 3.5., počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR je niekoľko 
krát nižší v porovnaní s počtom rovnakej skupiny osôb, ktorá bola v kontakte so sociálnou kuratelou 
pre dospelých.139 Za posledné tri roky mal však rastúcu tendenciu. 
 
Tabuľka 3.5: Počet uchádzačov o zamestnanie, u ktorých ÚPSVaR eviduje dôvod zaradenia do 
evidencie skončenie výkonu väzby, resp. skončenie výkonu trestu odňatia slobody (2013 – 2015, 
abs. počty k k 31.3.) 

 POČET UOZ 
2013 1 504 
2014 1 925 
2015 2 056 

Zdroj: ÚPSVaR, na vyžiadanie. Spracované dňa: 3.6.2015; z údajov: 2.6.2015. 

Napokon pripomeňme, že dôležitým nástrojom podpory opätovného začleňovania do života je aj 
vyššie zmienené zasielanie oznámenia o nadchádzajúcom prepustení odsúdeného orgánu sociálnej 
kurately a orgánu miestnej štátnej správy. Oznámenie sa týmto orgánom v zmysle § 94 Zákona č. 
68/2014 Z. z. zasiela: „na účely pokračovania v činnostiach podporujúcich a rozvíjajúcich zmysel pre 
                                                           
137 Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2014. Bratislava, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej 
stráže 2015. Dostupné na: http://www.zvjs.sk/dokumenty/rocenky/Rocenka_2014_1.pdf.  
138 Zákon o výkone trestu odňatia slobody, § 94, ods. 3.  
139 U niektorých zamestnávateľov je záznam v registri trestov prekážkou pre prijatie do zamestnania. Nie ale u všetkých – 
jednou z foriem pomoci, ktorá sa v praxi ukázala ako účinná, je osobné zaručenie kurátora, že klient bude spolupracovať 
(info: Lenka Klesken).  

http://www.zvjs.sk/dokumenty/rocenky/Rocenka_2014_1.pdf
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zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem po skončení výkonu trestu a na 
zabezpečenie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine“. 

Niektoré obmedzenia v uplatňovaní nástrojov podpory v praxi 
Z hľadiska prevencie bezdomovectva a mapovania aplikačnej praxe bolo na základe expertných 
rozhovorov identifikovaných niekoľko oblastí, ktoré môžu pôsobiť ako závažné bariéry opätovného 
začlenenia do života po prepustení zo zariadenia.140 Objektívnym obmedzením je fakt, že 
postpenitenciárna starostlivosť je  dobrovoľná. Závisí na ochote a spolupráci ľudí, ktorí túto pomoc 
vyhľadajú v mieste svojho trvalého bydliska alebo sa chcú zúčastniť možných resocializačných 
programov. Sociálna intervencia nie je povinná. Podľa vyjadrení zamestnankyne poradne pre ľudí vo 
výkone trestu, ktorá sa dlhodobo venuje tejto cieľovej skupine, sa v  praxi vyskytujú tri typy klientov. 
Prvý typ sa obracia na kurátora s cieľom, aby mu našiel prácu a bývanie, bez zapojenia vlastného 
úsilia. Keď tento typ klienta zistí, že to nie je možné bez toho, aby on sám mal záujem niečo zmeniť, 
odchádza, recidivuje, vracia sa späť do výkonu väzby, do zariadenia na výkon trestu odňatia slobody. 
Alebo s ním kurátor stráca kontakt bez ďalších informácií ohľadom toho, ako sa mu v živote darí. 
Druhý typ klienta je otvorený dlhodobejšej spolupráci a je zároveň motivovaný. Za koordinácie 
kurátora akceptuje základné kroky potrebné pre nájdenie bývania a zamestnania (zriadenie mailovej 
adresy, mobilný telefón, vybavenie dokladov). V ďalšom procese ale spolupráca slabne, až sa 
nakoniec kontakt s kurátorom stráca. Tretí typ klienta si  bývanie a zamestnanie nájde a väčšinou si 
ho aj dlhodobejšie udrží. Kurátori väčšinu zo všetkých klientov po ukončení spolupráce v rámci 
nasledujúceho obdobia (1 rok) telefonicky kontaktujú (katamnestické pozorovanie) a zisťujú, ako sa 
im darí. Neexistuje ale oficiálna štatistika, ktorá by uvádzala, aký podiel z nich sa stáva 
bezdomovcami, či už v závislosti od dĺžky trvania spolupráce, závažnosti skutku trestného činu, veku, 
dĺžky pobytu v zariadení na výkon väzby odňatia slobody alebo sociodemografických ukazovateľov. 
Pri hľadaní bývania pravdepodobne zlyháva najmä prvý typ klienta, ktorý po požiadaní o pomoc 
a podporu nie je ochotný ďalej spolupracovať. Táto skupina môže byť ale tiež tou, ktorá odchádza do 
vlastného bývania – k vlastnej  rodine (ak táto existuje) alebo ku svojim rodičom. 

Ako ďalšie obmedzenie opätovného začlenenia do života sa ukazuje neexistencia ubytovacích 
zariadení alebo nedostatok nájomných bytov. Ak pre mladých dospelých, ktorí odchádzajú 
z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti do samostatného života, existujú možnosti domovov na 
polceste, ľudia po výkone trestu odňatia slobody takéto možnosti nemajú a v praxi si môžu nájsť 
bývanie  veľmi ťažko. Týchto ľudí je preto ťažšie umiestniť, ubytovať a veľmi často končia v útulkoch 
alebo v iných nestabilných formách bývania. Tiež je bežné, že si prvý typ klienta v rámci stanovenej 
lehoty vyberie resocializačný príspevok, na ktorý má zo zákona právo, a ďalej nespolupracuje. 
Prípadne vydá kurátor odporúčanie na poradňu pre ľudí po výkone trestu, ktorá má schválené 
akreditované kurzy na prácu s danou cieľovou skupinou v podobe sociálneho, individuálneho a 
rodinného poradenstva, resocializačných programov alebo nácviku sociálnych zručností. Samotné 
 aktivity preto nemusia byť spojené iba priamo s jednotlivcom.  Môže tiež ísť o prácu s jeho rodinou, 
deťmi, či už pred nástupom, počas alebo po výkone trestu odňatia slobody alebo väzby. 

Určitým obmedzením sa ukazuje aj fakt, že existuje malý počet mimovládnych organizácií, ktoré sa 
tejto činnosti venujú. K hlavným rizikám pri prepúšťaní zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody/ 
                                                           
140 Detailnejšie informácie o aplikačnej praxi a sociálnej práci s touto cieľovou skupinou poskytli: lenka.klesken@assp.sk 
alebo www.assp.sk.  

mailto:lenka.klesken@assp.sk
http://www.assp.sk/
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výkon väzby z hľadiska prevencie bezdomovectva tak popri zmienených obmedzených možnostiach 
ponuky bývania patrí aj nízka dostupnosť dlhodobejšieho poradenstva. V niektorých menších 
mestách sú cieľové skupiny kumulované a bývalí väzni sú iba jednou z cieľových skupín. Podľa údajov 
zo stránky www.assp.sk existujú časti Slovenska, kde pomoc dobre vyškolených pracovníkov 
a pracovníčiek nie je vôbec dostupná. 

3.2.4. Prevencia po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia 
Z hľadiska prevencie bezdomovectva sú napokon dôležitou kategóriou aj zdravotnícke zariadenia. Pri 
prepúšťaní z nemocničnej starostlivosti sa môže ukázať nepriaznivá bytová situácia pacienta (v 
krajnom prípade absencia bývania, do ktorého by sa mohol po prepustení vrátiť) a potreba riešiť 
tento problém. V zmysle ETHOS typológie sa to obzvlášť týka oddelení psychiatrickej starostlivosti. 
V tejto súvislosti Národné centrum zdravotníckych informácií v rámci zdravotníckej štatistiky v sekcii 
Psychiatrická starostlivosť uvádza, že v roku 2014 predstavovala kapacita psychiatrických oddelení 
4 431 lôžok. Počet ukončených hospitalizácií dosiahol v danom roku 41 393 vrátane opakovaných 
hospitalizácií. Pre porovnanie: v roku 2011 bol celkový počet prepustených osôb z ústavnej 
psychiatrickej starostlivosti 38 279 a hodnota uvedeného ukazovateľa má dlhodobo stúpajúcu 
tendenciu. 141  Počet osôb, ktoré sú prepúšťané zo zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti a sú 
ohrozené bezdomovectvom, sa ale na základe centrom vyhodnocovaných informácií nedá dhadnúť. 

Legislatíva v kontexte vykonávania sociálnej práce a v rámci toho aj prevencie bezdomovectva určuje 
pomerne limitované zodpovednosti len niektorým zdravotníckym zariadeniam, ktoré prevádzkujú 
definované typy oddelení. V minulosti agendu sociálnej starostlivosti a poradenstva v nemocniciach 
vykonávali tzv. sociálne sestry. Aktuálne tento pojem slovenská legislatíva nepozná, nemocnice si 
zriaďujú sociálne oddelenia,142 resp. sociálne referáty,143 v rámci ktorých pôsobia sociálni pracovníci. 
Výnos Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012, ktorým sa mení a 
dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL 
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov konkrétne stanovuje 
povinnosť mať v pracovnoprávnom vzťahu sociálneho pracovníka pre tie zariadenia, ktoré poskytujú 
zdravotnú starostlivosť na pediatrickom, geriatrickom, doliečovacom a psychiatrickom oddelení, resp. 
na oddelení medicíny drogových závislostí, gynekológie a pôrodníctva alebo dlhodobo chorých.144 
Ostatné zdravotnícke zariadenia takúto povinnosť nemajú, aj keď môžu postupovať nad rámec 
výnosu. V praxi však túto možnosť nie všetky nemocnice využívajú. Podľa vyjadrenia sociálneho 
pracovníka Fakultnej nemocnice Nitra napríklad v rámci nitrianskeho kraja najmenej dve zdravotnícke 
zariadenia takúto pozíciu nevytvorili.145 

Úlohou sociálneho pracovníka je podľa Výnosu: „podpora zmierňovania alebo odstraňovania 
sociálnych dôsledkov zdravotnej situácie pacienta v súvislosti s hospitalizáciou a prepustením“. 

                                                           
141 Zdroj: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Psychiatricka-starostlivost-v-SR.aspx.  
142 Napríklad Sociálne oddelenie – Fakultná nemocnica Trenčín: http://www.fntn.sk/socialne-oddelenie.  
143 Napríklad  Referát sociálnej starostlivosti – Fakultná nemocnica Nitra:  
http://www.fnnitra.sk/fnnitra/index.php/kontakt/telefonny-zoznam/referat-socialnej-starostlivosti/.  
144 Z toho tiež vyplýva, že činnosť pracovníkov je financovaná z rozpočtu nemocnice, nie zo systému sociálnych služieb.  
145 Telefonický rozhovor, 7.12.2015. 

http://www.assp.sk/
http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Psychiatricka-starostlivost-v-SR.aspx
http://www.fntn.sk/socialne-oddelenie
http://www.fnnitra.sk/fnnitra/index.php/kontakt/telefonny-zoznam/referat-socialnej-starostlivosti/
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Sociálne referáty v tejto súvislosti medzi svojimi činnosťami uvádzajú napríklad pomoc pri vybavovaní 
a kompletizovaní žiadostí na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na uzavretie zmluvy so 
sociálnym zariadením, na vybavovanie opatrovateľskej služby v spolupráci so samosprávou, na 
pomoc pri umiestňovaní pacienta do rôznych typov sociálnych zariadení, na spoluprácu s úradom 
PSVaR pri adopcii dieťaťa či pri utajených pôrodoch, na spoluprácu s rôznymi subjektmi pri riešení 
zložitej situácie u ľudí bez domova.146 Ide tak o podobné aktivity, akým sa v zariadeniach na výkon 
trestu odňatia slobody a na výkon väzby venuje sociálny kurátor. Vyhľadávanie pacientov, ktorí 
potrebujú sociálne poradenstvo, by v ideálnom prípade malo podľa vyjadrenia sociálneho pracovníka 
FN Nitra prebiehať tak, že sociálny pracovník si prejde anamnézu každého pacienta, uskutoční tzv.  
sociálnu vizitu. V praxi však – aj vzhľadom na nízke personálne kapacity pre uplatnenie tohto postupu 
– ostávajú sociálni pracovníci podnety na potrebu pomoci konkrétnym pacientom spravidla od 
lekárov. Konkrétne možnosti poskytnutia následnej pomoci ľuďom bez domova sú však obmedzené. 

Legislatívne ukotvenie by mohli mať napr. v Zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Uvedený predpis však v § 9 pri prepúšťaní stanovuje najmä povinnosť pre ošetrujúceho 
lekára poučiť prepúšťanú osobu o ďalšom liečebnom postupe a vyhotoviť prepúšťaciu správu, 
povinnosti sociálnych pracovníkov neupravuje.147 Rovnako nemá pri prepúšťaní pacientov zo 
zdravotníckych zariadení žiadne výraznejšie právomoci sociálna kuratela pre dospelých podľa Zákona 
o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele, aj keď sa občan môže na pracovníkov obrátiť 
v prípade nepriaznivej životnej situácie, kedy mu bude poskytnuté poradenstvo. Nevznikne mu však 
napríklad nárok na žiadnu jednorazovú finančnú podporu (podobne ako v prípade resocializačného 
príspevku). Spolupráca sociálnych pracovníkov nemocnice so sociálnou kuratelou v prípade 
prepúšťania dospelých pacientov preto nie je bežná. 

Za kľúčový predpis, podľa ktorého postupujú aj sociálni pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, 
skôr možno považovať Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 
Všeobecne sa v súvislosti s prepúšťaním zo zdravotníckeho zariadenia podľa § 70 zákona o sociálnych 
službách stanovuje, že občanovi je možné poskytovať sociálnu službu v zdravotníckom zariadení 
ústavnej zdravotnej starostlivosti148 aj po zániku dôvodov, pre ktoré bola prevzatá do ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, ak je vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaná na pomoc inej 
osoby a nemôže byť prepustená zo zdravotníckeho zariadenia z dôvodu, že jej nemožno zabezpečiť 
poskytovanie sociálnej služby v jej prirodzenom rodinnom prostredí alebo poskytnúť sociálnu službu 
v inom type zariadenia sociálnych služieb. Zákon rovnako ako v prípade domova na polceste kladie 
dôraz na to, aby sa v takom prípade sociálne služby poskytovali v priestoroch oddelených od 
zdravotníckeho zariadenia. Uvedené opatrenie tak nie je zamerané na prevenciu bezdomovectva, ale 
na riešenie dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. 
Navyše, ani pre odkázané osoby nemá zariadenie povinnosť, ale len možnosť poskytovať sociálnu 
službu. Ak situácia odkázanosti nenastane, majú sociálni pracovníci nemocníc možnosť spolupracovať 
                                                           
146 Porov.: http://www.fntn.sk/socialne-oddelenie.  
147 Kompetencie sociálnych pracovníkov bližšie neupravuje ani Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.  
148 Podľa § 7, ods. 4 Zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zariadenia ústavnej zdravotnej 
starostlivosti sú: a) nemocnica - 1. všeobecná, a 2. Špecializovaná; b) liečebňa; c) hospic; d) dom ošetrovateľskej 
starostlivosti; e) prírodné liečebné kúpele; f) kúpeľná liečebňa; g) zariadenie biomedicínskeho výskumu. 

http://www.fntn.sk/socialne-oddelenie
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prakticky len so zariadeniami poskytujúcimi služby krízovej intervencie. Potvrdil to aj sociálny 
pracovník FN Nitra, ktorý v tejto súvislosti spomenul dlhodobú dobrú spoluprácu s útulkom 
prevádzkovaným neverejným poskytovateľom. Celkovo však označil proces resocializácie ľudí bez 
domova po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia za náročný, často aj z dôvodu prekážok na ich 
strane (napr. uprednostnenie prespávania na ulici pred pobytom v útulku, ak poskytované služby 
nemajú nízkoprahový charakter – najmä v zmysle tolerancie voči užitiu návykových látok). 

Na konkrétnu prax spolupráce zdravotníckych zariadení a zariadení poskytujúcich služby krízovej 
intervencie ľuďom bez domova  sme sa zamerali aj v prieskume, ktorý mapoval poskytovanie 
sociálnych služieb pre ľudí bez domova (IVPR, 2015). Jedna z otázok prieskumu zisťovala problémy, 
ktoré sa vyskytujú pri prepúšťaní zo zdravotníckeho zariadenia.149 Spoluprácu pri prepustení so 
zdravotníckeho ošetrenia celkovo reflektovalo 65 zariadení.150 Najčastejšie bola spolupráca pri 
návrate hodnotená ako dobrá (59 %), nasledovala spolupráca vyhodnotená ako komplikovaná (27 %). 
Nakoniec to boli  zariadenia bez skúseností (9 %) alebo s indiferentným hodnotením (8 %). 

Dobrú spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami o niečo častejšie uvádzali verejní poskytovatelia 
služieb (19 z 27) v porovnaní s neverejnými (19 z 38). Z hľadiska typu zariadení uvádzali dobrú 
spoluprácu najmä kombinované zariadenia sociálnych služieb, kde na jednej adrese sídli viacero 
zariadení (8 odpovedí z 11), nasledovali nocľahárne (11 z 20). Takéto výpovede boli spojené 
s efektívnou komunikáciou so sociálnymi pracovníčkami ako zamestnankyňami nemocníc, sociálnymi 
oddeleniami na miestnych úradoch, s ktorými v kooperácií hľadajú riešenia pri prepúšťaní. Ak 
komunikácia funguje, jej obsahom sú možnosti zariadenia prevziať už samostatne fungujúceho 
pacienta po prepustení zo zdravotnej starostlivosti. Dobrá spolupráca sa vyskytla aj pri kooperácii 
s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Zlá spolupráca bola reflektovaná v jednej 
tretine všetkých odpovedí, a to najmä v situáciách, v ktorých zdravotná pomoc priviezla ľudí bez 
domova bez predchádzajúceho telefonického kontaktu, po pracovnej dobe alebo nechali pacienta 
čakať pred zariadením sociálnych služieb. Problémy to spôsobuje najmä vtedy, ak zariadenie nemá 
ošetrovateľský alebo zdravotnícky personál, alebo ak sa v ňom nevyskytuje krízové lôžko na 
doliečenie. Môže sa potom stať, že klient prichádza do zariadenia, ktoré mu kapacitne ani zložením 
personálu nie je schopné poskytnúť  adekvátnu následnú starostlivosť. 

Z hľadiska prevencie bezdomovectva pri prepúšťaní zo zdravotníckych zariadení tak možno 
konštatovať, že nie všetky zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti majú legislatívne uloženú 
povinnosť zamestnávať sociálnych pracovníkov. Prítomnosť týchto pracovníkov v zariadení môže byť 
pre ľudí bez domova veľkou pomocou, napríklad pri komunikácii so samosprávou v súvislosti 
s vybavením pobytových služieb, ak počas ich hospitalizácie vznikne situácia odkázanosti na takúto 
službu. Kritickým momentom prevencie pri prepúšťaní pacientov bez domova je samotné 
umiestňovanie do zariadení poskytujúcich služby ľuďom bez domova, ktoré často nemajú kapacity 
potrebné na doliečovanie pacientov a v prípade nocľahární ani nemajú povinnosť, resp. možnosti 
poskytnúť im ubytovanie aj počas dňa. Výsledky prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny 

                                                           
149 Respondenti/-ky mali odpovedať na otázku: „Zvláštnu pozornosť pri ľuďoch bez domova nadobúda otázka prepúšťania 
takýchto pacientov z nemocničného ošetrenia do „domácej starostlivosti“. Aká je v tomto smere Vaša spolupráca so 
zdravotníckymi zariadeniami v mieste poskytovania Vašich služieb?“ 
150 Najväčší podiel odpovedí tvorili útulky (26 %), nocľahárne (18 %), kombinované zariadenia (10 %) a zariadenia  
núdzového bývania (9 %). Nasledovali nízkoprahové a komunitné denné centrá a domovy na polceste (zhodne po 8 %) 
a nakoniec integračné centrá, strediská osobnej hygieny, jedálne alebo práčovňa (zhodne pod 3%) (N=61).  
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(2015) pritom naznačujú, že takýto postup nie je ojedinelý, vychádzajúc zo skutočnosti, že zo 65 
zariadení, ktoré hodnotili spoluprácu pri prepúšťaní ľudí bez domova z nemocníc, bolo až 20 
nocľahární. Situácia môže byť ešte komplikovanejšia, ak služby v týchto zariadeniach nemajú 
nízkoprahový charakter. V takých prípadoch hrozí, že sa človek po prepustení z nemocnice ocitne 
priamo na ulici. Riešenie tohto problému však nie je možné očakávať od zdravotníckych zariadení, ale 
skôr od samospráv a štátnych orgánov, ktoré môžu ovplyvňovať tak zvyšovanie dostupnosti 
nájomného sociálneho bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, ako aj dostupnosti 
adekvátnych zdravotníckych služieb. 

3.3. HLAVNÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA 
 
V úvode textu tejto časti záverečnej správy sme načrtli niekoľko otázok týkajúcich sa legislatívneho 
vymedzenia opatrení prevencie bezdomovectva a ich dostatočnosti vzhľadom na potreby praxe. Na 
tomto mieste sa preto pokúsime zhrnúť naše hlavné zistenia a odporúčania súvisiace s týmito 
otázkami. 

Z hľadiska prevencie straty bývania možno konštatovať, že v súčasnosti chýbajú podrobné dáta 
o tom, aký počet osôb a domácností je ohrozený vysťahovaním – či už z vlastného, prenajatého, 
prípadne nelegálneho obydlia. To môže výrazne sťažovať adresnosť prevenčných opatrení. Pritom je 
však zrejmé, že strata bývania je pre určitú skupinu ľudí reálnou hrozbou. Údajmi o tom, akého počtu 
obyvateľov sa tento problém potenciálne týka, disponujú jednotlivé obce na základe povinného 
zasielania exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti, v ktorej má občan hlásený trvalý pobyt. 
Súhrnný údaj za celé Slovensko však nie je k dispozícii. Pre ilustráciu možno uviesť, že počet 
poberateľov príspevku na bývanie poskytovaného zo systému štátnych sociálnych dávok 
predstavoval v júni 2014 viac ako 62 000. Okrem toho z doplnkového ad hoc modulu EU SILC 
o podmienkach bývania vyplýva, že v roku 2012 žilo v domácnostiach s nedoplatkami za nájomné 
alebo splácanie hypotéky 4,1 % osôb, pričom tento podiel je vyšší v domácnostiach pod hranicou 
chudoby (11,6 % osôb). 

Beňová (2014) medzi hlavnými faktormi vedúcimi k strate bývania na Slovensku uvádza nasledovné 
skutočnosti: 

• nedostatočnú, hoci zlepšujúcu sa legislatívu súvisiacu so zadlžovaním občanov (praktiky 
nebankových subjektov); 

• veľmi nízky počet cenovo dostupných verejných nájomných bytov – domácnosti potom 
nemajú možnosť riešiť svoju situáciu presťahovaním do sociálneho bývania a úhradu 
nákladov spojených s bývaním musia riešiť zadlžovaním; 

• veľmi zlý bytový fond, ktorý obývajú rómske komunity (prestarnuté, preľudnené, 
neobývateľné byty alebo bytové domy – čo neraz vedie k vysťahovaniu bez poskytnutia 
náhradného bývania); 

• neexistujúce, ako aj nedostatočne uplatňované preventívne opatrenia (chýbajúca práca s 
neplatičmi, súdna ochrana nehnuteľností určených na bývanie). 

Prehľad identifikovaných legislatívnych prevenčných opatrení a dostupných zdrojov dát o ohrození 
stratou bývania ponúka nasledujúca tabuľka 3.6. 
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Tabuľka 3.6: Súhrn vybraných informácií o prevencii straty bývania 

 PRÁVNY 
PREDPIS 

LEHOTY STRATY 
VLASTNÍCKYCH, 
NÁJOMNÝCH 
PRÁV/ VZNIKU 
POVINNOSTI 
VYSŤAHOVAŤ SA 

INÉ OCHRANNÉ 
OPATRENIA ZDROJE DÁT 

ODHAD 
VEĽKOSTI 
SKUPINY 

Vlastný byt – 
exekúcia 

Zák. č. 
233/1995 n/a 

minimálna výška 
pohľadávky 2 000 
eur; povinnosť 
exekútora doručiť 
exekučný príkaz 
obci 

Centrálny 
register 
exekúcií 
(od júla 2016) 

n/a 

Vlastný byt – 
dobrovoľná 
dražba 

Zák. č. 
527/2002 

nie je určená, 
medzi doručením 
znaleckého 
posudku 
a konaním dražby 
musí uplynúť 
najmenej 30 dní 

minimálna výška 
pohľadávky 2000 
eur 
Najnižšie podanie 
min. ¾ hodnoty 
určenej znaleckým 
posudkom 
možnosť domáhať 
sa neplatnosti 
dražby na súde 
Predpis 
neupravuje 
vypratanie, ale 
povinnosť 
vlastníka odovzdať 
predmet 

Register 
dobrovoľných 
dražieb 

1 428 
neukončených 
dražieb bytov 
a domov (dec. 
2015) 

Súkromný 
nájomný byt 

Zák. č. 
98/2014 
(alebo Zák. č. 
40/1964) 

2 mesiace 
neplatenia nájmu 
+ 1 mesiac 
výpovedná 
lehota 

n/a n/a n/a 

Verejný nájomný 
byt 

Zák. č. 
40/1964 

viac ako 3 
mesiace 
neplatenia nájmu 
+ 3 mesiace 
výpovedná 
lehota 

6 mesiacov 
ochranná lehota 
pre poberateľov 
dávky v hmotnej 
núdzi; 
Právo na náhradné 
ubytovanie 

n/a 

Podnety 
ÚSPRK* = 
3 139 osôb 
v r. 2010-2013 

Nelegálny byt 
(na cudzom 
pozemku) 

Zák. č. 
40/1964 n/a jednoduché 

pozemkové úpravy n/a 

Podnety 
ÚSPRK = 517 
osôb v roku 
2010 – 2013 

Vypratanie 
exekúciou 

Zák. č. 
233/1995 

najskôr o 14 dní 
od 
upovedomenia 
o začatí = lehota 
na podanie 
námietok 

možnosť podať 
námietku na súde; 
k úkonu 
vysťahovania 
prizvaný zástupca 
obce 

Register 
exekúcií 
(od júla 2016) 

n/a 

Zdroj: autori. ÚSPRK = Úrad splnomocnenca pre rómske komunity. 

Najvýraznejšia ochrana pred stratou bývania je spomedzi všetkých uvedených možností zabezpečená 
vo verejnom nájomnom bývaní. V porovnaní so súkromným nájomným bývaním (riadi sa Zákonom 
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o krátkodobom nájme bytu) je tu napríklad trojnásobne dlhšia výpovedná lehota, ale aj možnosť 
ochrannej lehoty pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi a povinnosť obce v niektorých prípadoch 
poskytnúť nájomcovi náhradné ubytovanie. Hlavným problémom tejto formy bývania je však už 
viackrát zmienený výrazný nedostatok verejných nájomných bytov. 

Popri zabezpečovaní dostupnosti sociálneho bývania má v oblasti prevencie bezdomovectva 
nezastupiteľnú úlohu aj poskytovanie poradenstva. Ak totiž poradenstvo absentuje, zvyšuje sa miera 
rizika neschopnosti udržať si bývanie. V súvislosti s prevenciou ako poskytovaním poradenstva 
osobám v ohrození stratou bývania boli identifikované dve hlavné výzvy. Prvou z nich je otázna miera 
vyhľadávania osôb ohrozených stratou bývania zo strany miest a obcí, čo je jednou z ich kompetencií 
– najmä v súvislosti s verejným nájomným bývaním a poskytnutím poradenstva. Takýto proaktívny 
prístup zahŕňa nielen písomné informovanie občana o hrozbe straty doterajšieho bývania 
a súvisiacich podmienkach, ale najmä jeho priame kontaktovanie s cieľom zistiť dôvody omeškaných 
úhrad nájomného a zvážiť a dohodnúť možnosti riešenia. Pričom platí, že čím viac budú oddelenia 
bývania (disponujú informáciami o neplatičoch) a oddelenia sociálnych vecí v meste spolupracovať, 
tým účinnejšia môže byť prevencia. Druhou výzvou je – napriek existencii niektorých nástrojov práce 
s osobami v krízových situáciách v rámci sociálnych služieb – ich nízka miera využívania, a tým aj 
následná problematická dostupnosť. To osobitne platí pri podpore samostatného bývania, pre ktorej 
poskytovanie je v Centrálnom registri poskytovateľov zapísaný za celú SR iba jeden poskytovateľ. 

Z hľadiska prevencie bezdomovectva pri prepúšťaní z inštitucionálnej starostlivosti možno zhrnúť, že 
tak postup pri odchode mladých ľudí zo špeciálnych výchovných zariadení (najmä reedukačných 
centier) a z náhradnej osobnej či ústavnej starostlivosti (detských domovov), ako ani postup pri 
odchode dospelých zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody, na výkon väzby a výkon ochrannej 
výchovy po dovŕšení stanoveného veku s ohľadom na ich bytovú situáciu, nie je zákonom explicitne 
upravený. Ešte väčšmi to platí o možnostiach poskytovania služieb po prepustení zo zdravotníckych 
zariadení ústavnej starostlivosti, keďže nie všetky z nich zamestnávajú sociálneho pracovníka, ktorý 
by sa tejto činnosti venoval. Súhrnn konkrétnych rizík a aktuálnych opatrení ponúka tabuľka 3.7. 
 
Tabuľka 3.7: Súhrn vybraných informácií o prevencii bezdomovectva pri prepúšťaní 
z inštitucionálnej starostlivosti 

 PRÁVNY 
PREDPIS 

ZODPOVEDNÝ 
ORGÁN 

FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK 

HLAVNÉ RIZIKÁ 
SPOJENÉ 
S PREPUSTENÍM 

ODHAD 
VEĽKOSTI 
SKUPINY 
PREPÚŠŤANEJ 
ZO ZARIADENÍ 
ROČNE 

Výchovné 
opatrenia 
a ochranná 
výchova 
(reedukačné 
centrá) 

Zák. č. 
245/2008 

sociálny 
pracovník 
v zariadení; 
sociálna kuratela 
po prepustení 

n/a 

neadekvátne vzdelanie 
absencia 
postpenitenciárnej 
starostlivosti 

300 

Náhradná 
starostlivosť 
(detské 
domovy) 

Zák. č. 
305/2005 detský domov 

jednorazový 
príspevok na 
osamostatnen
ie sa 

neadekvátne vzdelanie 
+ absencia postpen. 
starostlivosti najmä 
pre odchádzajúcich 
plnoletých; vysoká 
miera ezamestnanosti; 
malý počet domovov 

približne 300 
(plnoletých 
odchádzajúcich 
do života) 
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na polceste 

Výkon trestu 
odňatia 
slobody/ 
Výkon väzby 

Zák. č. 
305/2005 

sociálny kurátor 
v zariadení; 
Sociálna kuratela 
pre dospelých po 
prepustení 

jednorazový 
resocializačný 
príspevok 

obmedzené možnosti 
dlhodobej sociálnej 
práce; 
ponúkané bývanie 
spravidla  v útulkoch 
a nocľahárňach; 
obmedzené možnosti 
zamestnať sa 

2 100 
(odsúdených po 
výkone trestu) 

Zdravotnícke 
zariadenia 

Výnos MZ 
SR č. 
09780-OL-
2012 

sociálny 
pracovník 
v určených typoch 
zariadení 

n/a 

neexistencia zariadení 
poskytujúcich služby 
nízkoprahového 
charakteru 
s možnosťou 
doliečovania 

n/a 

Zdroj: Autori podľa použitých materiálov a zdrojov. 

Spoločným menovateľom všetkých typov prepúšťania z inštitucionálnej starostlivosti sú chýbajúce 
možnosti ponuky bývania, čo osobitne platí pre ľudí opúšťajúcich zariadenia na výkon trestu odňatia 
slobody a zdravotnícke zariadenia. K ďalším závažným rizikám patrí nedostatočná postpenitenciárna 
starostlivosť aj pre mladých ľudí odchádzajúcich z ústavnej starostlivosti. Naopak, v porovnaní 
s prevenciou straty bývania existuje v tomto prípade určitý súbor poznatkov o počte osôb, ktoré 
opúšťajú dané typy zariadení. V prípade mladých dospelých umožňujú vyhodnocovať stav bývania 
a zamestnania po odchode z detských domovov sledované údaje počas prvých dvoch rokov. Z údajov 
vyplýva, že viac ako polovica mladých dospelých v prvom roku po odchode z detského domova žije 
v prenajatom bývaní vrátane domovov na polceste. Ďalšia tretina sa vracia do pôvodných rodín. 
Rovnako ale približne polovica týchto mladých ľudí nemá stabilné zamestnanie, takže miera rizika ich 
prepadu do stavu bezdomovectva je vysoká. Situácia je zrejme ešte horšia u väčšej skupiny mladých 
ľudí odchádzajúcej z detského domova ihneď po dovŕšení plnoletosti, o ktorej však nie sú k dispozícii 
presné údaje. U osôb prepustených zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody a na výkon väzby 
štatistiky o činnosti sociálnej kurately umožňujú o. i. sledovať počet intervencií vyhodnotených ako 
pomoc pri hľadaní bývania. Údaje naznačujú, že v období posledných piatich rokov bola pomoc pri 
hľadaní bývania poskytnutá v priemere 520 krát, každému pätnástemu bývalému väzňovi. Dôvodom 
tohto nízkeho počtu môže byť aj skutočnosť, že intervencie sociálnej kurately sú v tomto prípade 
vykonávané len vtedy, ak o ne občan sám prejaví záujem. 

Napokon v nadväznosti na uvedené zistenia navrhujeme nasledujúcich 11 odporúčaní s cieľom 
zefektívniť verejné politiky v oblasti prevencie bezdomovectva: 

• Zvyšovať počet sociálnych nájomných bytov dostupných pre nízkopríjmové skupiny 
obyvateľstva. 

• Zabezpečiť účinnejšiu ochranu spotrebiteľov tak, aby sa eliminovalo riziko straty ich bývania 
bez ingerencie súdu, najmä v prípade dobrovoľných dražieb. 

• Vytvoriť podmienky pre poskytovanie dlhového poradenstva pre občanov ohrozených 
stratou bývania, vrátane prípravy metodických príručiek obsahujúcich príklady dobrej praxe, 
a zvýšiť dostupnosť existujúcich nástrojov, akými je terénna sociálna služba krízovej 
intervencie či mediácia. 

• Vytvoriť mechanizmus zisťovania počtu a štruktúry osôb a domácností ohrozených stratou 
bývania pre potreby verejných politík, najmä počtu vysťahovaní z verejného nájomného 
bývania. 
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• Prehodnotiť systém bezprostrednej prípravy mladých ľudí na odchod zo zariadení ústavnej 
starostlivosti tak, aby sa posilnili kompetencie mladých ľudí, najmä pri kontakte s inštitúciami 
ako napríklad poisťovne či úrad práce. 

• Vytvoriť štandardy prípravy na osamostatnenie sa a systémovú podporu pre mladých ľudí 
opúšťajúcich reedukačné zariadenia a detské domovy už po dovŕšení plnoletosti vrátane 
alternatív ubytovania. 

• Podporovať vzdelávanie detí v detských domovoch v bežných školách a zvyšovať ich šance na 
uplatnenie sa na trhu práce. 

• Upraviť kritériá, prípadne účel poskytovania podpory na kúpu bytu zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania pre žiadateľov po ukončení náhradnej starostlivosti tak, aby sa pre nich stala reálne 
dostupným nástrojom na zabezpečenie bývania. 

• Zabezpečiť sieťovanie a lepšiu spoluprácu aktérov sociálnoprávnej ochrany pri podpore 
osamostatňovania z inštitucionálnej starostlivosti. 

• Uložiť všetkým zdravotníckym zariadeniam ústavnej starostlivosti povinnosť zamestnávať 
sociálneho pracovníka. 

• Vytvorením primeraných foriem bývania zamedziť, aby sa ľudia opúšťajúci zariadenia na 
výkon trestu odňatia slobody, ako aj zdravotnícke zariadenia neocitli na ulici alebo 
v nocľahárni. 

 

ZÁVER 
 
V predkladanom texte sme sa venovali mapovaniu dostupných legislatívnych opatrení zameraných na 
predchádzanie bezdomovectva v súvislosti s možnou stratou bývania nízkopríjmových skupín 
obyvateľstva na jednej strane a s prepúšťaním z rôznych typov inštitucionálnej starostlivosti na strane 
druhej. Naše zistenia naznačujú, že hoci je dostupnosť takýchto opatrení v jednotlivých oblastiach 
rozdielna, existuje pomerne solídny legislatívny základ pre uplatňovanie prevenčných opatrení 
v praxi. To sa týka najmä úpravy špecifikácie podmienok, pri ktorých môže dôjsť k strate vlastníctva či 
výpovedi z nájmu bytu vrátane stanovenia časových lehôt, ale tiež pôsobenia sociálnych pracovníkov 
vo všetkých typoch zariadení inštitucionálnej starostlivosti. Na druhej strane v praxi býva pomoc 
občanom poskytovaná často len jednorázovo a bez priameho dopadu na riešenie ich bytovej situácie. 

Systémové úsilie na predchádzanie prepadu do bezdomovectva vo všetkých jeho formách môže 
výrazne napomôcť zníženiu počtu ľudí, ktorí v konečnom dôsledku stratia svoj domov a stanú sa o. i. 
odkázaní na krízové služby zabezpečované verejným sektorom. Ukazuje sa, že v podmienkach SR je 
potrebné zamerať toto úsilie najmä na zvyšovanie dostupnosti sociálneho nájomného bývania pre 
nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, v prepojení s dostupným finančným a sociálnym poradenstvom. 
Vzájomná prepojenosť ponuky bývania a poradenstva v praxi môže byť pre úspešnosť prevencie 
kľúčová, doposiaľ však nie je bežná. Zároveň je potrebné zamedziť, aby niektoré skupiny obyvateľstva 
boli ohrozené bezdomovectvom výrazne častejšie ako ostatné. To zvlášť platí o mladých ľuďoch 
opúšťajúcich detské domovy, osobitne tých, ktorí odchádzajú už po dovŕšení plnoletosti. Napokon je 
nemenej dôležité pravidelne vyhodnocovať dostatočnosť a účinnosť prijatých opatrení. V tejto oblasti 
boli zaznamenané viaceré rezervy. V súčasnosti tak napríklad nie je možné odhadnúť na základe 
administratívnych dát počty osôb a domácností ohrozených stratou bývania, ani to, aká forma 
pomoci sa im poskytuje. 
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Pomoc pri bývaní je právom občanov zakotveným napríklad v Charte základných práv Európskej únie, 
čl. 34, ods. 3: „Únia uznáva a rešpektuje právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní s cieľom 
zabezpečiť dôstojnú existenciu všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok prostriedkov“.151 Je to však aj 
cesta, ako napomáhať ľudskej dôstojnosti a v konečnom dôsledku rozvoju celej spoločnosti. Táto 
cesta je v každom ohľade efektívnejšia než následné riešenie stavu bezdomovectva. 
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4. VÝSKUM MEDZI POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB PRE 
ĽUDÍ BEZ DOMOVA 

Daniel Gerbery, Jarmila Filadelfiová 

 

ÚVOD 

 
Táto časť záverečnej správy prináša analýzu údajov z empirického prieskumu zameraného na 
subjekty poskytujúce pomoc ľuďom bez domova. Ak chceme na Slovensku nájsť efektívnu pomoc pre 
ľudí bez domova k spokojnosti cieľovej skupiny i všetkých zainteresovaných a nájsť cesty, ako 
predchádzať vzniku podobných rizík a ohrození, spoľahlivé informácie zohrávajú nezastupiteľnú 
úlohu. Je potrebné poznať, aká je štruktúra ľudí bez domova, čo vedie k bezdomovectvu, čo cieľová 
skupina potrebuje, aký je prístup a možnosti pomoci obcí a mestských častí a mnoho ďalších 
odpovedí. Veľmi dôležité sú aj informácie o tom, ako vidia stav a možnosti pomoci poskytovatelia 
služieb rôzneho druhu pre ľudí bez domova a s akými problémami sa vo svojej činnosti stretávajú. 
Poznatky je možné využiť pri advokačných aktivitách, pri tvorbe zákonov a politických opatrení 
a predovšetkým majú slúžiť ako východiskový materiál pri tvorbe špecifickej stratégie pre túto 
cieľovú skupinu. 

Empirický výskum poskytovateľov služieb ľuďom bez domova je súčasťou širšieho sociologického 
výskumu zameraného na ľudí bez domova, ktorý pozostáva z viacerých výskumných aktivít – od 
analýzy dostupných štatistík a dát, cez desk výskum a získavanie informácií od zainteresovaných 
aktérov, až po empirický výskum skupiny ľudí bez domova v Bratislave. Cieľom prieskumu subjektov 
poskytujúcich pomoc ľuďom bez domova bola identifikácia potrieb samotnej cieľovej skupiny, ako aj 
zmapovanie skúseností a prekážok v poskytovaní pomoci, na ktoré v praxi organizácie narážajú a 
ktorých saturáciu je možné ovplyvňovať intervenciami verejných politík. 

Výskum sa zameral na širokú škálu situácií, kde spoločným menovateľom bolo poskytovanie pomoci 
ľuďom bez domova a možnosti jeho zlepšenia. Popri základných informáciách o formálnom statuse, 
veľkosti a štruktúre samotných subjektov poskytujúcich pomoc ľuďom bez domova sa pozornosť 
venovala aj zisťovaniu rozsahu a štruktúry poskytovaných služieb a budúcim plánom v tejto oblasti, 
ďalej popisu aktuálnej situácie a hlavných problémov so službami pre ľudí bez domova a odhadu 
potrebnosti týchto služieb, ako aj spolupráci a praktickému životu organizácií pôsobiacich v prospech 
cieľovej skupiny. Samostatný blok tvorili otázky zamerané na vnímanie možnosti monitoringu 
a výskumu v oblasti ľudí bez domova. Za týmto účelom boli využité viaceré veľmi podrobné otázky a 
indikátory, ktoré umožňujú vytvoriť základný obraz o situácii cieľovej skupiny a poskytovanej 
pomoci.152 

                                                           
152 Podobu empirického zisťovania i jeho obsah ovplyvnila popri štúdiu zahraničných a domácich výskumných skúseností 
a literatúry tiež prvotná anketa „Ľudia bez domova“, ktorá sa realizovala počas konferencie k téme v máji 2015. Jej cieľom 
bolo zmapovať názory zainteresovaných odborníkov na aktuálne zmeny v riešení problematiky bezdomovectva na 
Slovensku a najvýraznejšie problémy ešte pred realizáciou vlastných empirických výskumov – pred monitoringom zariadení 
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Predkladaná štúdia má okrem úvodu päť meritórnych kapitol. Prvá z nich prináša popis metodológie 
empirického zisťovania a popis zloženia výskumného súboru, ďalšie kapitoly prezentujú analýzu 
výsledkov prieskumu. V jednej kapitole sa pozornosť venuje formám, aké môžu služby ľuďom bez 
domova nadobúdať. V centre pozornosti je to, aké druhy služieb definované zákonom sú 
poskytované a aké druhy služieb plánujú organizácie poskytovať, ako aj to, aká je ponuka služieb, 
ktoré v príslušnom zákone explicitne definované nie sú. V tejto súvislosti sa podrobnejšie zaoberáme 
sprostredkovaním stabilnejšieho bývania, ktoré je z hľadiska riešenia problémov ľudí bez domova 
kľúčové – konkrétne jeho „úspešnosťou“ a pociťovanými bariérami jeho realizácie. Ďalšia kapitola 
prináša pohľad na hodnotenie situácie v oblasti poskytovania služieb a na spoluprácu rôznych 
aktérov, ako aj prehľad problémov, s ktorými sa organizácie stretávajú. Dopĺňajú ju informácie o 
potrebnosti tej-ktorej služby, tak ako to vnímajú samotné organizácie. Vo štvrtej (a zároveň 
predposlednej) kapitole sa venujeme organizačným aspektom poskytovania služieb ľuďom bez 
domova. V prvom rade si všímame, s akými typmi problémov v oblasti financovania sa organizácie 
stretávajú a aké zdroje financií (a v akej miere) využívajú. Keďže jednou zo všeobecne rozšírených 
predstáv o fungovaní subjektov pomáhajúcich ľuďom v núdzi je, že musia čeliť vysokej 
administratívnej záťaži, pozornosť venujeme alokácii kapacít organizácii medzi rôzne typy činnosti. 
K organizačným aspektom poskytovania služieb patrí aj výkazníctvo a sledovanie relevantných 
ukazovateľov. Súčasťou štvrtej kapitoly je taktiež reflexia týchto aspektov. Na konci štúdie je 
v samostatnej kapitole uvedené zhrnutie kľúčových zistení. 
 

4.1. METODOLÓGIA EMPIRICKÉHO VÝSKUMU A ZBER DÁT 
 
Zisťovanie skúseností a názorov poskytovateľov služieb ľuďom bez domova sa nekoncipovalo ako 
reprezentatívny sociologický výskum. Výskumným zámerom bolo osloviť všetky známe subjekty, 
ktoré sa akýmkoľvek spôsobom venujú ľuďom bez domova, a to bez ohľadu na to, či je táto cieľová 
skupina pre ich aktivity výlučná – venujú sa iba jej, alebo svoje služby poskytujú aj iným potrebným 
skupinám. Cieľom bol exploratívny výskum zameraný na prvé „naskenovanie“ podmienok 
poskytovania služieb, zorientovanie sa v problematike a načrtnutie kontextu, prvých súvislostí a vhľad 
do problémov a ťažkostí, s ktorými sa organizácie pri poskytovaní služieb stretávajú. 

Výskumný súbor predstavovali subjekty – organizácie, zariadenia alebo neformálne skupiny – 
poskytujúce služby ľuďom bez domova, a to bez ohľadu na ich formálny status alebo typ 
zriaďovateľa. V prípade, ak išlo o zloženú organizáciu, t. j. organizáciu s viacerými pobočkami alebo 
prevádzkujúcu viacero zariadení, výskumu sa zúčastňovala strešná organizácia. 

Údaje sa zbierali prostredníctvom štandardizovaného dotazníka, ktorý pozostával zo 46 otázok – 
prevažne batérií (otázok s viacerými položkami) a bol rozčlenený do štyroch základných tematických 
blokov. Popri základnom dotazníku sa vo výskume využíval špeciálny záznamový hárok pre 

                                                                                                                                                                                     
poskytujúcich služby ľuďom bez domova a pred výskumom ľudí bez domova. V rámci ankety sa podarilo získať názory od 40 
účastníkov konferencie (rôznych podľa zastupujúcej organizácie i podľa regiónu). Anketa pozostávala z 5 voľných otázok 
zameraných na oblasti zlepšenia podmienok pre poskytovanie služieb ľuďom bez domova; oblasti zhoršenia podmienok pre 
poskytovanie služieb ľuďom bez domova; najväčšie výzvy v riešení bezdomovectva na Slovensku; služby najviac chýbajúce 
v mieste bydliska; a napokon názor na potrebnosť a očakávania od strešnej siete organizácií venujúcich sa téme. 
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prevádzkované zariadenie „Záznamový hárok o zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova“. Ak 
subjekt prevádzkoval viacero zariadení, záznamový hárok vypĺňal za každé z nich. 

Východiskovou databázou pre vyhľadávanie výskumných jednotiek bol Centrálny register 
poskytovateľov sociálnych služieb.153 Počet záznamov obsiahnutých v registri predstavoval 578 
jednotiek. Nakoľko sa k jednému subjektu opakovane viazali viaceré pobočky alebo prevádzkované 
zariadenia, v prvom kroku bol rozsah registra redukovaný smerom k strešným subjektom – o účasť vo 
výskume boli požiadané iba strešné organizácie. Takto sa počet potenciálnych výskumných jednotiek 
znížil na 310. V druhom kroku sa zo zoznamu vylúčili neexistujúce subjekty a tie, ktoré v čase 
plánovania výskumu už služby cieľovej skupine neposkytovali. Po tejto druhej redukcii sa dosiahol 
aktuálny stav 164 subjektov (zvyšných 101 už služby ľuďom bez domova neposkytuje; ďalších 45 
oslovených subjektov nereagovalo ani na opakované výzvy – pravdepodobne už neexistujú). Základný 
súbor teda tvorilo 164 subjektov poskytujúcich služby (aj) ľuďom bez domova. Tie boli oslovené so 
žiadosťou o spoluprácu a o vyplnenie dotazníka. 

Samotný zber dát sa realizoval v priebehu septembra a októbra 2015, a to viacerými spôsobmi. Po 
prvé, štandardizovaný dotazník (s príslušným počtom záznamových hárkov v prípade relevancie) 
mohli výskumné jednotky vyplniť priamo na internete. Po druhé, niektoré subjekty uprednostnili 
zaslanie dotazníka ako prílohy do emailu. Tretí spôsob bolo vytlačenie výskumného nástroja a jeho 
zaslanie klasickou poštou. 

Výskum bol anonymný, získané odpovede sa spracúvali štandardnými štatistickými súhrnnými 
metódami. Konečný výskumný súbor tvorilo 83 subjektov poskytujúcich služby ľuďom bez domova, 
od ktorých boli prijaté vyplnené dotazníky.154 Miera návratnosti teda predstavuje približne 51 %. 

4.1.1. Popis výskumného súboru 
Výskumný súbor tvorili najmä subjekty, ktoré svoje služby cielia na všeobecne definovanú kategóriu 
ľudí bez domova (62 %). Špecifickejšie zameranie na niektorú z pod-kategórií (alebo na viacero z nich) 
má 31 % subjektov. Väčšina subjektov zapojených do mapingu poskytuje služby aj iným cieľovým 
skupinám, nielen ľuďom bez domova (71 %). Najčastejšie išlo  o starých (osamelých) ľudí, pozornosť 
sa ale venuje aj mladým ľuďom bez domova, ľuďom so zdravotným postihnutím, ženám zažívajúcim 
násilie alebo všeobecne ľuďom v núdzi. 

Z hľadiska právnej formy boli v konečnom súbore najčastejšie rozpočtové organizácie (36 %). 
Približne jednu pätinu (19 %) tvorili neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby. 
Podiel občianskych združení, ktoré sa do výskumu zapojili, predstavoval 14,5 %. Zastúpenie iných 
právnych (príspevkové, súkromné, dobrovoľnícke organizácie) foriem bolo nízke. Výskumný súbor 
zachytil aj variabilitu poskytovateľov služieb podľa typu zriaďovateľa. Viac než tretinu súboru tvorili 

                                                           
153 Register je dostupný na webstránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  
154 Hneď na úvod treba podotknúť, že viaceré spomedzi zozbieraných dotazníkov obsahovali isté časti nevyplnené, 
predovšetkým v prípade tých, na ktoré sa odpovedalo elektronicky priamo na internete. Pre prvotný maping situácie medzi 
poskytovateľmi služieb ľuďom bez domova takýto stav kolekcie dát nie je zásadnou prekážkou, nakoľko pri danom rozsahu 
výskumného súboru majú uvádzané percentá iba pomerný význam (čoho je viac alebo menej) a žiadne štatistické postupy 
sa použiť nedajú (len to zvýšilo podiel „stratených“ odpovedí). Pre budúce mapovanie podobného druhu ale na základe 
tejto skúsenosti rozhodne neodporúčame využívať kontaktný elektronický dotazník, najmä pri veľkom rozsahu otázok. 
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subjekty, ktorých zriaďovateľom je obec alebo mesto (34.9 %). Výskum pokryl taktiež organizácie 
zriadené vyšším územným celkom (15,7 %), cirkvou (16,9 %) či mimovládnymi organizáciami (14,5 %). 

Do výskumu sa zapojili organizácie s rôznou dĺžkou fungovania. Prevažovali tie, ktoré poskytujú 
služby ľuďom bez domova dlhodobejšie. Viac než 10 rokov poskytuje služby 42 % subjektov, ktoré 
odpovedali na otázky. Ďalších 30 % organizácií sa danej činnosti venuje 6 až 10 rokov. Päť rokov 
a menej je v oblasti služieb ľuďom bez domova aktívnych 13 % organizácií zapojených do mapingu. 
 
Tabuľka 4.1.: Zloženie výskumného súboru poskytovateľov služieb pre ľudí bez domova podľa 
vybraných znakov (%) 
Cieľová skupina služieb PODIEL V % 
- všeobecne ľudia bez domova 62.0 
- užšie definovaná skupina 31.0 
- neuvedené 7.0 

Poskytovanie služieb aj iným cieľovým skupinám  
- áno 71.0 
- nie 19.0 
- iné 10.0 

Základná organizačná štruktúra  
- jednotná organizácia, subjekt 58.0 
- zložená organizácia (viacero zariadení, pobočiek) 36.0 
- neuvedené 6.0 

Právna forma  
- rozpočtová organizácia 36.1 
- príspevková organizácia 3.6 
- občianske združenie 14.5 
- nezisková organizácia poskytujúca VPS 19.3 
- súkromná organizácia 2.4 
- neformálna dobrovoľná skupina 1.2 
- iná forma 16.9 
- neuvedené 6.0 

Zriaďovateľ  
- vyšší územný celok 15.7 
- mesto, obec 34.9 
- cirkev 16.9 
- mimovládna organizácia 14.5 
- iný subjekt 4.8 
- neuvedené 12.0 

Doba poskytovania služieb  
- 5 rokov a menej 13.2 
- 6 až 10 rokov 30.1 
- viac ako 10 rokov 42.2 
- neuvedené 14.5 

Veľkosť organizácie podľa počtu interných zamestnancov/ zamestnankýň  
- 10 zamestnancov/ zamestnankýň a menej 50.4 
- 11 až 19 zamestnancov/ zamestnankýň 10.8 
- 20 zamestnancov/ zamestnankýň a viac 30.0 
- neuvedené 8.8 

Organizácie podľa počtu externých zamestnancov/ zamestnankýň  
- bez externých zamestnancov/ zamestnankýň 25.3 
- 1 až 5 zamestnancov/ zamestnankýň 31.2 
- 6 zamestnancov/ zamestnankýň a viac 12.2 
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- Neuvedené 31.3 
Organizácie podľa počtu dobrovoľníkov/ dobrovoľníčok  
- bez dobrovoľníkov/ dobrovoľníčok 28.9 
- 1 až 5 dobrovoľníci/ dobrovoľníčky 22.8 
- 6 dobrovoľníkov/ dobrovoľníčok a viac 24.2 
- Neuvedené 24.1 

 
Polovica subjektov bola rozsahom menšia – mala 10 alebo menej zamestnancov a zamestnankýň. Do 
vzorky sa ale dostali taktiež veľké organizácie, v ktorých pracuje dvadsať a viac zamestnancov/  
zamestnankýň; ich podiel predstavoval 30 %. Približne jedna desatina poskytovateľov deklarovala 
počet zamestnaných osôb z intervalu 11 až 19, zostávajúcich cca 9 % na otázku neodpovedalo. 

Pre organizácie ponúkajúce služby pre ľudí bez domova pracujú aj externí zamestnanci 
a zamestnankyne, a tiež dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Ukázalo sa, že bez pomoci externistov pracuje 
každá štvrtá organizácia vo výskumnom súbore; jedného až päť externých zamestnancov/ 
zamestnankýň má približne každá tretia z nich. Pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok využíva 47 % 
subjektov, pričom pre 23 % pracuje 5 a menej dobrovoľníkov/ dobrovoľníčok a pre 24 % pracuje viac 
ako 5 osôb so statusom dobrovoľníka/ dobrovoľníčky. 

Konečný súbor organizácií a iných subjektov, ktoré sa zapojili prostredníctvom vyplnenia dotazníka 
do mapovania v oblasti poskytovania služieb špecifickej cieľovej skupine ľudí bez domova, bol 
z hľadiska svojho zloženia na základe rôznych formálnych charakteristík pomerne rôznorodý. 
Výskumné jednotky boli rôznorodé podľa právnej formy a zriaďovateľa, pestrú škálu prejavili podľa 
cieľových skupín, ktorým sa venujú, ako aj podľa základnej organizačnej štruktúry, diferencovali sa 
tiež na základe doby poskytovania služieb i podľa počtu a zloženia (spolu)pracovníkov. Táto 
„formálna“ heterogenita oprávňuje predpokladať, že sa monitoringom podarilo zachytiť širokú 
a rôznorodú skúsenosť v oblasti bezdomovectva na Slovensku, ktorá napomôže nie len zlepšeniu 
podmienok pre poskytovanie služieb ľuďom bez domova, vytváraniu stratégií a postupov prevencie 
bezdomovectva, ale prispeje taktiež k lepšiemu nastaveniu empirického výskumu medzi ľuďmi bez 
domova, ktorý sa pripravuje na jeseň v roku 2016 v meste Bratislava. 
 

4.2. FORMY POSKYTOVANIA SLUŽIEB ĽUĎOM BEZ DOMOVA 
 
Zákon o sociálnych službách definuje viacero druhov služieb, ktoré môžu byť poskytované ľuďom bez 
domova a ktoré môžu nadobúdať rôzne formy. Zaujímalo nás preto, aký je rozsah a zastúpenie 
jednotlivých druhov služieb, ktoré subjekty zapojené do výskumu aktuálne (v čase výskumu) 
poskytujú. Navyše nás zaujímalo, či existujú druhy služieb, ktoré síce nie sú subjektami aktuálne 
ponúkané, ale ráta sa s nimi v blízkej budúcnosti. 

Najčastejšie poskytovanou službou je podľa prieskumu základné sociálne poradenstvo, čo možno 
pripísať skutočnosti, že takéto poradenstvo by malo byť súčasťou každej aktivity vykonávanej podľa 
Zákona o sociálnych službách (spočíva v posúdení povahy problému, v poskytnutí informácií 
o možnostiach jeho riešenia a v odporúčaní a sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci). V čase 
výskumu základné sociálne poradenstvo realizovalo 85,5 % subjektov a ďalšie 2 % s ním rátalo 
v najbližšom čase. Pre porovnanie: špecializované poradenstvo, ktoré pozostáva zo zistenia príčin 
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vzniku, charakteru a rozsahu problému a z poskytnutia konkrétnej odbornej pomoci, uviedlo len 36 % 
organizácií a ďalších 13 % ho plánuje poskytovať v budúcnosti. Druhou najfrekventovanejšou službou 
bolo poskytovanie sociálnej služby v zariadení, ktorú ponúkali viac ako tri štvrtiny skúmaných 
organizácií. Čo sa týka typu zariadení, zúčastnené organizácie pomáhajúce ľuďom bez domova 
najčastejšie prevádzkujú útulky – robí tak približne každá druhá organizácia zapojená do výskumu. 
Približne každá tretia prevádzkuje nocľaháreň. 22 % organizácií má vo svojom portfóliu zariadenie 
núdzového bývania. Domovy na pol ceste prevádzkuje 18 % subjektov (tabuľka 4.2.). 

Na rozdiel od základného sociálneho poradenstva a služieb v zariadení boli ostatné druhy sociálnych 
služieb zastúpené vo výrazne menšom rozsahu. Nízko-prahovú službu pre deti a rodinu poskytuje 
každá štvrtá organizácia, rovnako ako prevádzku denného centra a práčovne. Služby v strediskách 
osobnej hygieny prevádzkovala takmer jedna tretina subjektov. Najmenej frekventovanou službou 
bola podpora samostatného bývania, ku ktorej sa prihlásila približne každá desiata organizácia. Ide 
o službu, ktorá má silný potenciál pre zmenu statusu ľudí bez domova, ale ktorá je zároveň finančne, 
časovo i odborne náročná a vyžaduje si spoluprácu viacerých aktérov. Prísľubom je, že túto službu 
plánuje poskytovať 12 % ďalších subjektov. 
 
Tabuľka 4.2.: Sociálne služby pre ľudí bez domova – reálne a plánované poskytovanie (%) 
 POSKYTOVANÉ NEPOSKYTOVANÉ, ALE 

PLÁNOVANÉ 
Základné sociálne poradenstvo 85.5 2.4 
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení 77.1 2.4 
Terénna sociálna služba krízovej intervencie 45.8 8.4 
Komplexné sociálne poradenstvo 43.4 7.2 
Špecializované sociálne poradenstvo 36.1 13.3 
Poskytovanie sociálnych služieb 
v stredisku osobnej hygieny 

31.3 6.0 

Poskytovanie sociálnej služby 
v jedálni 

32.5 2.4 

Poskytovanie sociálnej služby 
v práčovni 

25.3 6.0 

Nízko-prahová sociálna služba 
pre deti a rodinu 

25.3 6.0 

Poskytovanie sociálnej služby 
v dennom centre 

25.3 9.6 

Podpora samostatného bývania 10.8 12.0 
Poznámka: V každom riadku je celkový počet percent nižší než 100 %. Rozdiel predstavujú respondenti, ktorí 
neodpovedali alebo uviedli odpoveď  “službu neposkytujeme a neplánujeme poskytovať“. 

Terénnou sociálnou službou krízovej intervencie, ktorá je kľúčová pre včasné poskytnutie zmysluplnej 
pomoci, sa zaoberá 46 % organizácií. Ďalších 8 % subjektov ju síce neposkytuje, ale plánuje tak urobiť 
v blízkom čase. Spomedzi organizácií, ktoré sa venujú terénnej sociálnej službe krízovej intervencie, 
23 % uskutočňuje intenzívne výjazdy – to znamená, že do terénu vyrážajú najmenej trikrát týždenne 
(8 % vyráža do terénu takmer každý deň). Jeden alebo dva výjazdy týždenne zrealizuje 17 % 
subjektov. 27 % subjektov poskytuje terénnu službu krízovej intervencie ako zriedkavejšiu formu 
pomoci (raz či dva krát mesačne a menej často). 

Počas jedného výjazdu sú v priemere kontaktovaní siedmi klienti. Najčastejšie sa pracuje s jedným až 
piatimi klientmi – do tohto intervalu sa „zmestí“ 28 % organizácií ponúkajúcich službu krízovej 
intervencie. Viac ako päť klientov kontaktuje 22 % organizácií. Intervencie v teréne môžu byť aj 
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priestorom pre intenzívnejšiu prácu s klientom, ktorá má dlhodobejší charakter. Takúto dlhotrvajúcu 
prácu s tými istými klientmi realizuje každá druhá organizácia poskytujúca terénnu sociálnu službu 
krízovej intervencie. 

V rámci výjazdov do terénu najčastejšie poskytujú základné sociálne poradenstvo a materiálnu 
pomoc. Základné sociálne poradenstvo ponúka často155 81 % organizácií, ktoré realizuje výjazdy do 
terénu, materiálnu pomoc 69 %. Potravinovú pomoc v rámci terénnej krízovej intervencie často 
poskytuje každá druhá organizácia. Doprava akútnych prípadov do zariadení je menej 
frekventovanou službou – takmer polovica subjektov venujúcich sa krízovej intervencii v teréne s ňou 
nemá skúsenosť. 

 
Graf 4.1: Frekvencia poskytovania rôznych služieb pri vyhľadávaní ľudí bez domova v teréne (%) 

 
Poznámka: Pri výpočte percentuálnych podielov toho, ako často sú jednotlivé služby poskytované, bol do úvahy 
braný počet respondentov, ktorý na danú otázku odpovedali. 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie, tak ako aj všetky ostatné služby spomenuté vyššie, je 
definovaná Zákonom o sociálnych službách. Popri nich však možno pomáhať aj ďalšími spôsobmi, 
ktoré (ne)možno subsumovať pod niektorý z uvedených druhov sociálnych služieb, ktoré nie sú v 
zákone explicitne spomenuté. Ide napríklad o zabezpečenie nevyhnutného zdravotného ošetrenia, 
právneho poradenstva, pomoc pri zvládaní ťažkostí spojených so zadlžením, pri konfliktoch v rodine, 
pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí a pod. Výskum potvrdil, že pomoc ľuďom bez domova 
vykazuje veľkú variabilitu aktivít a služieb, čo je dobrá správa, keďže to implikuje snahu o pokrytie 
rôznorodých potrieb cieľovej skupiny. 

Najsilnejšie pokrytie má potreba asistencie pri vybavovaní úradných záležitostí, na ktorú sa v istom 
rozsahu zameriava až 96 % skúmaných subjektov. Navyše ďalšie 4 % ju plánujú poskytovať v blízkej 
budúcnosti. Činnosť, ktorá s pomocou pri vybavovaní rôznych náležitostí súvisí – sprevádzanie ľudí 
bez domova napríklad na úrady alebo do zdravotníckych zariadení – poskytuje tiež drvivá časť 
organizácií (88 %). Vysoké pokrytie – realizáciu viac než osemdesiatimi percentami organizácií – majú 
                                                           
155 V kategórii „často“ sú zahrnuté odpovede „veľmi často“ a „pomerne často“.  
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aj ďalšie služby, ktoré majú silný potenciál bezprostredne ovplyvniť problémovú situáciu, či už ide 
o pomoc pri hľadaní stáleho bývania (86 %), pomoc pri riešení zadlžovania (85 %) alebo 
sprostredkovanie lacného bývania (84 %). Rovnako to platí aj pre mediačnú službu spočívajúcu v práci 
s rodinnými príslušníkmi pri riešení konfliktov a problémov (84 %). 

Pomoc s uplatnením sa na trhu práce má z hľadiska aktivít zapojených subjektov dve polohy. Na 
jednej strane ide o sprostredkovanie zamestnania pre ľudí bez domova, ktorému sa venujú viac ako 
tri štvrtiny subjektov. Znamená to, že tu existuje signifikantný inštitucionalizovaný záujem 
o odstraňovanie bariér vstupu na trh práce, ktoré sú v prípade ľudí bez domova vždy viacdimenziálne 
a často vzájomne sa posilňujúce. Na strane druhej ide o zamestnávanie ľudí bez domova – v zmysle 
vytvárania pracovných príležitostí, ktoré už má vo svojom portfóliu menej subjektov zapojených do 
výskumu (cca 48 %). 

Vyšší podiel zapojených subjektov (nadpolovičnú väčšinu) možno ešte vidieť napríklad pri 
organizovaní voľnočasových aktivít, pri právnom poradenstve a pri poskytovaní pomoci pri riešení 
nejakej závislosti klienta. Menej ako polovica skúmaných subjektov poskytuje ešte zdravotnú, 
psychologickú a psychiatrickú pomoc. 
 
Tabuľka 4.3.: Ostatné služby pre ľudí bez domova (ktoré zákon o sociálnych službách explicitne 
nespomína) – reálne a plánované poskytovanie (%) 
 POSKYTOVANÉ NEPOSKYTOVANÉ, ALE 

PLÁNOVANÉ 
Pomoc pri vybavovaní (dokladov, dávok, dôchodku...) 95.8 4.2 
Sprevádzanie (na úrady, na lekárske vyšetrenie a pod.) 87.9 3.0 
Pomoc pri hľadaní stáleho bývania 85.9 4.7 
Pomoc pri zadlžení 84.8 3.0 
Práca s rodinnými príslušníkmi, riešenie konfliktov 84.1 3.2 
Sprostredkovanie lacného bývania (ubytovňa, 
zariadenie sociálnych služieb a pod.) 

83.9 4.8 

Sprostredkovanie zamestnania, brigády 76.2 4.8 
Organizovanie voľnočasových aktivít 70.3 6.3 
Právna pomoc a poradenstvo 63.8 12.1 
Sprostredkovanie vzdelávania, kurzov 56.3 10.4 
Pomoc pri riešení závislosti 53.3 16.7 
Zamestnávanie (vytváranie pracovných príležitostí) 48.1 18.5 
Základné zdravotné ošetrenie 44.6 12.5 
Pomoc psychológa 39.6 13.2 
Pomoc psychiatra 38.5 7.7 
Poznámka: V každom riadku je celkový počet percent nižší než 100 %. Rozdiel predstavujú respondenti, ktorí 
neodpovedali alebo uviedli odpoveď  “službu neposkytujeme a neplánujeme poskytovať“. 

K intervenciám, ktoré môžu bezprostredne prispieť k zmene (aspoň dočasnej) statusu ľudí bez 
domova, patrí hľadanie a sprostredkovanie bývania vrátane pomoci s umiestnením v zariadeniach. 
Ako vyplýva tabuľky 4.3., táto forma pomoci je poskytovaná veľkou časťou zapojených subjektov – 
viac ako štyrmi pätinami. A ako ukazujú ďalšie údaje z výskumu, viac ako polovica subjektov tieto 
činnosti spojené s bývaním vykonáva pravidelne. 

Ak sa pozrieme na výsledky aktivít tohto typu počas posledných rokov, najviac organizácie získali pre 
klientov „strechu nad hlavou“ formou umiestnenia v zariadení sociálnych služieb. Priemerný počet 
klientov, ktorým skúmané subjekty pomohli pri umiestnení počas posledných piatich rokov, 
predstavoval 16 osôb na jednu organizáciu. Ubytovanie v ubytovni bolo sprostredkované v priemere 



111 
 

13 klientom. Prechod do obecného nájomného bytu sa podaril v priemere 12 klientom. Do krízového 
strediska boli počas posledných piatich rokov umiestnení v priemere 7 klienti za každú organizáciu 
poskytujúcu sprostredkovanie lacného bývania. 

Uvedené počty ubytovaných za obdobie piatich rokov nie sú veľmi optimistické. Odrážajú však ľudské 
a finančné limity poskytovateľov služieb, ako aj ďalšie – z pohľadu týchto subjektov – „externé“ 
problémy. Vo výskume nás zaujímala percepcia problémov pri hľadaní bývania samotnými 
poskytovateľmi služieb. Preto bola do dotazníka zaradená „otvorená otázka“, na ktorú mohli 
reagovať respondenti vlastnými slovami.156 Prehľad odpovedí a argumentov 
respondentovroztriedených do príbuzných kategórií ponúka Box 4. 1. 
 
Box 4.1.: Percepcia hlavných problémov pri hľadaní a sprostredkovaní stabilnejšieho bývania pre 
ľudí bez domova (odpovede respondentov na „otvorenú“ otázku) 
 

 

 

Hlavné problémy pri hľadaní a sprostredkovaní stabilnejšieho bývania pre ľudí bez domova, tak ako 
ich vnímajú poskytovatelia služieb pre túto cieľovú skupinu, možno zhrnúť do niekoľkých skupín. Dve 
z nich sa týkajú charakteristík klienta, ďalšie tri sú záležitosťou verejných politík a spoločenskej klímy. 
Prvú skupinu problémov predstavujú skutočnosti týkajúce sa príjmovej situácie ľudí bez domova a jej 
konzekvencií. Získať stabilnejšie bývanie je ťažké kvôli absencii pravidelného príjmu na dostatočnej 
úrovni, ktorá by zaručovala pravidelnú úhradu nákladov. S tým súvisí časté zadlžovanie sa, hrozba 
exekúciami, ktoré sú však výsledkom aj zlého finančného hospodárenia a plánovania. Ďalšiu skupinu 
problémov predstavujú individuálne vlastnosti klientov.  Podľa niektorých poskytovateľov služieb 

                                                           
156 Otázka znela nasledovne: „V čom vidíte hlavné problémy pri hľadaní stabilnejšieho bývania pre ľudí bez domova?“ 
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sem patrí nízka ochota prispôsobovať sa pravidlám, nízky záujem o spoluprácu, slabá schopnosť 
organizovať vlastné aktivity, problémy s návykovými látkami. 

 

Problémy vzťahujúce sa k verejným politikám sa týkajú predovšetkým nedostatku ubytovacích 
kapacít a nedostupnosti bývania. V prvom prípade poskytovatelia služieb poukázali na celkový 
nedostatok nízkoprahových zariadení, na absenciu fungujúceho systému prestupného bývania či na 
absolútny nedostatok štátnych („verejných“) zariadení. V druhom prípade – pri nedostupnosti bytov 
– sa ako problematické vnímajú vysoké ceny bytov a prenájmov, ako aj nedostačujúce kapacity 
sociálnych bytov. Skúsenosti poskytovateľov ukázali, že ťažkosti spôsobujú aj požiadavky na zálohové 
platby nájomného, ktoré sa uhrádzajú na niekoľko mesiacov vopred. Nepriaznivá finančná situácia 
človeka ohrozeného stratou bývania, posilňovaná často hrozbami exekúcií, spolu s nepriaznivými 
vyhliadkami na trhu práce robia z požiadavky na zálohu vážnu bariéru pri hľadaní nového, cenovo 
dostupnejšieho bývania. 

K verejným politikám sa vzťahuje aj kritika celkového prístupu – keď chýba podpora terénnej 
sociálnej práce za účelom udržania si bývania i prezieravého prístupu k tejto cieľovej skupine zo 
strany verejných inštitúcií. Problémom je ale aj postoj verejnosti. Poskytovatelia služieb sa stretávajú 
s negatívnymi až nepriateľskými reakciami susedov, čo nevytvára len krajne nepriaznivé prostredie 
pre spoločenskú integráciu, ale môže sa prejaviť aj do konkrétnych krokov (ako sťažnosti, petície), 
ktoré prispievajú k vytláčaniu ľudí bez domova na okraj spoločnosti. Nízka miera dôvery majoritnej 
časti spoločnosti voči ľuďom na okraji je v spoločenskej klíme prítomná dlhodobo. Potvrdzujú to 
výsledky výskumov verejnej mienky zameraných na problém chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré 
prezrádzajú veľký sociálny dištanc voči chudobným a marginalizovaným, ktorí sú signifikantnou 
časťou populácie vnímaní ako tzv. „undeserving poor“ – teda osoby ohrozené chudobou, ktoré si 
nezaslúžia pomoc, pretože si svoju situáciu zapríčinili vlastným správaním a životnými voľbami.157 

 
Pomoc ľuďom bez domova si vyžaduje individuálny prístup, individuálne posúdenie situácie (potrieb) 
a možností pomoci pre klienta. Na druhej strane existuje viacero podporných aktivít, pri ktorých je 
vhodné popri individuálnom prístupe využiť aj skupinovú prácu s viacerými klientmi. Ide o oblasti, kde 
je prítomnosť viacerých klientov potrebná z dôvodu efektivity (ako napríklad pri aktivitách v oblasti 
vzdelávania) alebo si ju vyžaduje samotná povaha intervencie. 
 
  

                                                           
157 Pozri napríklad: Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike (Slovenská sieť proti chudobe, 
2013); alebo Výskum spoločenskej klímy vo vzťahu k chudobe a sociálnemu vylúčeniu realizovaný IVPR v rámci NP Národná 
rámcová stratégia  podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (Inštitút pre výskum práce a rodiny 2014). 



113 
 

Graf 4.2.: Využívanie skupinovej formy práce s klientmi (%) 

 

Prieskum ukázal, že pravidelné využívanie skupinovej práce s ľuďmi bez domova sa najčastejšie 
vyskytuje v oblasti poradenstva. Skupinovú formu poradenstva pravidelne využíva 71 % organizácií 
pomáhajúcich ľuďom bez domova, ďalších 7 % ju využíva ojedinele.158 Pravidelné využívanie 
skupinovej práce je pomerne časté aj pri pracovnej terapii a pri zabezpečovaní záujmových aktivít. 
Skupinovú formu terapie poskytuje pravidelne viac než polovica organizácií (ojedinele sa k nej 
prikláňa 16 % subjektov). Záujmové aktivity kolektívnou formou pravidelne zabezpečuje 45 % 
organizácií (skôr nárazový charakter majú u 19 % vzorky). Výrazne menej frekventovaná je pravidelná 
skupinová práca v oblasti posilňovania kompetencií a práv a v oblasti vzdelávania. Najmenej je 
využívaná pre účely psychoterapie, kde ju pravidelne aplikuje len 8 % subjektov. 

Monitoring zistil aj organizácie, ktoré skupinovú formu práce nevyužívajú vôbec. Najčastejším 
uvádzaným dôvodom bola skutočnosť, že klienti o skupinové stretnutia nemajú záujem. Druhým 
najčastejším dôvodom sú obmedzené personálne kapacity samotných organizácií, ktoré im bránia 
zaradiť takúto formu pomoci medzi svoje aktivity. 

Ako sa uvádza vyššie, do prieskumu sa oslovili strašné organizácie, ktoré mohli prevádzkovať viacero 
zariadení, zároveň nie všetky subjekty nejaké zariadenie prevádzkovali. Ukázalo sa, väčšina 
organizácií zapojených do výskumu (52 %) prevádzkuje len jedno zariadenie, kde poskytuje pomoc 
a služby pre ľudí bez domova. Dve zariadenia prevádzkovalo 19 % organizácií a za tri alebo viac 
zariadení zodpovedalo 26 % skúmaných subjektov.159 

Väčšina z nich uviedla, že v priebehu roka disponuje kapacitou, ktorá zhruba zodpovedná počtu 
záujemcov o ich služby. V prípade, ak aj kapacity niekedy nie sú naplnené, naplno sa rozhodne 
využívajú počas zimných mesiacov. Objavoval sa aj dokonca dlhodobý previs záujmu o služby nad 
existujúcou ponukou miest, reportovala ho ale iba menšia časť skúmaných organizácií. 

                                                           
158 Pripomeňme, že je to zároveň najčastejšie poskytovaná sociálna služba ľuďom bez domova vôbec (tabuľka 4.2.).  
159 Zvyšný percentuálny podiel predstavujú organizácie, ktoré na otázku neodpovedali.  
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Fakt, či sú služby poskytované bezplatne alebo za finančnú úhradu, vykázal pomerne veľkú variabilitu. 
K tej skupine služieb, ktoré poskytuje bezplatne väčšina organizácií,160 patrí zdravotné ošetrenie, 
sociálne poradenstvo a právna pomoc. Finančná spoluúčasť sa najčastejšie od klienta vyžaduje pri 
službách ako ubytovanie, stravovanie, pranie či služby pre osobnú hygienu. Ubytovanie za finančnú 
úhradu ponúka aj väčšina prevádzkovaných nocľahární. Pri ubytovaní sa uvádzané sumy pohybujú 
najčastejšie do jedného eura na deň;161 túto sumu prekračujú v prípade, ak ide o osobu s trvalým 
pobytom mimo obce, alebo v prípade, ak klient poberá dôchodok alebo je zamestnaný. Sumy sa 
zvyknú diferencovať aj podľa veku či statusu (dospelý/ dieťa) alebo podľa toho, či je osoba v hmotnej 
núdzi alebo nie. Úhrada za stravovanie vykazuje podľa získaných odpovedí veľkú variabilitu, pohybuje 
sa od 0,50 € za obed po 3,00 až 4,80 € za celodenné stravovanie. Poplatky za sprchovanie a pranie sa 
pohybovali tiež v pomerne rozsiahlom intervale: od 0,10 do 3,00 €. 

Dôležitým aspektom poskytovania služieb ľuďom bez domova je miera podmienenosti, respektíve 
rozsah a charakter podmienok, za akých je pomoc zo strany organizácií poskytnutá. Príkladom takejto 
podmienenosti je (ne)poskytnutie služieb ľuďom pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. 
Najčastejšou zistenou stratégiou skúmaných organizácií je, že takýmto osobám poskytnú pomoc len 
v prípade, ak nie sú agresívni. Znamená to, že ani táto skupina ľudí bez domova nie je automaticky 
vylúčená z pomoci, ale jej poskytnutie závisí nezriedka od situačného kontextu. Iba menšia časť 
organizácií deklarovala, že im poskytuje pomoc len vo výnimočných prípadoch – napríklad ak je tuhá 
zima. Rovnako sa, na druhej strane, menej často vyskytli aj subjekty, ktoré takýchto ľudí bez domova 
aktívne vyhľadávajú a cielia svoje služby práve na nich. 

Pri organizáciách, ktoré služby klientom pod vplyvom alkoholu alebo iných látok neposkytujú, sa ako 
najčastejší dôvod zistila skutočnosť, že organizácia nedisponuje samostatnými priestormi na ich 
oddelenie od ostatných klientov. Za týmto dôvodom nasledovali obavy o bezpečnosť vlastných 
pracovníkov alebo klientov. Nie zanedbateľná časť organizácií tiež ako dôvod uviedla, že takíto ľudia 
potrebujú predovšetkým odbornú starostlivosť, ktorú oni sami nevedia poskytnúť. 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá môže problematizovať poskytovanie sociálnej služby, resp. ktorá môže 
nepriaznivo vstúpiť medzi vzťah poskytovateľa služby a klienta, je otázka formálnej identity klienta. 
Konkrétne môže ísť o dve otázky: či disponuje osobnými dokladmi alebo či má trvalý pobyt v mieste, 
kde žiada o službu. Čo sa týka prvej situácie, tu viac ako polovica skúmaných subjektov uviedla, že 
existenciu dokladov nechápe ako podmienku pre poskytnutie pomoci a s klientmi bez dokladov 
zachádzajú rovnako ako so všetkými ostatnými. Ako druhý najčastejší spôsob postupu, ktorý je však 
podstatne menej rozšírený, sa uvádzalo poskytovanie služby len na určitú krátku dobu, po ktorej sa 
klientom odporúčajú obrátiť sa na iné subjekty, najlepšie v mieste bydliska. Približne desatina 
skúmaného súboru poskytovateľov takýmto klientom ponúka služby len vtedy, ak nastanú špecifické 
podmienky (zdravotný stav, nepriaznivé počasie a pod.); ďalšia jedna desatina deklarovala, že 
v takom prípade služby neposkytuje vôbec. 

Podobne ani trvalý pobyt v inej obci nie je pre väčšinu subjektov zapojených do výskumu prekážkou 
pre poskytovanie služieb. Podľa ich výpovedí stačí, ak daná osoba spadá do cieľovej skupiny, na ktorú 
sa organizácia vo svojej činnosti zameriava. Krátkodobé poskytovanie  služby a následné odporúčanie 

                                                           
160 Vzťahuje sa to k organizáciám, ktoré danú službu poskytujú.  
161 Niekoľko organizácií uviedlo aj podstatne vyššie sumy, ktoré sa pohybovali od 20 € do 60 €; nie je ale zrejmé, za aké 
obdobie.  
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využiť služby v mieste bydliska prezentovala ako svoju stratégiu pri klientoch bez trvalého pobytu 
v mieste poskytovania služby výrazne menšia časť organizácií. Do akej miery im tieto tolerantné 
prístupy k ľuďom bez domova z iných regiónov robia problémy pri prefinancovaní zrealizovaných 
aktivít predovšetkým zo strany mesta alebo VÚC, organizácie podrobnejšie nerozvádzali.162 

4.3. SITUÁCIA V OBLASTI POSKYTOVANIA SLUŽIEB ĽUĎOM BEZ 
DOMOVA A HLAVNÉ PROBLÉMY 
 
Situácia v oblasti poskytovania služieb ľuďom bez domova doteraz nebola na Slovensku podrobnejšie 
skúmaná a popísaná. Za daného stavu je prínosné poznať rôznorodé názory samotných aktérov, ktorí 
sú do pomoci tejto cieľovej skupiny zapojení. V monitorovacom prieskume poskytovateľov služieb sa 
kládol dôraz na znalosť lokálneho kontextu, jeho špecifických parametrov a problémov. Jedna 
z otázok organizácie vyzývala na ohodnotenie existujúceho stavu v oblasti poskytovania služieb v 
kraji, kde pôsobia. Situáciu v kraji svojho pôsobenia mali skúmané subjekty hodnotiť pomocou 
školskej stupnice so známkami od 1 do 5, kde 1 znamená „výborné“ a 5 „nedostatočné“. Hodnotili sa 
dva kľúčové aspekty – dostatok služieb a ich kvalita. 

Organizácie zaradené do prieskumu sa u obidvoch dimenzií najčastejšie prikláňali k priemernému 
hodnoteniu. Dostatok služieb pre ľudí bez domova hodnotilo trojkou 33 % subjektov. Názor, že 
dostatok služieb je na výbornej alebo veľmi dobrej úrovni (hodnotenie jednotkou a dvojkou) 
zastávalo 14,4 % organizácií. Za nedostatočnú považuje ponuku 15,7 % výskumného súboru. Kvalita 
služieb je vnímaná o čosi pozitívnejšie. Ako výbornú alebo veľmi dobrú ju hodnotí 30 % organizácií, 
ako priemernú 34 %. Najhoršie hodnotenie kvalite služieb prisúdilo iba 3,6 % skúmaných.163 Rozdiel 
vo vnímaní dostupnosti a kvality služieb potvrdzujú aj priemerné známky:164 priemerná známka pre 
dostupnosť služieb bola 3,4 bodov; priemerná známka pre kvalitu je 2,8 bodov. 

Toto hodnotenie mohli respondenti doplniť o popis problémov a bariér, s ktorými sa vo svojej 
každodennej praxi stretávajú. Niektoré z nich, najmä tie, čo sa týkajú zabezpečenia stabilnejšieho 
bývania, sú spomenuté v iných súvislostiach už v predchádzajúcej kapitole. A opakovane sa uvádzali 
aj v tomto kontexte – pri všeobecnejšom popise situácie v oblasti poskytovania služieb ľuďom bez 
domova.165 Pociťované problémy možno rozdeliť do piatich oblastí. Po prvé, ako pálčivý problém sa 
ukazuje financovanie služieb. Panuje zhoda v tom, že je málo financií na pokrytie chodu organizácií, 
dlhodobejšie poskytovanie služieb či zaplatenie kvalifikovaných pracovníkov. Popri tom chýbajú 
financie na dostatočné pokrytie služieb, na investície do cieľovej skupiny (napríklad v podobe 
preklenutia nepriaznivého obdobia počas vybavovania a vyplatenia dávok alebo v podobe pokrytia 
voľnočasových aktivít). 

                                                           
162 Podobné problémy – s preplatením služieb zo strany lokálnej samosprávy alebo VÚC pri klientoch z ostatných regiónov 
Slovenska – sú ale známe z iných výskumných aktivít. Na problém poukázala už spomínaná prvotná Anketa „Ľudia bez 
domova“; problém sa pravidelne objavuje pri analýzach a štúdiách venovaných poskytovaniu pomoci ženám vystaveným 
násiliu zo strany svojich partnerov (pozri: http://www.gender.gov.sk/?page_id=85).  
163 Všetky údaje uvedené v tomto odseku odkazujú k percentuálnym podielom z celej vzorky, berúc do úvahy aj 
respondentov, ktorí neodpovedali.  
164 Pri výpočte priemerných hodnôt boli do úvahy braní len respondenti, ktorí na otázku odpovedali.  
165 V oboch prípadoch bola položená tzv. otvorená otázka, bez preddefinovaných variantov odpovedí.  

http://www.gender.gov.sk/?page_id=85
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S financovaním čiastočne súvisí aj artikulovaný nedostatok odborných služieb pre ľudí bez domova, 
ako aj nedostatok zariadení, a to predovšetkým pre rodiny s deťmi, respektíve preplnenosť tých 
existujúcich. Oblasť problémov spojených so samotným poskytovaním služieb je však rôznorodejšia. 
Respondenti sem zaradili aj slabú nadväznosť jednotlivých opatrení (a dlhú administratívu pre 
zabezpečovanie následnosti sociálnych služieb) či slabú spoluprácu medzi jednotlivými zariadeniami.  
Z hľadiska verejnej politiky bola kritizovaná veľmi nízka úroveň prevencie – preventívnych opatrení, 
ďalej málo zmapované prostredie zodpovednými úradmi vyhodnocujúcimi úroveň a potrebu 
poskytovania jednotlivých služieb, ako aj nízka rôznorodosť služieb. 

Tretia oblasť bariér pociťovaných organizáciami pomáhajúcimi ľuďom bez domova sa týkala 
zdravotnej starostlivosti. Často spomínaným problémom sa stala (ne)dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti pre ľudí, ktorí majú dlhy na zdravotnom poistení. Týka sa to tak základného ošetrenia, 
ako aj dostupnosti liekov, zotrvania v nemocničnom ošetrení či využitia protialkoholického alebo 
protidrogového liečenia. Poskytuje sa ošetrenie zamerané na odstránenie život ohrozujúceho stavu, 
ale ďalšia hospitalizácia je často odmietaná, resp. sa neponúka. Prípadne dochádza k predčasnému 
prepusteniu z nemocničnej starostlivosti. Veľkým problémom sú tiež ťažkosti s hľadaním lekára, čo 
spôsobuje, že ľudia bez domova musia častejšie cestovať za lekárom, pretože sú odmietaní kvôli 
hygiene, dlhom, alebo aj kvôli sociálnemu statusu. Niektoré organizácie uviedli aj skúsenosť 
s explicitným odmietnutím spolupráce zo strany zdravotníckeho zariadenia pri riešení zlého – najmä 
psychického – zdravotného stavu ľudí bez domova. Medzi odpoveďami zapojených organizácií sa 
objavilo aj upozornenie na chybnú diagnostiku. Tá nastáva vtedy, ak status bezdomovca prekryje 
existenciu zdravotných ťažkostí. Teda ak zdravotné problémy nie sú identifikované a prípadné 
ťažkosti sú pripísané bezdomovectvu. 

Ďalšia skupina problémov z každodennej praxe, na ktoré poukázali niektorí z poskytovateľov služieb,  
sa týkala charakteristík a správania samotnej cieľovej skupiny. Podľa tejto názorovej skupiny klienti 
služieb nie sú vždy ochotní zmeniť zabehané vzorce správania, zmeniť svoj sociálny status. 
Posťažovali sa, že dochádza k odmietaniu spolupráce napríklad so sociálnym pracovníkom alebo 
lekárom. Ako problém videli aj to, že znížená miera prispôsobivosti a motivácie je sprevádzaná 
rôznymi druhmi závislostí a pod. Ukazuje sa, že postoje poskytovateľov služieb k ľuďom bez domova, 
obzvlášť k tým so závislosťami alebo pod vplyvom návykových látok sa rôznia. Kým jedna časť 
podporných subjektov takýchto klientov vyhľadáva v teréne, aby sa pokúsila poskytnúť im pomoc, iná 
časť cieľovú skupinu neprijala v celej šírke problémov, v ktorých sa nachádzajú. 

Do piatej pomyselnej kategórie spadajú bariéry vyrastajúce z „vonkajších“ podmienok a spoločenskej 
klímy, v rámci ktorej sa formujú názory na pomoc tejto cieľovej skupine, na mieru potrebnej 
zásluhovosti, podmienenosti či na jej inkluzívnosť a pokrytie. Niektoré organizácie poskytujúce služby 
ľuďom bez domova v tejto súvislosti hovoria o pretrvávajúcom nezáujme verejnosti o problematiku 
bezdomovectva, o nepochopení a neochote pracovať s touto cieľovou skupinou. Na to sa nabaľujú 
predsudky, stereotypy, stigma, diskriminácia a často už aj prejavy otvoreného nepriateľstva. To 
všetko vytvára kontext, v ktorom sa príprave a implementácii pomoci a podpory ľuďom bez domova 
darí iba ťažko. 

K uvedeným piatim okruhom možno ešte dodať postrehy ohľadne ďalších ťažkostí, ktoré síce nemajú 
nejakú strešnú charakteristiku, avšak ich existencia podľa organizácií zapojených do výskumu sťažuje 
možnosť efektívnej pomoci. Ide o nedostatočnú spoluprácu aktérov (k nej sa ešte vrátime v ďalšej 
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kapitole) či o celkovo nedostatočnú legislatívnu oporu pre prácu s ľuďmi bez domova. Na strane 
druhej skúsenosť viacerých subjektov zhŕňa vyjadrenie jedného z respondentov, podľa ktorého: 
„Keby sa dôraznejšie trvalo na dodržiavaní zákonov, tak by sme mali o desaťtisíce ľudí bez domova 
menej. Ale nikto nechce vidieť dôvody, limity a možnosti tejto spoločnosti“. 

 

Viaceré organizácie venovali pri formulovaní ťažkostí a bariér pozornosť spolupráci zainteresovaných 
aktérov a konzekvenciám jej pod-rozvinutosti. Šlo však o všeobecne formulované informácie 
o nedostatočnej spolupráci, ktoré len naznačujú obrysy toho, na čo sa pri podpore pomoci ľuďom bez 
domova zamerať. Štruktúrovanejší pohľad ponúka hodnotenie spolupráce s jednotlivými subjektmi, 
ktoré sú zainteresované na poskytovaní služieb tejto cieľovej skupine. Predtým, než si tieto 
hodnotenia priblížime, pozrieme sa najprv na to, s kým a v akej miere organizácie poskytujúce služby 
ľuďom bez domova spolupracujú. 

 

Ako ukazuje tabuľka 4.4., pravidelná spolupráca prebieha najmä s úradmi práce, sociálnych vecí 
a rodiny. S oddeleniami, ktoré majú na starosť sociálne dávky, pravidelne spolupracuje 72 % 
skúmaných organizácií; so službami zamestnanosti podstatne menej – len 52 %. Znamená to, že 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny predstavujú pre väčšinu subjektov poskytujúcich služby pre ľudí 
bez domova dôležitého partnera, čo je logické, keďže sa inak finančná situácia ľudí bez domova riešiť 
nedá. Vyskytli sa ale popri tom aj organizácie, ktoré s uvedenými inštitúciami spolupracujú na menej 
frekventovanej báze (venujú sa prednostne iným aktivitám s cieľovou skupinou). Dôležitými 
partnermi  pri riešení pomoci ľuďom bez domova sú samozrejme aj obce alebo  mestá. Spolupracuje 
s nimi celkovo až 81 % poskytovateľov služieb, pričom 58 % pravidelne a 24 % občas. 

 
Z hľadiska výskytu pravidelnej spolupráce nasledujú za úradmi práce a socociálnych vecí a za obcami 
alebo mestami iné organizácie poskytujúce služby ľuďom bez domova (41 %). Na ďalších priečkach sa 
zaradili nemocnice (36 %) a iné zdravotnícke zariadenia (35 %). Podstatne zriedkavejšie sa uvádzala 
pravidelná spolupráca s agentúrami podporovaného zamestnávania (6 %), s centrami právnej pomoci 
(11 %) a so psychologickými ambulanciami (15 %). Avšak v prípade centier právnej pomoci 
i psychologických ambulancií bol vysoký podiel takých subjektov poskytujúcich služby, ktoré s nimi 
spolupracujú v nepravidelných intervaloch, čo sa – berúc do úvahy zameranie týchto služieb – dalo 
očakávať. Rozsah spolupráce s tým-ktorým úradom či inštitúciou zodpovedá zastúpeniu 
poskytovaných služieb podľa typu.166 
 
  

                                                           
166 V zmysle: ak sa organizácia nevenuje pomoci s hľadaním zamestnania, len zriedka spolupracuje s oddelením služieb 
zamestnanosti na úradoch práce alebo s agentúrou podporovaného zamestnávania. Podobne ak neposkytujú pomoc 
súvisiacu so zdravotným stavom klienta alebo jeho úrazom, so zdravotnými zariadeniami sa kontaktujú zriedkavo. 
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Tabuľka 4.4: Frekvencia spolupráce s relevantnými aktérmi pri poskytovaní služieb ľuďom bez 
domova (%) 
 PRAVIDELNÁ 

SPOLUPRÁCA 
OBČASNÁ 
SPOLUPRÁCA 

ŽIADNA 
SPOLUPRÁCA 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie 
sociálnych dávok) 

72.3 13.3 2.4 

Obec, mesto 57.8 24.1 6.0 
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (služby 
zamestnanosti) 

51.8 28.9 9.6 

Iné organizácie poskytujúce služby ľuďom bez domova 41.0 41.0 3.6 
Nemocnica 36.1 43.4 6.0 
Iná zdravotnícka ambulancia 34.9 39.8 7.2 
Psychiatrická ambulancia 26.5 50.6 9.6 
Psychologická ambulancia 14.5 47.0 15.7 
Centrum právnej pomoci 10.8 43.4 22.9 
Agentúra podporovaného zamestnávania 6.0 18.1 41.0 
Poznámka: V každom riadku je celkový počet percent nižší než 100 %. Rozdiel predstavujú respondenti, ktorí na 
otázku neodpovedali. 

 

Organizácie spolupracujúce s inými subjektmi mali následne túto spoluprácu ohodnotiť, a to opäť na 
„školskej“ stupnici od 1 do 5, na ktorej boli pre uľahčenie orientácie pomenované krajné varianty: 
jednotka znamenala vynikajúcu spoluprácu a päťka veľmi zlú spoluprácu.167 Veľmi pozitívne 
hodnotenia v podobe známok 1 a 2 boli pripísané vzájomnej spolupráci medzi organizáciami 
poskytujúcimi služby ľuďom bez domova (známky 1 alebo 2 tvorili až 77 % všetkých hodnotení), 
potom ešte spolupráci s obcami a mestami (75 %) a spolupráci s centrami právnej pomoci (75 %). 
Negatívne hodnotenia v podobe známok 4 a 5 sa nevyskytovali často. Najfrekventovanejšie boli pri 
reflexii spolupráce s nemocnicami (17 %) a so službami zamestnanosti (14 %). 

Zastúpenie pozitívnych a negatívnych odpovedí môže byť pri porovnaní percepcie spolupráce 
s jednotlivými aktérmi mätúce, adekvátnejším nástrojom sú priemerné známky.168 Tie zobrazuje graf 
4.3. Ukazuje, že zo strany poskytovateľov služieb ľuďom bez domova bola najlepšie hodnotená 
spolupráca s obcami a mestami, s priemernou známkou 1,9. Dvojku ako priemerné hodnotenie 
získala spolupráca s centrami právnej pomoci a s ďalšími organizáciami poskytujúcimi služby pre ľudí 
bez domova. Na opačnom konci pomyselného rebríčka bola spolupráca s nemocnicami, ktorá získala 
priemernú známku 2,6 a spolupráca s agentúrami podporovaného zamestnávania s priemerným 
hodnotením 2,7 bodov. Zdroje tohto negatívneho hodnotenia nemocníc a agentúr, ku ktorému 
možno ešte prirátať negatívne hodnotenie služieb zamestnanosti, možno nájsť medzi pomenovanými 
problémami a bariérami, na ktoré organizácie poukázovali vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti 
a k možnostiam uplatnenia sa ľudí bez domova na trhu práce. 
 
  

                                                           
167 Možnosť ohodnotiť spoluprácu s partnermi nevyužili všetky organizácie. Výsledné údaje sa týkajú len tých organizácií, 
ktoré spoluprácu ohodnotili. Do úvahy teda neboli brané subjekty, ktorých sa otázka netýkala (nespolupracovali s daným 
subjektom) alebo hodnotenie neuviedli. 
168 Aj tu platí: do výpoštu neboli brané tie organizácie, ktorých sa otázka netýkala alebo neuviedli žiadne hodnotenie.  
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Graf 4.3: Priemerné známky pri hodnotení spolupráce s relevantnými aktérmi 

 
Poznámka: Priemer zo školských známok od 1 do 5. 

Ako sa ďalej ukázalo pri hodnotení trendov vývoja, počas posledných dvoch rokov došlo u väčšiny 
organizácií k nárastu počtu klientov: 24 % z nich zažilo výrazný a 47 % mierny nárast. Na druhej strane 
pokles počtu klientov uviedlo len 6 % skúmaných organizácií, dôvody sa ale nezisťovali. Silný trend 
nárastu záujemcov o tieto služby nie je pozitívna správa, pritom môže to byť výsledok veľmi rôznych 
faktorov.169 Zistené výsledky naznačujú, že prevencia bezdomovectva si zasluhuje omnoho širšiu 
pozornosť, ako tomu bolo doteraz. Zároveň získané informácie môžu signalizovať regionálnu 
rôznorodosť – nie len nerovnomerné rozloženie početnosti ľudí bez domova, ale aj nerovnomerné 
rozloženie dostupnej pomoci a služieb pre nich (i prístupu a pochopenia). 

Možno taktiež predpokladať, že zvýšenie dopytu nie je rovnomerne rozložené medzi všetky typy 
sociálnych a iných služieb. Organizácie poskytujúce služby ľuďom bez domova boli v rámci prieskumu 
vyzvané na expertný odhad toho, ktoré typy služieb považujú v súčasnosti (v čase výskumu) za veľmi 
alebo menej potrebné, prípadne za služby, ktorých poskytovanie je zbytočné. Podľa zistených údajov 
nebola žiadna zo služieb na predloženom zozname obsahujúcom ich tridsať druhov (tabuľka 4. 5.) 
vnímaná ako nepotrebná.170 Naopak prevažná časť služieb sa vníma dokonca ako veľmi potrebná, 
a to väčšinou organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova. Až desať druhov služieb vníma ako veľmi 
potrebné viac ako osemdesiat percent skúmaného súboru ich poskytovateľov. Najvyššiu mieru 
(pociťovanej) potrebnosti odpovede pripísali sociálnym službám poskytovaným v zariadeniach 
a útulkom (po 87 %), za nimi nasleduje základné sociálne poradenstvo (86 %) a služby práčovní (84 
%). Nad 80 % skúmaných organizácií vníma ako veľmi potrebnú aj pomoc pri vybavovaní dokladov,  
pomoc pri hľadaní stáleho bývania, terénnu krízovú intervenciu, zamestnávanie a sprostredkovanie 

                                                           
169 Predpokladáme, že pripravovaný empirický výskum priamo medzi ľuďmi bez domova v Bratislave dokáže väčšinu z nich 
identifikovať a pomenovať. 
170 Alebo presnejšie: pri troch posudzovaných službách sa hodnotenie „nepotrebná“ síce objavilo, ale vždy len od jediného 
respondenta. 
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zamestnania, nocľahárne, komplexné sociálne poradenstvo a pomoc pri zadlžení. Vzhľadom na 
rozsah odhadovanej potrebnosti možno tieto služby považovať za bazálnu podporu. 

 
Ako ale tabuľka 4.5. ukazuje ďalej, aj celý rad ďalších služieb má vysokú expertnú podporu – veľká 
časť výskumného súboru ich vníma ako veľmi potrebné. Pri dvanástich službách ju deklarovalo okolo 
troch štvrtín súboru, pri ďalších piatich službách to bolo od viac ako 60 % skúmaného súboru. Len 
u dvoch služieb miera vyslovenia veľkej potrebnosti klesla pod túto hranicu, aj tak ale zaznela od viac 
ako polovice zúčastnených poskytovateľov služieb. 
 
Tabuľka 4.5: Percepcia potrebnosti jednotlivých druhov služieb (%) 
 VEĽMI POTREBNÁ 

SLUŽBA 
MENEJ POTREBNÁ 
SLUŽBA 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení 87.0 4.0 
Útulok 87.0 1.0 
Základné sociálne poradenstvo 86.0 2.0 
Práčovňa 84.0 7.0 
Pomoc pri vybavovaní (dokladov, dávok, ...) 83.0 4.0 
Pomoc pri hľadaní stáleho bývania 82.0 4.0 
Terénna sociálna služba krízovej intervencie 82.0 4.0 
Sprostredkovanie zamestnania, brigády 82.0 4.0 
Zamestnávanie 81.0 5.0 
Nocľaháreň 81.0 2.0 
Komplexné sociálne poradenstvo 80.0 6.0 
Pomoc pri zadlžení 80.0 5.0 
Nízko-prahová sociálna služba pre deti a rodinu 77.0 5.0 
Domov na pol ceste 77.0 5.0 
Stredisko osobnej hygieny 77.0 4.0 
Pomoc pri riešení závislosti 76.0 7.0 
Zariadenie núdzového bývania 76.0 5.0 
Jedáleň 76.0 6.0 
Špecializované sociálne poradenstvo 75.0 8.0 
Sprevádzanie (na úrady, na vyšetrenie a pod.) 74.0 12.0 
Nízko-prahové denné centrum 74.0 5.0 
Sprostredkovanie lacného bývania (ubytovňa, ...) 72.0 5.0 
Práca s rodinnými príslušníkmi, riešenie konfliktov 71.0 11.0 
Právna pomoc a poradenstvo 68.0 18.0 
Komunitné centrum 67.0 13.0 
Ošetrovateľská starostlivosť 65.0 19.0 
Pomoc psychiatra 62.7 24.0 
Pomoc psychológa 63.0 22.0 
Sprostredkovanie vzdelávania, kurzov 57.0 21.0 
Organizovanie voľno-časových aktivít 51.0 30.0 
Poznámka 1: Kategória „veľmi potrebná služba“ zahŕňa organizácie, ktoré odpovedali, že daná služba je „veľmi“ 
a „dosť“ potrebná. 
Poznámka 2: Dopočet do 100 v každom riadku predstavujú respondenti, ktorí na otázku neodpovedali a aj 
respondenti, ktorí službu považovali za nepotrebnú. Počet takýchto respondentov sa však vyskytoval len pri 
troch typoch služieb a bol zanedbateľný. 

 
Porovnanie týchto informácií s údajmi o tom, aké služby sú organizáciami aktuálne poskytované, 
umožňuje formulovať záver, že aktuálna miera poskytovania služieb je vnímaná ako nepostačujúca. 
Podiel organizácií, ktoré považujú jednotlivé druhy služieb za veľmi potrebné je oveľa vyšší, než 
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podiel organizácií, ktoré ich reálne poskytujú. Na základe zistení monitoringu je tiež zrejmé, že 
spektrum potrebnej pomoci pre túto cieľovú skupinu je značne široké a rôznorodé a zďaleka 
nepostačuje zabezpečiť len „strechu nad hlavou“. Podporné intervencie verejných politík na rôznych 
úrovniach sú viac ako žiaduce, nehovoriac o intervenciách preventívnych. 
 

4.4. ORGANIZAČNÉ ASPEKTY POSKYTOVANIA SLUŽIEB ĽUĎOM BEZ 
DOMOVA 
 
Nedostatok financií na služby ľuďom bez domova predstavuje pre väčšinu organizácií, ktoré sú 
v danej oblasti aktívne, problém. 42 % organizácií uviedlo, že rozpočet, s ktorým aktuálne pracujú, 
vôbec nepostačuje na zabezpečenie ich činnosti. Menšie finančné deficity priznalo 28 % subjektov. 
Rozpočtom, ktorý úplne postačuje na zabezpečenie činnosti, disponuje len 23 % výskumného súboru. 
Výsledkom je, že približne tretina subjektov (35 %) sa aspoň raz dostala do situácie, keď nemali 
finančné prostriedky na mzdy, na zaplatenie vykonanej práce alebo – vo všeobecnosti – na úhradu 
režijných nákladov. Opakovane alebo pravidelne sa do takej situácie dostávalo 16 % z nich. V tomto 
poslednom prípade najčastejšie ide o občianske združenia a neziskové organizácie z mimovládneho 
sektora alebo zriadené cirkvou. 

Finančnú neistotu poskytovateľov indikuje aj skutočnosť, že v čase výskumu, teda na jeseň v roku 
2015, bolo vo výskumom súbore 12 % organizácií, ktoré nemali zabezpečené financie do konca 
daného roka (do konca roka malo pokryté poskytovanie služieb 51 % organizácií). V istejšej situácii sa 
nachádzalo 24 % subjektov, ktoré mali k dispozícii finančné zdroje na dlhšie obdobie – presahujúce 
koniec kalendárneho roka. Opäť sa v neistejšej situácii nachádzali častejšie organizácie zriadené 
cirkvou a mimovládne organizácie. Naopak istejší finančný výhľad mali častejšie subjekty zriadené 
vyššími územnými celkami. 

Najčastejší zdroj financovania organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova predstavujú 
finančné príspevky od mesta alebo obce a finančné príspevky od vyšších územných celkov. Dary od 
súkromných darcov využíva na svoje financovanie 41 % organizácií zapojených do výskumu. Na 
podobnej úrovni je aj využívanie výnosov zo schémy darovania 2 % z daní. Nadácie a nadačné fondy 
poskytujú finančné zdroje pre 31 % subjektov, podobne ako projekty Európskeho sociálneho fondu. 
Nižšie zastúpenie majú verejné zbierky a predaj vlastných výrobkov. Väčšina organizácií sa pritom 
spolieha na viaczdrojové financovanie, v priemere využívajú tri zdroje financovania. Tri a viac z vyššie 
uvedených zdrojov kombinuje 56 % organizácií, viac ako 40 % organizácií využíva minimálne 4 zdroje 
financovania. Kombinácie týchto zdrojov existujú v rôznych konfiguráciách. Napríklad kombináciu 
príspevkov z vyšších územných celkov, výnosov z darovania 2 % daní a darov od súkromných darcov 
využíva na financovanie služieb 24 % skúmaných organizácií. Financie od mesta alebo obce, z výnosov 
z darovania 2 % daní a od súkromných darcov využíva napríklad 18 % organizácií. 

Dôležité je, akú úlohu jednotlivé zdroje zohrávajú. Finančný príspevok od mesta alebo obce, ktorý 
poberá najvyšší podiel organizácií, predstavuje viac než polovicu rozpočtu približne pre 14 % 
organizácií, ktoré uviedli, že ho poberajú (a ktoré zároveň uviedli požadovaný údaj). Finančný 
príspevok od vyššieho územného celku tvorí viac ako polovicu rozpočtu pre 45 % organizácií, ktoré ho 
poberajú. Tretí najčastejší zdroj financovania – štátne programy – je veľmi dôležitou súčasťou 
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financovania pre 27 % zistených subjektov, u ktorých predstavuje viac ako polovicu celkovej sumy 
rozpočtu. Ostatné zdroje financovania predstavovali pre väčšinu organizácií menej významnú súčasť 
rozpočtu; hranicu 50 % prekročili len u niektorých z nich. Financie od nadácií, nadačných fondov a od 
súkromných darcov tvorili vo všetkých organizáciách vždy menej než polovicu rozpočtu. 
 
Graf 4.4: Zastúpenie zdrojov financovania medzi organizáciami poskytujúcimi služby ľuďom bez 
domova (%) 

 
Poznámka: Pri výpočte percentuálnych podielov boli do úvahy brané všetky organizácie zapojené do výskumu, 
teda aj tie, ktoré na otázku neodpovedali. Údaje tak odkazujú k zastúpeniu jednotlivých zdrojov financovania 
v celom výskumnom súbore. 

Výzvou pre financovanie služieb pre ľudí bez domova však nie je len nedostatok peňazí. Organizácie 
v tejto súvislosti identifikovali širšiu škálu problémov. Často sa objavovala výhrada, že neexistuje 
systémové financovanie, ktoré by umožnilo systematickejšie plánovanie služieb. Organizácie 
spomínali neistotu, či financie budú k dispozícii alebo nie. Pravidlá financovania sú podľa nich 
nedostatočné, navyše niekedy dochádza aj k ich zmenám v priebehu roka. Jedno z riešení vidia 
organizácie v stanovení pravidiel, ktoré by boli platné pre celé Slovensko. S tým je spojené 
poukázanie na nejasné kompetencie v oblasti financovania, ktoré obciam, mestám a vyšším 
územným celkom umožňujú vyhnúť sa financovaniu služieb a zariadení na svojom území, a to aj 
vtedy, ak sú nevyhnutné. Neochota financovať služby a zariadenia pre ľudí bez domova je podľa 
skúseností viditeľná najmä pri neverejných poskytovateľoch. 

Problémy s financovaním pramenia aj z faktu, že výška finančného príspevku (na klienta) 
nezohľadňuje nárast nákladov, či už ide o zvyšovanie miezd zamestnancov alebo nákladov na údržbu 
zariadení, poplatkov za elektrinu a plyn. Možno to ilustrovať na skúsenosti jednej z organizácií, podľa 
ktorej výška príspevku nepostačuje ani na pokrytie 50 % celkových nákladov spojených 
s poskytovaním služieb. 

Ďalšou výhradou je slabé rozlišovanie kvality poskytovaných služieb, ktoré by sa pretavilo do 
diferencovaného financovania. Platí to tak pre hodnotenie kvality rôznych druhov služieb, ako aj pre 
hodnotenie kvality služieb v rámci jedného druhu. Veľkým problémom sa javí byť aj príliš veľa 

18 

23 

30 

31 

40 

41 

43 

46 

51 

0 10 20 30 40 50 60 

Vlastná výroba a predaj výrobkov  

Verejná zbierka 

Projekty ESF a pod. 

Nadácia, nadačné fondy  

2 % z daní 

Súkromní darcovia, firmy 

Štátne programy 

Finančný príspevok z VÚC 

Finančný príspevok od mesta/obce 



123 
 

administratívy, ktorá je spojená s čerpaním dotácií. Tá okráda poskytovateľov o obrovskú časť 
kapacít, ktoré by sa mohli venovať priamo klientele. 

Avšak v prípade administratívneho zaťaženia nejde len o čerpanie dotácií. Prieskum ukázal, že u 40 % 
organizácií  podiel administratívnej činnosti predstavuje viac ako 30 % celkovej kapacity. Viac ako 
polovicu svojej kapacity venuje administratívnym činnostiam 11 % organizácií. Priama práca 
s klientom je prirodzene zastúpená vo väčšej miere: 44% organizácií na ňu vynakladá viac ako 50 % 
kapacity, u ďalších 44 % sa podiel priamej práce s klientmi pohybuje v intervale od 31 do 50 %. 
Ostatné činnosti tvoria u väčšiny organizácií len reziduálnu časť. 91 % organizácií uviedlo, že im 
venuje 30 % kapacity a menej, pričom až 55 % uviedlo, že ide o desatinu kapacity alebo ešte menej. 
 
Graf 4.5: Štruktúra organizácií podľa zastúpenia jednotlivých druhov činností (%) 

 

Najvyššie podiely priamej práce s klientmi (presahujúce polovicu celkovej kapacity) sa vyskytovali 
najčastejšie u organizácií poskytujúcich komplexné sociálne poradenstvo (56 % organizácií uviedlo, že 
podiel práce s klientmi bol vyšší než polovica celkovej kapacity), špecializované poradenstvo (53 % 
organizácií), sociálne služby v dennom centre (52 % organizácií) a služby v jedálni (50 % organizácií). 
Na druhej strane, vysoké zastúpenie administratívnej činnosti (viac než 50 % z celkovej kapacity) 
vykazujú subjekty, ktoré ponúkajú služby v strediskách osobnej hygieny (16 % subjektov), terénnu 
službu krízovej intervencie (15 % subjektov), služby v práčovni (15 % subjektov) a nízko-prahovú 
službu pre rodiny s deťmi (14 % subjektov). 

Jednou z dôležitých čŕt organizačnej vyspelosti je, či a v akej podobe si organizácie vedú 
dokumentáciu o svojej činnosti. Informácie o spôsobe a rozsahu dokumentácie procesov vo vnútri 
organizácií sú dôležité aj pre prípravu návrhov na zlepšenie poskytovania služieb pre ľudí bez 
domova. Evidenciu klientov si vedú všetky organizácie, jej rozsah sa však líši. Evidencia osobných 
údajov bez ďalšieho spracovania je v menšine, medzi organizáciami dominuje prístup, v rámci 
ktorého sa popri osobných údajoch evidujú aj individuálne rozvojové plány. Druhou najčastejšou 
formou evidencie klientov je sledovanie a vyhodnocovanie vlastných ukazovateľov. 55 % organizácií 
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vedie evidenciu klientov elektronicky, pričom najčastejšie sa za tým účelom využívajú štandardné 
programy MS Excel a MS Word. 

Popri evidencii klientov organizácie pripravujú aj ďalšie dokumenty, ktoré podporujú organizačné 
procesy súvisiace so službami pre cieľovú skupinu a reflexiu vlastnej činnosti. Na Slovensku sa 
najčastejšie vypracúvajú správy o činnosti a štatistické prehľady. Kazuistiky a evaluačné analýzy sú 
medzi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi bez domova zriedkavejšie. Správy o činnosti vypracúva raz 
za pol roka alebo častejšie 37 % organizácií. Raz za rok ich pripravuje 41 % subjektov. Štatistické 
prehľady pripravuje v polročnom intervale alebo častejšie približne každá druhá organizácia. V ročnej 
periodicite sú pripravované 31 % súboru. Znamená to, že pravidelnú, prinajmenšom ročnú periodicitu 
prípravy správy o činnosti a štatistických prehľadov má vo svojich procesoch zahrnutú viac ako tri 
štvrtiny organizácií. Na druhej strane: kým správy o činnosti nepripravuje vôbec 5 % a štatistické 
prehľady 4 % organizácií, vypracovanie kazuistík absentuje úplne u 22 % a evaluačné analýzy u 31 % 
subjektov. Jedným z dôvodov môže byť obmedzená kapacita organizácií. Naznačuje to skutočnosť, že 
kazuistiky a evaluačné analýzy absentujú najmä medzi organizáciami s nízkym počtom zamestnancov. 
 
Tabuľka 4.6:  Periodicita prípravy podkladov dôležitých pre fungovanie organizácie (%) 
 SPRÁVY 

O ČINNOSTI 
KAZUISTIKY ŠTATISTICKÉ 

PREHĽADY 
EVALUAČNÉ 
ANALÝZY 

Raz za pol roka 
alebo častejšie 

37.3 30.0 51.8 13.3 

Raz za rok 41.0 6.0 31.3 12.1 
Menej často 3.6 14.5 2.5 10.8 
Vôbec 4.8 21.8 3.6 31.3 
Neodpovedali 13.3 27.7 10.8 32.5 

Uvedené podklady môžu predstavovať hodnotný zdroj analýz a evaluácie poskytovania služieb, ktorý 
by umožnil zlepšovanie podmienok, cielenia alebo efektivity aktivít a integrácie ľudí bez domova. 
Samy osebe však nemusia postačovať. Podobne to vnímajú aj organizácie participujúce na výskume. 
V odpovediach na otázku, aké ukazovatele pri tejto cieľovej skupine sledovať, uviedli viacero druhov 
údajov, ktoré sú podľa nich potrebné. Najčastejšie uvádzané údaje možno rozdeliť do dvoch 
základných skupín. Jedna skupina sa vzťahuje k samotnej cieľovej skupine a jej charakteristikám, 
druhá zase k poskytovaným službám. V prvej kategórii boli najčastejšie spomínané nasledujúce 
ukazovatele: 

 vek 
 zdravotný stav 
 doba trvania bezdomovectva 
 vlastníctvo občianskeho preukazu 
 výskyt dlhov a exekúcií. 

Artikuláciu potreby zbierať práve tieto dáta treba privítať, pretože ide o charakteristiky, ktoré môžu 
pomôcť nielen samotným organizáciám, evaluáciám ich vlastnej činnosti, ale aj širšie poňatým 
analýzam o životných podmienkach ľudí bez domova a podmienkach poskytovania služieb. Zároveň 
ide o ukazovatele, ktoré môžu napomôcť hľadaniu kauzálnych súvislostí a mechanizmov vzniku 
bezdomovectva a jeho pretrvávania (obzvlášť to platí pre dobu pretrvávania bezdomovectva a výskyt 
dlhov a exekúcií). To následne môže napomôcť vytváraniu a implementácii preventívnych opatrení. 
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Spomedzi údajov (indikátorov), ktoré je podľa organizácií potrebné zberať a ktoré možno zaradiť do 
druhej kategórie, boli najčastejšie uvádzané: 

 počet klientov v zariadení a 
 doba poskytovania služby. 

Údaje o počtoch klientov v zariadeniach možno v súčasnosti získať zo Štatistického úradu SR, ktorý ich 
získava prostredníctvom pravidelného výkazníctva. Ide o údaje, ktoré by však bolo vhodné doplniť 
o detailnejšiu štruktúru klientov, a to z rôznych hľadísk (vzdelanie, zdravotný stav, rodinný stav, 
ne/poberanie sociálnych transferov, miesto bydliska a pod.). Dôležitým triediacim kritériom pre 
vytvorenie detailnejšej štruktúry je aj doba poskytovania služby. Tento údaj má opodstatnenie aj sám 
osebe, pričom sám môže byť zároveň ďalej triedený podľa vyššie spomenutých premenných. Viaceré 
organizácie uviedli, že pri sledovaní počtov klientov v zariadeniach je dôležité zachytiť aj dynamický 
aspekt – teda vývoj v čase. Túto požiadavku/ preferenciu, ktorá je v súčasnosti saturovaná údajmi zo 
Štatistického úradu SR, možno rozšíriť na pokrytie vývoja detailnejších údajov, ktoré sme boli 
spomenuli vyššie. 

Podľa názoru skúmaných organizácií by sa takéto údaje mali zbierať buď v ročných alebo v polročných 
intervaloch. Voľba polročnej periodicity sa zdôvodňovala rýchlo sa meniacou situáciou, ktorú by 
dlhšie časové intervaly zberu dát nemuseli zachytiť. V tejto súvislosti sa objavilo aj upozornenie na 
vysokú mieru „priechodnosti“ kategórie ľudí bez domova, ktorá môže znížiť výpovednú hodnotu 
nazbieraných informácií. 

Názory na to, kto by údaje o ľuďoch bez domova mal zbierať, sa značne líšia. K najčastejšie 
spomínaným inštitúciám patrí Štatistický úrad SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a vyššie územné celky. V odpovediach sa objavili aj návrhy, aby to bola nejaká nezávislá inštitúcia a 
inštitúcia, ktorá má na takýto účel vyškolený personál, prípadne inštitúcia, ktorá by využila služby 
terénnych sociálnych pracovníkov alebo dobrovoľníkov. Vyskytli sa však aj návrhy, aby údaje o ľuďoch 
bez domova zbierala strešná, celoslovenská organizácia, ktorá by zastupovala subjekty poskytujúce 
služby ľuďom bez domova. 

4.5. KĽÚČOVÉ ZISTENIA 
 

 K najčastejšie poskytovaným službám pre ľudí bez domova patrí základné sociálne poradenstvo 
a poskytovanie sociálnej služby v zariadení, v rámci ktorého sa prevádzkujú najmä útulky. 
Najmenej frekventovanou službou je podpora samostatného bývania. 

 Približne každá štvrtá organizácia, ktorá sa venuje terénnej sociálnej službe krízovej intervencie, 
uskutočňuje intenzívne výjazdy – najmenej trikrát týždenne. Počas jedného výjazdu sú 
kontaktovaní v priemere siedmi klienti. V rámci krízovej intervencie sa najčastejšie poskytuje 
sociálne poradenstvo a materiálna pomoc. 

 Spomedzi ostatných poskytovaných služieb, ktoré nie sú explicitne definované v Zákone 
o sociálnych službách, má najsilnejšie postavenie pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí 
a sprevádzanie ľudí bez domova. 
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 Medzi takéto služby patrí aj sprostredkovanie bývania, ktoré v súčasnosti ponúka 84 % 
zúčastnených organizácií, pričom ďalších 5 % organizácií plánuje v blízkej budúcnosti byť v danej 
oblasti aktívnymi. 

 Na druhej strane počet klientov, ktorým bolo počas posledných piatich rokov sprostredkované 
bývanie (v priemere 16 osobám na jednu organizáciu poskytujúcu túto službu), je nízky. Odráža 
to organizačné a kapacitné limity a problémy, s ktorými musia organizácie zápasiť. K problémom, 
ktoré organizácie v súvislosti so sprostredkovaním bývania artikulovali, patrí nepriaznivá 
finančná situácia ľudí bez domova a časté zadlžovanie sa osôb bez domova s vysokým rizikom 
exekúcií, nedostatok ubytovacích kapacít a celková nedostupnosť bývania pre túto cieľovú 
skupinu. Ďalej sem patrí aj nízka podpora terénnej sociálnej práce v danej oblasti, ako 
aji negatívne postoje verejnosti. Malá časť organizácií videla tiež problém v nízkej ochote 
klientov spolupracovať na zmene svojho statusu. 

 Prístup k službám môže byť spojený so splnením určitých podmienok. Najčastejšie ide 
o podmienku, aby klienti neboli pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Ukazuje sa 
však, že väčšina organizácií takúto podmienku striktne neuplatňuje – služby poskytne aj osobám 
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, najčastejšie za podmienky, ak klienti nie sú 
agresívni. (Niektoré organizácie takýchto klientov aktívne vyhľadávajú, aby sa im dostala šanca 
na poskytnutie pomoci.) Podobne pre väčšinu organizácií nie je prekážkou ani chýbajúci doklad 
totožnosti alebo trvalý pobyt v inej obci (skôr je to problém pre obec alebo VÚC). 

 Pri poskytovaní služieb organizácie spolupracujú s celým radom ďalších subjektov. Dôležitých 
partnerov pre drvivú väčšinu subjektov poskytujúcich služby pre ľudí bez domova predstavujú 
logicky úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a obce a mestá. Sú držiteľmi rozpočtových financií 
a ich úlohou je manažovať sociálne dávky a iné nárokovateľné benefity a služby. Z hľadiska 
spokojnosti so spoluprácou dosiahla najvyššiu prečku vzájomná spolupráca poskytovateľov 
služieb, čo naznačuje potenciál pre sieťovanie a spoločné riešenia prípadov. 

 Organizácie čelia pri poskytovaní služieb mnohým ťažkostiam rôzneho druhu a úrovne. 
Najčastejšie však uvádzali problémy spojené s financovaním (42 % organizácií uviedlo, že 
rozpočet, s ktorým aktuálne pracujú, vôbec nepostačuje na zabezpečenie ich činnosti, a 35 % sa 
aspoň raz dostalo do situácie, keď nemali finančné prostriedky na úhradu režijných nákladov). 
Najčastejší zdroj financovania organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova pritom 
predstavujú finančné príspevky od mesta alebo obce a finančné príspevky od vyšších územných 
celkov, fondy, dotácie a dary majú na financovaní menší podiel. 

 Problémy s financovaním sa však zďaleka netýkajú len úrovne finančnej podpory; problematický 
je tiež tok financií, nastavenie mechanizmov a rozdiely medzi jednotlivými typmi poskytovateľov 
niekedy vnímané až ako diskriminácia a klientelizmus. 

 Vo výskume sa objavilo poukázanie aj na celý rad ďalších ťažkostí všeobecnejšieho 
i konkrétnejšieho charakteru ako napríklad absencia systémového prístupu k prevencii a riešeniu 
bezdomovectva, nejasné kompetencie jednotlivých zainteresovaných aktérov, potreba 
diferenciácie podpory podľa kvality a pod. 

 K často uvádzaným problémom patrí aj nastavenie inštitucionálnych rámcov a sprostredkovanie 
prístupu k zdravotnej starostlivosti (kvôli dlhom na zdravotnom poistení, ťažkostiam s nájdením 
ošetrujúceho lekára a mnohým iným). 
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 Pri zisťovaní aktuálnej situácie v oblasti zberu dát o klientoch sa ukázalo, že popri evidencii 
klientov organizácie pripravujú aj ďalšie dokumenty, a to najčastejšie správy o činnosti 
a štatistické prehľady. Zriedkavejšie je vypracovávanie kazuistík a evaluačných analýz. 

 Drvivá väčšina organizácií je pozitívne naklonená potenciálnemu zberu údajov, ktoré sú 
momentálne mimo pozornosti kľúčových aktérov. Pozornosť by sa podľa subjektov mala 
zamerať predovšetkým na individuálne charakteristiky, ako sú vek, zdravotný stav, doba trvania 
bezdomovectva či výskyt dlhov. 

 Pri hodnotení dostatku a kvality služieb (hodnotenie sa týkalo služieb v kraji, kde organizácia 
pôsobí), kvalita služieb získala lepšiu priemernú známku (2,8) než dostatok služieb pre ľudí bez 
domova (3,4). Ako nedostatočnú vyhodnotilo veľkosť ponuky 16 % výskumného súboru. Kvalitu 
služieb vo svojom kraji vnímali ako nedostatočnú 4 % subjektov. 

KĽÚČOVÉ ZISTENIA A ZÁVERY 
V predchádzajúcich kapitolách sme sa podrobnejšie venovali vybraným problémom súvisiacim 
s témou bezdomovectva v SR – definičnému vymedzeniu bezdomovectva, analýze dostupných 
zdrojov dát o ľuďoch bez domova, analýze politík smerujúcich k prevencii bezdomovectva 
a predstaveniu výsledkov empirického prieskumu medzi poskytovateľmi služieb pre danú cieľovú 
skupinu. Na tomto mieste zhrnieme najdôležitejšie zistenia a načrtneme možnosti a výzvy ďalšieho 
premietnutia témy bezdomovectva do riešení v rámci verejných politík a do výskumu. 

 

PREHĽAD KĽÚČOVÝCH ZISTENÍ O BEZDOMOVECTVE V SR 

Aj keď sme hneď v úvode publikácie konštatovali, že na Slovensku doposiaľ absentujú podrobnejšie 
poznatky o fenoméne bezdomovectva, o najčastejších príčinách a štruktúre jeho výskytu a  
prezentované analýzy rovnako neboli zamerané na priame zisťovanie medzi ľuďmi bez domova, 
predsa môžeme na základe týchto štúdií poukázať na viaceré zaujímavé zistenia. Tie možno rozdeliť 
do štyroch oblastí: všeobecný popis súčasného stavu; oblasti zlepšenia podmienok pre poskytovanie 
služieb ľuďom bez domova; oblasti zhoršenia podmienok; najväčšie výzvy v riešení bezdomovectva. 
Pri zhrnutí zistení v troch posledne menovaných oblastiach budeme popri údajoch z predchádzajúcich 
kapitol vychádzať aj z výsledkov ankety uskutočnenej medzi účastníkmi národnej konferencie Ľudia 
bez domova v roku 2015, ktorú organizovalo o.z. Proti prúdu - (http://www.notabene.sk) a ktoré  
bolo pre IVPR dôležitou spolupracujúcou  partnerskou  organizáciou  počas  celého obdobia  riešenia 
výskumnej  úlohy.171  Anketa172 predchádzala  realizácii  vlastného  empirického  výskumu a  jej 

                                                           
171 V ankete sa podarilo zozbierať platné odpovede od 40 respondentov – účastníkov konferencie. Podľa typu zastupujúcej 
organizácie prevažovali reprezentanti organizácií zriadených MVO (25); nasledovali zástupcovia iných organizácií – cirkevné 
zariadenia, dobrovoľníci (6); zástupcovia zariadení zriadených samosprávou (5) a reprezentanti samosprávy (4). Čo sa týka 
regiónu, objavili sa respondenti zo všetkých troch regiónov (východného, stredného aj západného Slovenska), najčastejšie 
sa ale vyskytovali respondenti z Bratislavy a Košíc. Výsledky sa ale nedajú vnímať ako reprezentatívne. Majú orientačný 
charakter (poukazujú na najfrekventovanejšie kategórie odpovedí).  
172 Anketa obsahovala 5 otvorených otázok zameraných na: oblasti zlepšenia podmienok pre poskytovanie služieb ľuďom 
bez domova; oblasti zhoršenia podmienok; najväčšie výzvy v riešení bezdomovectva; služby najviac chýbajúce v mieste 
bydliska; názor na potrebnosť a očakávania od strešnej siete organizácií venujúcich sa téme bezdomovectva. 

http://www.notabene.sk/
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cieľom bolo zmapovať názory zainteresovaných jednotlivcov na aktuálne zmeny v  problematike 
bezdomovectva a najvýraznejšie problémy. 
 
Všeobecný popis súčasného stavu: 
 Z hľadiska dát o počte ľudí bez domova bolo v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

2011 za bezdomovcov označených 23 483 obyvateľov SR. Väčšinu z nich (61 %) tvorili muži. 
Štatistický úrad SR pritom použil koncept sekundárneho bezdomovectva, t. j. sčítané boli osoby 
v obydlí mimo bytového fondu, v hromadnom ubytovacom zariadení dočasného ubytovania 
(najmä nocľaháreň, domov na polceste, útulok, ubytovňa pre ľudí bez domova). Osoby 
prespávajúce na ulici (primárne bezdomovectvo) neboli súčasťou sčítania. Pri interpretácií 
týchto údajov však treba postupovať obozretne, berúc do úvahy metodologické východiská 
a voľby, ktoré boli pri jeho príprave a implementácii uskutočnené. 

 Podľa údajov zo zisťovania EU SILC v roku 2012 žilo na Slovensku 8 % ľudí v domácnostiach, 
ktorých náklady na bývanie tvorili veľmi významnú časť disponibilného príjmu. 4 % obyvateľov 
žili v domácnostiach, ktoré aspoň raz v roku nezaplatili nájomné alebo hypotéku a 6 % 
v domácnostiach, ktoré mali (aspoň raz za rok) neuhradené poplatky za energie. Údaje môžu 
naznačovať potenciálne ohrozenie bezdomovectvom. 

 Počas posledných dvoch rokov došlo podľa výsledkov prieskumu uskutočneného Inštitútom pre 
výskum práce a rodiny v jeseni 2015 u väčšiny organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez 
domova k nárastu počtu klientov: 24 % z nich zažilo výrazný a 47 % mierny nárast. Počet klientov 
poklesol iba u 6 % organizácií. 

 Rovnako podľa spomenutého prieskumu k najčastejšie poskytovaným službám pre ľudí bez 
domova patrí základné sociálne poradenstvo a poskytovanie sociálnej služby v zariadení, v rámci 
ktorého sa prevádzkujú najmä útulky. Najmenej frekventovanou službou je podpora 
samostatného bývania – aj s ohľadom na nedostatok takýchto možností v spoločnosti 
a nedostatok kapacít v organizáciách. 

 Pri hodnotení dostatku a kvality služieb pre ľudí bez domova získala kvalita lepšiu priemernú 
známku (2,8) než dostatok služieb (3,4). Ako nedostatočnú vyhodnotilo veľkosť ponuky až 16 % 
výskumného súboru poskytovateľov služieb. Kvalitu služieb vo svojom kraji vnímali ako 
nedostatočnú 4 % subjektov. Medzi chýbajúcimi službami sa uvádzali rôzne typy zariadení. Ako 
nedostatková bola často zmieňovaná terénna práca v mieste pôsobenia. Z výsledkov prieskumu 
medzi organizáciami v tejto súvislosti vyplynulo, že spomedzi organizácií, ktoré poskytujú terénnu 
službu krízovej intervencie a ktorých je v porovnaní s hodnotením potrebnosti tejto služby173 len 
malá časť,174 iba každá štvrtá poskytuje túto službu intenzívne – najmenej trikrát týždenne. 

 Z hľadiska prevencie bezdomovectva je zaujímavý fakt, že za posledných päť rokov bola ukončená 
starostlivosť v detských domovoch ročne v priemere 400 mladým ľuďom dovršujúcim plnoletosť. 
Podstatná časť, dve tretiny z nich, pritom odchádzajú do samostatného života. Na rozdiel od 
mladých dospelých zotrvávajúcich v rezidenčnej starostlivosti do 25 rokov, títo mladí ľudia po 
odchode z detského domova čelia väčšiemu riziku nezamestnanosti a sú najviac ohrození rizikom 
prepadu do stavu bezdomovectva. 

                                                           
173 V prieskume terénnu službu krízovej intervencie označilo za veľmi potrebnú 82 % respondentov.  
174 Terénnu službu krízovej intervencie poskytuje 46 % respondentov prieskumu.  
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Oblasti zlepšenia podmienok poskytovania služieb ľuďom bez domova: 
 Medzi zástupcami organizácií, ktoré sa na jar 2015 zúčastnili národnej konferencie 

o bezdomovectve a zapojili sa do ankety IVPR, sa najviac oceňovalo rozšírenie služieb, ktoré 
umožnila novela Zákona o sociálnych službách v roku 2014. 

 Respondenti registrovali v širšom rozsahu rast citlivosti verejnosti k tejto cieľovej skupine. 

 Pozitívne sa vyjadrovali ku vzniku projektov umožňujúcich financovanie služieb pre ľudí bez 
domova (najmä k financovaniu nocľahární prostredníctvom MPSVR SR, ale aj k finančnej podpore 
terénnej sociálnej práce). 

 Podčiarkli tiež kvantitatívny rast – poskytovateľov a zariadení či kapacít, ako aj zvyšovanie 
profesionalizácie pri poskytovaní služieb. 

 Viacerí ocenili aj zvyšovanie dostupnosti sociálneho poradenstva pre ľudí bez domova. 

 

Oblasti zhoršenia podmienok poskytovania služieb ľuďom bez domova: 
 Respondenti najčastejšie poukazovali na problematické financovanie služieb, pričom 

upozorňovali na zníženie, resp. nízku úroveň finančného príspevku na klienta, alebo všeobecne 
na nedostatočné alebo poddimenzované financovanie, najmä zo strany VÚC. V odpovediach tiež 
uvádzali problémy so zazmluvňovaním, ako aj problémy vyplývajúce zo skutočnosti, že 
samosprávy nemajú povinnosť (iba možnosť) financovania služieb krízovej intervencie. Takisto 
poukazovali na diskrimináciu neverejných poskytovateľov služieb. Aj výsledky empirického 
prieskumu medzi organizáciami poskytujúcimi služby ľuďom bez domova túto zložitú situáciu 
nedostatočného financovania služieb potvrdili: 42 % organizácií uviedlo, že rozpočet, s ktorým 
aktuálne pracujú, vôbec nepostačuje na zabezpečenie ich činnosti, a 35 % sa aspoň raz dostalo do 
situácie, keď nemali finančné prostriedky na úhradu režijných nákladov. 

 Takisto bola zaznamenaná silnejšia kritika v súvislosti s administrovaním finančných príspevkov, 
ktoré je sprevádzané množstvom problémov a nespravodlivostí. Prieskum okrem toho ukázal, že 
u 40 % organizácií podiel administratívnej činnosti predstavuje viac ako 30 % celkovej kapacity. 
Viac ako polovicu svojej kapacity venuje administratívnym činnostiam 11 % organizácií. 

 Respondenti a respondentky ankety tiež zmieňovali nedostatok koncepčnosti – zlé nastavenie 
systému prevencie a riešenia bezdomovectva. 

 Medzi oblasťami zhoršenia situácie sa objavili aj problémy so spoluprácou a nezáujem samospráv 
riešiť problémy. 

 Okrem týchto systémových problémov sa zmieňovali ako priestor zhoršenia aj bezprostredné 
oblasti pomoci ľuďom bez domova – predovšetkým oblasť bývania, ale aj možnosti práce pre ľudí 
bez domova, ďalej ich zadĺženosť, a tiež dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Podobne sme 
v kapitole venovanej mapovaniu opatrení prevencie bezdomovectva konštatovali, že 
najvýraznejším problémom pri prepúšťaní ľudí bez domova zo zdravotníckych zariadení sa zdá 
byť ich časté umiestňovanie do nocľahární, ktoré však nie sú vybavené na doliečovanie 
predpokladajúce poskytovanie celodennej starostlivosti pre túto skupinu klientov. 
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Najväčšie výzvy v riešení bezdomovectva: 

 Jednoznačne najčastejšie uvádzanou výzvou v riešení bezdomovectva z pohľadu účastníkov 
ankety bola oblasť bývania – od všeobecného konštatovania cez uvádzanie konkrétnejších 
projektov či potrieb (sociálne byty, prestupné bývanie, housing first a pod.). 

 Nasledovala oblasť podpory pracovného začlenenia ľudí bez domova vrátane potreby 
vypracovania konkrétnych námetov na vytvorenie, resp. zefektívnenie flexibilného trhu práce či 
medzitrhu práce. 

 Ako veľký problém a výzvu identifikovali výskumné aktivity potrebu oddĺženia klientov a riešenie 
ich exekúcií. To potvrdila aj analýza zameraná na prevenciu bezdomovectva, v ktorej sme 
konštatovali, že problematickým a ľahko zneužiteľným nástrojom vedúcim v neprimeranej miere 
k strate vlastníctva bytu a tým aj k strate bývania sú najmä dobrovoľné dražby. K rizikovým 
faktorom dobrovoľných dražieb patrí napríklad možnosť dražiť nehnuteľnosť na návrh záložného 
veriteľa pri pohľadávke s pomerne nízkou minimálnou hranicou – len viac ako 2 000 eur – a za 
nižšiu cenu, aká bola stanovená znaleckým posudkom. 

 Medzi identifikovanými výzvami sa objavovali aj širšie otázky, akými sú potreba komplexného 
prístupu k riešeniu bezdomovectva a nastavenie a sprehľadnenie systému financovania 
sociálnych služieb. 

 Podľa výskumných zistení je naďalej potrebné pracovať aj na scitlivovaní verejnosti 
a zainteresovaných subjektov, ako aj posilňovať spoluprácu všetkých relevantných aktérov 
a venovať sa viac prevencii. 

 V oblasti prevencie bezdomovectva je podľa našich zistení jednou z hlavných výziev skutočnosť, 
že hoci formálne existujú niektoré nástroje zamerané na prevenciu bezdomovectva, ich 
uplatňovanie v praxi býva často sťažené rôznymi bariérami a nedostatkami. Príkladom je 
poskytovanie pomoci pri bývaní sociálnou kuratelou dospelým osobám po prepustení z výkonu 
trestu odňatia slobody, resp. z výkonu väzby, ktoré je priamo ovplyvnené nízkou ponukou cenovo 
dostupného nájomného bývania. Sociálni kurátori tak niekedy nemajú inú možnosť než odporučiť 
týmto ľuďom bývanie v nocľahárni či útulku, čím je ich návrat do bežného života mimoriadne 
sťažený. 

 V zariadeniach ústavnej starostlivosti o deti a mladých ľudí sa ukazuje dôležité posilniť 
bezprostrednú prípravu mladých ľudí na prepustenie, t. j. na ich postupné preberanie 
zodpovednosti za kontakt s rôznymi relevantnými inštitúciami. Rovnako dôležité je sledovať 
a vyhodnocovať životné dráhy mladých ľudí po odchode zo zariadenia a poskytovať im potrebnú 
podporu pri prevencii a riešení krízových situácií. 
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BEZDOMOVECTVO – AKO ĎALEJ VO VEREJNÝCH POLITIKÁCH A VO 
VÝSKUME? 

Aj na základe uvedených podnetov pre zlepšenia a výziev v oblasti bezdomovectva sa ukazuje, že 
tomuto v SR pomerne novému spoločenskému fenoménu je potrebné venovať intenzívnejšiu 
pozornosť ako doposiaľ. 

Prvou otázkou, ktorá je relevantná tak vo vzťahu k verejným politikám, ako aj k výskumom 
zameraným na bezdomovectvo, je definičné vymedzenie skupiny ľudí, ktorí sa budú považovať za ľudí 
bez domova. Slovenský právny poriadok zatiaľ definíciu „osoby bez domova“, najmä vo vzťahu ku 
garancii určitých práv, resp. podpory nepozná. Rovnako nie sú ľudia bez domova definične vymedzení 
v koncepčných dokumentoch za oblasti sociálnych politík. Existuje však zrejme zhoda v tom, že pre 
potreby takýchto dokumentov bude vhodné vychádzať z predstavenej ETHOS typológie, ktorá je 
východiskom definícií bezdomovectva aj v iných európskych krajinách. Konkrétne premietnutie tejto 
typológie do jednotlivých dokumentov a ich opatrení by malo byť predmetom diskusií, do ktorých 
budú zapojení aj zástupcovia organizácií zameraných na prácu s danou cieľovou skupinou. 

Okrem toho je na Slovensku v súvislosti s ETHOS typológiou a najmä s jej koncepčnými kategóriami 
„neisté bývanie“ a „nevyhovujúce bývanie“ dôležitá otázka, ako pristupovať k populácii 
marginalizovaných domácností žijúcich v sociálne vylúčených, segregovaných osadách. 

Podľa poslednej Správy o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku (UNDP 2012), 
približne 10 % rómskych domácností v segregovaných osadách žilo v drevených domoch a ďalších 21 
% žilo v príbytkoch z rôzneho materiálu, ktoré bolo možné označiť za chatrče. V príbytkoch pôvodne 
neurčených na bývanie žilo 2 % rómskych domácností v segregovaných osadách. Je teda zrejmé, že 
v segregovaných osadách žije signifikantný podiel domácností v podmienkach, ktoré napĺňajú 
niektorý z aspektov bezdomovectva v zmysle ETHOS typológie. 

Na druhej strane o domácnostiach žijúcich v marginalizovaných, sociálne vylúčených osídleniach 
máme v porovnaní s ostatnými predpokladanými kategóriami osôb bez domova výrazne viac údajov. 
Poznáme ich socio-demografickú štruktúru, vyhliadky na trhu práce, zdravotný stav a podobne. 
Populácia žijúca v marginalizovaných osadách je zároveň aj objektom systematickejšieho záujmu 
verejných politík. Existuje tu inštitucionalizovaná platforma (Úrad splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity), strategické materiály, projekty využívajúce fondy EÚ, spolupráca obcí, štátu 
a mimovládnych organizácií, atď. Z tohto hľadiska je pragmatickejšie sa zamerať na osoby bez 
domova mimo týchto lokalít. 

S vedomím možného obvinenia z alibizmu pre túto a ďalšie otázky platí, že na ich zodpovedanie je 
potrebná širšia expertná diskusia. 

Popri definičnom vymedzení skupiny ľudí bez domova je ďalšou otázkou to, či a akým spôsobom je 
potrebné upraviť oblasť prevencie a riešenia bezdomovectva vo verejných politikách. V tomto smere 
môžu byť inšpiráciou pre Slovenskú republiku národné stratégie prijaté vo väčšine európskych krajín. 
Ich prehľad je uvedený v Prílohe 4. 

V oblasti analýzy verejných politík v kontexte bezdomovectva bol popri tejto publikácii v roku 2015 
z iniciatívy mimovládnych organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova spracovaný aj súhrnný 
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materiál,175 ktorého ambíciou je ponúknuť ucelený zdroj informácií o súčasnom stave riešenia 
bezdomovectva v šiestich vybraných oblastiach, ktorými sú: bývanie, sociálne služby, zamestnávanie, 
prístup k zdravotnej starostlivosti, prístup k hmotnému zabezpečeniu a prístup k právnym službám 
a vymožiteľnosti práv. Autori súhrnného materiálu Ivan Lorenc a Nina Beňová konštatujú, že 
základným princípom, ku ktorému majú smerovať všetky nástroje pomoci v každej z uvedených 
oblastí, je bývanie – v zmysle ponuky bývania pri riešení bezdomovectva, ako aj podpory udržania 
bývania v rámci prevencie bezdomovectva. 

Významným prínosom pre bližšie poznanie štruktúry a príčin bezdomovectva v SR tiež môže byť 
priamy prieskum medzi ľuďmi bez domova. Uskutočnenie takého prieskumu je plánované na jeseň 
2016 v rámci sčítania ľudí bez domova na území mesta Bratislava. 

Predovšetkým však veríme, že doposiaľ prezentované, ako aj plánované výskumy napomôžu nielen 
získaniu presnejšieho obrazu o stave bezdomovectva v SR, ale tiež prispejú k zvyšovaniu efektívnosti 
prevencie bezdomovectva a k prijímaniu opatrení zjednodušujúcich cestu z kruhu bezdomovectva 
smerom k opätovnému začleňovaniu ľudí bez domova do všetkých oblastí života spoločnosti, a to aj 
v kontexte boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 

 

                                                           
175 Uvedený materiál je možné nájsť na webovej stránke: http://www.notabene.sk/.  

http://www.notabene.sk/
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Príloha 1: Počty bezdomovcov v okresoch SR 
 
 
Tabuľka 1: Počty ľudí bez domova v okresoch Bratislavského kraja  
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Bratislava I 963 489 474 
Bratislava II 133 68 65 
Bratislava III 72 29 43 
Bratislava IV 143 72 71 
Bratislava V 523 268 255 
Malacky 103 67 36 
Senec 67 41 26 
Pezinok 392 255 137 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 
 
Tabuľka 2: Počty ľudí bez domova v okresoch Trnavského kraja 
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Dunajská Streda 15 11 4 
Galanta 501 345 156 
Hlohovec 154 102 52 
Piešťany  58 32 26 
Senica 153 92 61 
Skalica 483 287 196 
Trnava 1 037 701 336 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 
 
 
 
 



Tabuľka 3: Počty ľudí bez domova v okresoch Trenčianskeho kraja 
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Bánovce nad Bebravou 361 230 131 
Ilava 679 427 252 
Myjava 6 4 2 
Nové Mesto nad  Váhom 49 34 15 
Partizánske 522 361 161 
Považská Bystrica 728 480 248 
Prievidza 2 737 1788 949 
Púchov 436 287 149 
Trenčín 1 120 769 351 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 
 
 
Tabuľka 4: Počty ľudí bez domova v okresoch Nitrianskeho kraja  
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Komárno  1 886 1115 771 
Levice 272 159 113 
Nové Zámky 1 560 936 624 
Nitra 126 85 41 
Šaľa 578 372 206 
Topoľčany 37 26 11 
Zlaté Moravce 14 8 6 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka 5: Počty ľudí bez domova v okresoch Žilinského kraja  
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Bytča 19 12 7 
Čadca 79 55 24 
Dolný Kubín 23 11 12 
Kysucké Nové Mesto 0 0 0 
Liptovský Mikuláš 228 164 64 
Martin  1 1 0 
Námestovo 36 19 17 
Ružomberok 20 13 7 
Turčianske Teplice 67 37 30 
Tvrdošín 0 0 0 
Žilina 107 73 34 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 
Tabuľka 6: Počty ľudí bez domova v okresoch Banskobystrického kraja  
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Banská Bystrica 43 25 18 
Banská Štiavnica 0 0 0 
Brezno 98 63 35 
Detva 296 181 115 
Krupina 0 0 0 
Lučenec 336 182 154 
Poltár 14 10 4 
Revúca 11 5 6 
Rimavská Sobota 117 64 53 
Zvolen 16 12 4 
Žarnovica 42 20 22 
Žiar nad Hronom 35 19 16 
Veľký Krtíš 64 38 26 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 



Tabuľka 7: Počty ľudí bez domova v okresoch Prešovského kraja  
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Bardejov 289 202 87 
Humenné 35 18 17 
Kežmarok  83 53 30 
Medzilaborce  5 1 4 
Levoča 464 270 194 
Poprad 225 131 94 
Prešov  1 250 724 526 
Sabinov 65 46 19 
Snina 205 131 74 
Stará Ľubovňa 57 41 16 
Stropkov 24 14 10 
Svidník 101 71 30 
Vranov nad Topľou 24 18 6 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 
Tabuľka 8: Počty ľudí bez domova v okresoch Košického kraja  
 SPOLU MUŽI ŽENY 
Gelnica 50 40 10 
Košice I 1 1 0 
Košice II 388 232 156 
Košice III 0 0 0 
Košice IV 249 142 107 
Košice – okolie 265 144 121 
Michalovce 51 31 30 
Rožňava 749 388 361 
Sobrance 68 42 26 
Spišská Nová Ves  726 392 334 
Trebišov 549 328 221 
Zdroj: SODB 2011, dátové kocky Štatistického úradu SR. 
 
 



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

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

 
KONCEPČNÁ 
KATEGÓRIA 

 

OPERAČNÁ KATEGÓRIA NÁRODNÁ KATEGÓRIA 
DOSTUPNÁ EVIDENCIA:  

ZDROJ ÚDAJOV,  
TYP INDIKÁTORA 

HODNOTY 
(za posledný dostupný rok) 

 
 
 

BEZ PRÍSTREŠIA 
 
 
 
 

 
 

1. Ľudia (žijúci) na ulici 
 
 
 
 

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

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

 
 

 Zdroj: 
Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 

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

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

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

 

 
 

Hodnoty za rok 2013: 

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

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

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

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

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

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

 
 

2. Ľudia v krízovom 
ubytovaní za účelom 

prenocovania 

Ľudia prespávajúci v nocľahárňach a v 
inom organizovanom krízovom 

ubytovaní: 
 napr. stanové mestečká 

Zdroj pre nocľahárne: 
Výkaz o zariadeniach sociálnych služieb 

Indikátory pre nocľahárne: 
Počty zariadení a klientov 

Zdroj pre iné organizované krízové ubytovanie:  
n/a 

 
 

Hodnoty pre nocľahárne rok 2013: 

Počet nocľahárni = 30  
Kapacita nocľahárni = 837 

 
 



 
 
 
 
 

BEZ BÝVANIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ľudia v ubytovaní pre 

ľudí bez domova 
 

 

 
Ľudia využívajúci krátkodobé 

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

ubytovňa, krízové stredisko 
 
 

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

Indikátory: 
Počty zariadení a klientov. 

 
 
 

Zdroj pre krízové strediská: 
Ročné výkazy o vykonávaní vybraných opatrení 

sociálnoprávnej ochrany a kurately 

Indikátory pre krízové strediská: 
Počet a kapacita krízových stredísk 

Počet detí a rodín umiestnených v krízovom 
stredisku 

 

Hodnoty za rok 2013: 

Počet útulkov = 72 
Kapacita útulkov = 1651 

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

 
Počet krízových stredísk = 18 

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

= 362 
Počet rodín – pobytová forma, krízové stredisko 

= 111 

 
 
 
 
 
 
 

BEZ BÝVANIA 
 

 
 
 

4. Ženy v núdzovom 
ubytovaní z dôvodu 

domáceho násilia 
 
 
 
 

Ženy v núdzovom ubytovaní z dôvodu 
domáceho násilia: 

napr. zariadenie núdzového bývania 

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

zažívajúce násilie 

Indikátory: 
Počet a kapacita zariadení pre ženy a dievčatá 

Počet žien umiestnených do zariadení 
bezpečného bývania 

 

 

 

 

Hodnoty za rok 2013: 

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

Počet žien umiestnených do zariadení 
bezpečného bývania (2015)  

= 37 

 
 
 

5. Ľudia v ubytovaní pre 
cudzincov 

 
 

Cudzinci v zariadeniach dočasného 
ubytovania: 

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

ubytovne1 

Zdroj: 
Webová stránka Ministerstva vnútra SR 

Indikátory: 
Počet a kapacita zariadení v pôsobnosti 

migračného úradu ministerstva vnútra SR 

 
 

Hodnoty za december 2015: 

Počet zariadení = 4 
Kapacita zariadení = 854 

 

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



6. Ľudia pred prepustením 
z inštitucionálnej 

starostlivosti 

 
Ľudia pred prepustením 

z inštitucionálnej starostlivosti bez 
možnosti iného bývania: 

Zariadenia na výkon trestu odňatia 
slobody a výkon väzby 

Zariadenia zdravotnej starostlivosti 
(vrátane centier pre liečbu drogových 

závislostí, psychiatrických liečební) 
Zariadenia sociálnoprávnej ochrany/ 

sociálnej kurately a špeciálne výchovné 
zariadenia 

 
Zdroje pre výkon väzby a výkon trestu odňatia 

slobody: 
 

Zdroj 1:  
Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže  

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

Počet spracovaných oznámení 
o nadchádzajúcom prepustení odsúdeného 

Počet osôb, ktorým bolo zabezpečené 
ubytovanie v azylovom dome 

Počet osôb, ktorým bolo zabezpečené 
ubytovanie v zariadení sociálnych služieb 

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

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

a stravné  

 
Zdroj 2:  

Ročný výkaz o vykonávaní opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a kurately2 

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

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

pomoc pri hľadaní bývania 
 

 

 

 

 
Hodnoty za rok 2014: 

Počet zariadení na výkon trestu odňatia slobody 
výkon väzby = 18 

Nadchádzajúce prepustenie z výkonu trestu  
= 2 063 

Umiestnenie v azylovom dome = 92 

Umiestnenie v zariadení sociálnych služieb  
= 41 

Poskytnutie odevu a obuvi pri prepustení 
odsúdeného = 284 

Poskytnutie príspevku odsúdenému na cestovné 
a stravné pri prepustení = 976 

 
 
 
 
 

 

 
Hodnoty za rok 2014: 

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

Pomoc pri hľadaní bývania = 207 
 

 
 

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



 
Zdroj pre zariadenia zdravotnej starostlivosti: 

Zdravotnícka štatistika Národného centra 
zdravotníckych informácií (NCZI) – psychiatrická 

starostlivosť 

Indikátory pre zariadenia zdravotnej 
starostlivosti: 

Kapacita počet lôžok v ústavnej psychiatrickej 
starostlivosti 

Počet prepustených osôb/ ukončených 
hospitalizácií v zariadeniach psychiatrickej 

starostlivosti  
 
 

Zdroj pre resocializačné strediská: 
Ročné výkazy o vykonávaní opatrení 

sociálnoprávnej ochrany  a sociálnej kurately 

Indikátory pre resocializačné strediská: 
Počet resocializačných stredísk 

Ukončovanie poskytovanej starostlivosti 
v resocializačnom stredisku v rámci odchodu do 

domovov na polceste, predčasné ukončenie, 
vylúčenie 

 
 

Zdroj pre detské domovy: 
Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti 

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

sprievodu 

Indikátory pre detské domovy: 
Počet detských domovov 

Celkový počet mladých ľudí ukončujúcich 
starostlivosť v detskom domove  

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

 
 

 
 
 

 
 

             Hodnoty za rok 2014: 

Počet lôžok = 4 431 
Osoby prepustené z ústavnej psychiatrickej 

starostlivosti = 41 393 
 
 
 
 
 
 

Hodnoty za rok 2014: 

Počet resocializačných stredísk = 19 
Ukončovanie poskytovanej starostlivosti – 

odchodov do zariadenia chráneného bývania, 
domovov na polceste = 21 

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

 
 
 
 
 
 

Hodnoty za rok 2014: 

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

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

 
 
 



Zdroj pre reedukačné centrá: 
Štatistická ročenka Ústavu informácií a prognóz 

školstva – špeciálne výchovné zariadenia  

Indikátory pre reedukačné centrá: 
Počet reedukačných centier (RC) 

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

 
 
 

Hodnoty za rok 2014: 

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

BEZ BÝVANIA 

7. Ľudia prijímajúci 
dlhodobú podporu spojenú 

s bývaním z dôvodu  
bezdomovectva 

Ľudia prijímajúci dlhodobú podporu 
spojenú s bývaním z dôvodu 

bezdomovectva3 
n/a n/a 

 
 

NEVYHOVUJÚCE 
BÝVANIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Ľudia žijúci v neistom 
obydlí 

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

práv: 
napr. prechodné bývanie u rodiny/ 

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

zmluvy, bývanie v nezákonne 
obsadených budovách, užívanie pozemku 

bez právneho dôvodu 

Zdroj: 
Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 

Indikátory: 
Podiel pozemkov patriacich neznámym 

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

rómskej populácie 

 

Hodnota za rok 2013: 

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

rómskej populácie: 5 % 

9. Ľudia ohrození 
vysťahovaním 

 
 
 
 
 
 

Ľudia bezprostredne ohrození stratou 
bývania, pre existenciu právneho 

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

strate vlastníckych práv 
 

 
 
 

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

Indikátory: 
Podiel domácností s nedoplatkami za nájomné 

alebo splácanie hypotéky 
Podiel ľudí žijúcich v domácnostiach, ktorým 

hrozí nútené vysťahovanie z bytu/domu 
 

Alternatíva 2 - Zdroj: 
Centrálny register exekúcií, register 

dobrovoľných dražieb 

Indikátory: 
Počet prebiehajúcich exekúcií predajom 

nehnuteľnosti a exekúcií vyprataním 
Počet prebiehajúcich dobrovoľných dražieb 

domu/ bytu 

Hodnoty za rok 2012 – Alternatíva 1: 

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

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

 
 
 
 
 
 

Hodnota za december 2015 – Alternatíva 2: 

Počet domov a bytov v dobrovoľnej dražbe  
= 1 428 

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



 
10. Ľudia žijúci pod 

hrozbou domáceho násilia 
 

 
 
 
 

Ľudia žijúci pod hrozbou straty   
štandardného bývania z dôvodu 

ohrozenia domácim násilím 
 
 
 
 

Zdroj: 
Celoeurópsky výskum násilia na ženách4/ 

Violence against women survey - data explorer5 

Indikátor: 
Miera prevalencie fyzického a/alebo sexuálneho 

násilia zo strany súčasného partnera za 
posledných 12 mesiacov 

 
Alternatíva 1 : 

Výskum obetí kriminality na Slovensku6 

Indikátor:   
Prevalencia týrania za 12 mesiacov7 

 
Alternatíva 2: 

Štatistika kriminality SR ( Prezídium PZ SR) 

Indikátor: 
Počet obetí (poškodených osôb) vystavených 

zisteným trestným činom:8  
úmyselného ublíženia na zdraví  

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

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

 
Alternatíva 3:  

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

Indikátor: 
Počet vykázaných osôb zo spoločného obydlia 

 
Hodnoty za rok 2012: 

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

7%  žien Slovenska 
 

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

populácie SR ( údaj za rok 2011) 
 
 

Alternatíva 2: 
počet obetí domáceho násilia zistených políciou 

 (údaj za rok 2013) = 826 
 

 
Alternatíva 3: 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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


11. Ľudia žijúci 
v mobilných, 

neštandardných 
a provizórnych obydliach 

 
 

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

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

provizórne/ dočasné stavby (búdy, 
strážne domčeky) 

Zdroj: 
Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 

Indikátory:  
Počet maringotiek a podiel na celkovom počte 

obydlí rómskych domácností  
Počet osôb žijúcich v maringotkách a podiel na 

celkovom počte rómskej populácie  

Počet unimobuniek a podiel na celkovom počte 
obydlí rómskych domácností  

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

Počet dreveníc a podiel na celkovom počte 
obydlí rómskych domácností 

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

Počet chatrčí a podiel na celkovom počte obydlí 
rómskych domácností  

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

 
  

Hodnoty za rok 2013: 

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

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

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

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

= 3 170 (1,5%) 

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

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

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

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

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

 
 
 

NEVYHOVUJÚCE 
BÝVANIE 

12. ľudia žijúci v obydlí 
nespôsobilom na bývanie 

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

na bývanie:  
napr. podľa stavebno-technických, 

hygienických predpisov 

Zdroj:  
EU SILC 

Indikátory: 
Podiel ľudí žijúcich v domácnostiach 
s nasledujúcimi charakteristikami:  

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

kanalizácie, bez vykurovacieho telesa 

 

Hodnoty za rok 2012: 

Zatekajúca strecha a vlhké steny  
= 8,8 % populácie 

Príliš tmavé obydlie = 3,8 % populácie 
 

 

13. ľudia žijúci v extrémne 
preľudnenom obydlí 

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

obyvateľov na podlahovú plochu bytu) 

Zdroj:  
EU SILC. 

Indikátor:  
Miera preplnenosti obydlia/ Overcrowding rate 

 

Hodnota za rok 2012: 

38,4 % osôb v SR v preplnených obydliach 



Komentár k zdrojom dát pri vybraných kategóriách ETHOS typológie : 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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



Príloha 3: Trendy v náhradnej starostlivosti v oblastiach bývania a zamestnávania mladých ľudí po odchode 
z detských domovov 

 
Detailnejšiu špecifikáciu oblastí sociálnej kurately pre dospelých uvádza osem grafov. Tieto sú znázornením tabuľky mapujúcej jej jednotlivé činnosti pre dospelých uvedenej 
v kapitole 3. Pohľad na trendy v ôsmich oblastiach ukazujú dlhodobý pokles evidovaných aktivít u všetkých činností, s výnimkou aktivít týkajúcich sa resocializačných stredísk 
a aktivít pre podmienečne prepustených z výkonu trestu odňatia slobody. V týchto oblastiach vzrástla aktivita v poslednom evidovanom roku v porovnaní s rokom 
predchádzajúcim. Vo všetkých ostatných činnostiach  vykonávanej sociálnej kurately dlhodobejšie klesá. V celkovom počte aktivít sa dosiahli najvyššie čísla v roku 2011 – až 
9 299 aktivít; v  roku 2014 to už bolo iba 5 517 aktivít. 

 
 
Graf 1: Vykonávanie sociálnej kurately pre dospelých             Graf 2: Vykonávanie sociálnej kurately pre dospelých  
                        (celkový počet)              (celkový počet) 
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Graf 3: Vykonávanie sociálnej kurately pre dospelých          Graf 4: Vykonávanie sociálnej kurately pre dospelých 
              (prepustení z výkonu väzby)                                                       (podmienečne prepustení z výkonu trestu odňatia slobody) 

                   
 
 
 
Graf 5: Vykonávanie sociálnej kurately pre dospelých 
            (podmienečné prepustení z výkonu väzby) 
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Graf 6: Vykonávanie sociálnej kurately pre dospelých 
              (prepustení z resocializačného strediska) 

 
 
 

Graf 7: Sociálna kuratela pre dospelých  
             (pomoc pri hľadaní bývania) 
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Graf 8: Vykonávanie sociálnej kurately pre dospelých 
             (podmienečne prepustení z výkonu väzby 
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Príloha 4: Prehľad národných / regionálnych stratégií členských štátov EÚ v oblasti bezdomovectva 

KRAJINA NÁZOV STRATÉGIE STRATEGICKÉ CIELE ZODPOVEDNOSŤ ZA RIADENIE 
A VYHODNOCOVANIE PLNENIA 

STRATÉGIE 

VYČLENENÝ ROZPOČET NA PLNENIE 
STRATÉGIE 

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

Koncepce prevence a řešení 
problematiky bezdomovectví 
v ČR do roku 2020 

Oblasť bývania:  
1. Štandardizácia štátnej podpory sociálneho 

bývania 
2. Fungujúci systém prevencie bezdomovectva 

vrátane udržania podpory bývania pre osoby, 
ktoré boli bez prístrešia a získali bývanie 

3. Zavedenie nástrojov umožňujúcich prechod 
osôb zo situácie bezdomovectva vrátane 
subštandardného bývania k bývaniu  

4. Efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov 
dávkových systémov 

5. Posilnenie plánovacej a koordinačnej úlohy 
obce s rozšírenou pôsobnosťou vo vzťahu 
k osobám v nepriaznivej sociálnej situácii 
spojenej s bývaním a vytvorenie podporných 
nástrojov k napĺňaniu tejto úlohy 

Oblasť sociálnych služieb: 
1. Sociálne služby budú lepšie reagovať na 

potreby bezdomovcov a osôb ohrozených 
stratou bývania  

Oblasť prístupu k zdravotnej starostlivosti:  
1. Zvýšenie dostupnosti a vytvorenie možností 

komplexnej zdravotnej starostlivosti pre 
bezdomovcov s dôrazom na prevenciu  

2. Informovanosť verejnosti a pracovníkov 
v zdravotných a sociálnych službách s cieľom 
destigmatizácie ľudí bez domova  

Oblasť informovanosti, zapojenia a spolupráce:  
1. Vyhodnotenie vytvorenia prepojeného 

informačného systému - siete na získavanie 
informácií, ktoré sa zhromažďujú v obciach 
s rozšírenou pôsobnosťou, o bezdomovectvo 
(službách a klientoch medzi relevantnými 

Kompetentný orgán na národnej 
úrovni nie je určený.  

Za účelom vypracovania stratégie 
vznikla expertná skupina pri 
Komisii pre sociálne začleňovanie 
Ministerstva práce a sociálnych 
vecí 

Osobitné prostriedky na plnenie stratégie 
nie sú vyčlenené, realizácia v rámci 
výdavkových limitov jednotlivých rezortov, 
predpokladá sa čerpanie prostriedkov 
z fondov EÚ 



aktérmi, ktorý bude spĺňať podmienky pre 
štatistiku, evidenciu, komunikáciu, mobilitu 
bezdomovcov aj využívanie sociálnych služieb)  

2. Aplikácia evidence-based policy a spolupráca 
rezortov / útvarov / úrovní verejnej správy pri 
tvorbe politík vedúcich k riešeniu a prevencii 
bezdomovectva  

3. Účinný systém primárnej prevencie 
prostredníctvom vzdelávania a osvety  

DÁNSKO Stratégia znižovania 
bezdomovectva v Dánsku na 
roky 2009-2012 
(zameraná na 8 miest 
s najvyšším počtom ľudí bez 
domova) 

1. Žiadny človek by nemal žiť na ulici 
2. Mladí ľudia by nemali zostávať 

v inštitucionálnej starostlivosti (detské domovy 
/ domovy na polceste), ale musia im byť 
ponúknuté alternatívne riešenia  

3. Doba pobytu v zariadení pre ľudí bez domova 
by v prípade tých osôb, ktoré sú pripravené na 
presun do samostatného bývania pri 
poskytovaní primeranej podpory, nemala 
prekročiť 4 mesiace 

4. Pri prepustení zo zariadenia výkonu trestu 
odňatia slobody a zo zariadení liečebnej 
a zdravotníckej starostlivosti sa musí 
preukázať, že daná osoba má zabezpečené 
ubytovanie  

Ministerstvo sociálnych vecí  

Samosprávy uzatvárajú 
s ministerstvom implementačné 
dohody, v ktorých na základe 
mapovania stavu na svojom 
území určujú merateľné ciele 
v súlade s cieľmi stratégie.  

Samosprávy monitorujú 
napĺňanie merateľných cieľov, 
ministerstvo zodpovedá za súhrn 
zistení a monitoring na národnej 
úrovni. 

500 mil. DKK (67 mil. €) zo zdrojov 
štátneho rozpočtu + financovanie služieb 
poskytovaných ľuďom bez domova (napr. 
nocľahárne) zo zdrojov samospráv 

FÍNSKO Program znižovania 
dlhodobého bezdomovectva 
2008 – 2011  

a Program odstránenia 
dlhodobého bezdomovectva – 
2011 – 2015 

(zameraný na 10 najrýchlejšie 
rastúcich miest s osobitným 
dôrazom na Helsinki, 
osobitne zacielený na 
dlhodobé bezdomovectvo – 
v nadväznosti na 20-ročnú 
skúsenosť so stratégiami 
zacielenými na iné skupiny 
ľudí bez domova) 

Fáza 2008 – 2011:  
- Zníženie počtu ľudí žijúcich dlhodobo bez 

domova na polovicu a prijatie efektívnejších 
opatrení prevencie bezdomovectva (zvýšiť 
kapacitu v rámci sociálneho bývania o 1250 
jednotiek) 
 

Fáza 2011-2015:  
- Eliminácia dlhodobého bezdomovectva 

vytvorením ďalších 1250 bytov a zameraním na 
flexibilitu podporných služieb podľa potrieb 
klienta 

-  

Program riadi Ministerstvo 
životného prostredia  
v úzkej spolupráci s:  

Ministerstvom sociálnych vecí 
a zdravotníctva,  
Ministerstvom spravodlivosti, 
Národným centrom financovania 
a rozvoja bývania (ARA)  
a Fínskou asociáciou herní (RAY), 
ktorá program spolufinancuje.  

Implementácia prebieha na 
základe dohôd medzi 
ministerstvom a samosprávami. 
Kompetencie sú jasne určené. 

Približne 200 mil. € na roky 2008 – 2011, 
z toho:  

- príspevok zo štátneho rozpočtu 
predstavoval 170 mil. €,  

- príspevok samospráv 10,3 mil. € 
príspevok Fínskej asociácie herní 
RAY 20,5 mil. €.  

Z celkovej sumy centrum ARA vyčlenilo 80 
mil. € na investičné granty pre skupiny 
osôb so špeciálnymi potrebami. 10,3 mil. € 
ministerstvo použilo na mzdy pre 205 
sociálnych pracovníkov. RAY financovala 
podporované bývanie.  
Podobné pravidlá platili aj v 2. fáze  2011-
2015. 



FRANCÚZSKO Národná stratégia pre ľudí 
bez domova a ľudí 
v nevyhovujúcich bytových 
podmienkach na roky 2009 – 
2012  
(v nadväznosti na riešenie 
bezdomovectva ako národnej 
priority na roky 2008-2012) 

Zámerom stratégie je reforma systému ubytovacích 
zariadení pre ľudí bez domova (v rámci sociálnych 
služieb).  Jej cieľom je významne znížiť mieru 
bezdomovectva vytvorením služieb založených na 
princípe „bývanie ako prvý krok“. Za týmto účelom sa 
stratégia zameriava na:  

- Zlepšenie monitoringu potrieb implementáciou 
integrovaných poradenských služieb SIAO, 
ktoré monitorujú služby a potreby na lokálnej 
úrovni prostredníctvom integrovaného IT 
systému. 

- Zlepšenie riešenia núdzových situácií 
implementáciou teritoriálnych ubytovacích 
a reintegračných plánov (PDAHI), 
humanizáciou prostredia nocľahární a útulkov, 
uplatňovaním participačného prístupu 
a zavedením princípu jednej konkrétnej osoby, 
ktorá bude zodpovedať za komplexnú 
asistenciu poskytovanú osobe bez domova vo 
všetkých oblastiach, kde to bude potrebné. 

- Uprednostňovanie postupov založených na 
ponuke bývania mediáciou nájomných zmlúv, 
podporou prístupu k bývaniu pre zraniteľné 
skupiny, ako napr. osoby opúšťajúce zariadenia 
na výkon trestu odňatia slobody, imigranti, 
mladí ľudia, ľudia s duševným ochorením, 
opatreniami na elimináciu deložovania, 
pilotným projektom bývania ako prvý krok pre 
ľudí s duševným ochorením pod názvom “Un 
chez-soi d’abord”.  
 

DIHAL (Medzirezortné zastúpenie 
v otázke prístupu k bývaniu pre 
ľudí bez domova a žijúcich 
v nevyhovujúcich bytových 
podmienkach). Zastúpenie bolo 
vytvorené v r. 2010 a jeho úlohou 
je vytvárať, monitorovať 
a koordinovať politiky zamerané 
na prevenciu a riešenie 
bezdomovectva.  

DIHAL zdieľa zodpovednosť za 
implementáciu národnej 
stratégie s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi. 

Viaczdrojové financovanie, vrátane 170 
mil. € na humanizáciu prostredia 
dočasných ubytovacích zariadení pre ľudí 
bez domova na obdobie 3 rokov; 200 mil. 
€ na riešenie situácie ľudí 
v nevyhovujúcich bytových podmienkach; 
zdrojov v rámci pilotného projektu 
mediácie nájomných zmlúv “Solibail” 
v Paríži; zdrojov veľkého pilotného 
projektu bývania ako prvý krok a zdrojov 
na podporu sociálneho bývania.  
Komplexnosť programov a kompetencií 
neumožňuje jednoznačne kvantifikovať 
zdroje vyčlenené na riešenie 
bezdomovectva. V období 2006-2010 
vzrástli zdroje v službách pre ľudí bez 
domova zo 753 mil. € na 1.130 mil. €. Od 
r. 2010 sa zdroje prestali zvyšovať, keďže 
zámerom je ich realokácia z podpory 
dočasného na podporu stáleho bývania. 
Začiatkom r. 2011 vláda oznámila pokles 
zdrojov o 2,9 % a mimovládni 
poskytovatelia služieb sa kriticky stavali 
k nenaplneným zámerom investícií do 
prevencie a trvalého bývania. 
 

ÍRSKO Cesta domov. Stratégia 
riešenia bezdomovectva 
v dospelej populácii na roky 
2008-2013 

Implementačný plán pre 
riešenie bezdomovectva (máj 
2014 – december 2016) 

Oba dokumenty predstavujú 

1. Znížiť počet domácností, ktoré sú vystavené 
bezdomovectvu, rozvojom a uskutočňovaním 
preventívnych opatrení. 

2. Znižovať počet ľudí, ktorí sú nútení prespávať 
na ulici. 

3. Eliminovať dlhodobé bezdomovectvo, 
konkrétne počet ľudí, ktorí trávia v dočasnom 
ubytovaní pre ľudí bez domova viac ako 6 
mesiacov. 

Ministerstvo životného 
prostredia, dedičstva a miestnej 
samosprávy (má celkovú 
zodpovednosť za implementáciu 
stratégie).  
V r. 2000 vznikla pod vedením 
ministerstva medzirezortná 
pracovná skupina pre 
bezdomovectvo.  

Implementácia stratégie je podporovaná 
značným objemom prostriedkov. Napr. na 
služby pre ľudí bez domova bolo v r. 2012 
vyčlenených 60 mil. €. Napriek tomu je 
implementácia nedostatočná a hlavnou 
výzvou ostáva nedostatok prostriedkov na 
zabezpečenie prístupu k bezpečnému 
a ekonomicky udržateľnému bývaniu pre 
ľudí bez domova.  



rámec pre tvorbu stratégií na 
lokálnej úrovni. 

4. V dostatočnej miere pokrývať dopyt po 
dlhodobom bývaní. 

5. Zabezpečiť efektivitu všetkých služieb 
poskytovaných ľuďom bez domova. 

6. Prepracovať schému finančnej podpory 
z doposiaľ preferovaných „služieb prvej 
pomoci“ (napr. nocľahárne) na poskytovanie 
dlhodobého bývania a podporných služieb. 

V r. 2007 bol založený Národný 
konzultačný výbor pre 
bezdomovectvo s cieľom 
monitoringu a sprostredkovania 
podnetov k téme zo strany 
všetkých relevantných aktérov.  
Miestne samosprávy majú zo 
zákona povinnosť vypracovať 
trojročné akčné plány riešenia 
bezdomovectva v súlade s cieľmi 
stratégie. 

V období 2008-2011 došlo k zníženiu 
prostriedkov na zabezpečenie sociálneho 
bývania o 67 %: z 1,38 mld. na 450 mil. €. 

LUXENBURSKO Stratégia na roky 2013 – 2020 n/a 
(stratégia vo francúzskom jazyku je dostupná na webovej 
stránke FEANTSA) 

Ministerstvo rodiny a integrácie n/a 

HOLANDSKO Strategický plán sociálnej 
ochrany v štyroch veľkých 
mestách na roky 2006 – 2010 
a následne: 

na roky 2011 – 2014 

(Pôvodne zameraný na 4 
veľké mestá, neskôr rozšírený 
na 43 zo 415 samospráv). 

1. Zabezpečiť, aby všetci ľudia bez domova mali 
príjem, primerané ubytovanie zodpovedajúce 
ich potrebám, program asistencie a primeranú 
formu práce. 

2. Úplne zamedziť vzniku bezdomovectva pri 
ukončení výkonu trestu odňatia slobody. 

3. Úplne zamedziť vzniku bezdomovectva pri 
odchode osoby z inštitucionálnej starostlivosti. 

4. Eliminovať antisociálne správanie spájané 
s bezdomovectvom. 

5. Znížiť počet deložovaní v štyroch najväčších 
mestách pod úroveň 30 % z r. 2005.  

(Ku každému z týchto cieľov stratégia obsahuje 
podrobnejšie merateľné ciele. Merateľné ciele sú 
tiež súčasťou stratégií na lokálnej úrovni.) 

Ministerstvo zdravotníctva 
a športu (VWS)  

a Národné združenie miestnych 
samospráv (VNG).  

Ministerstvo zodpovedá za 
celkovú prípravu a monitoring 
plnenia stratégie. Samosprávy 
zodpovedajú za tvorbu 
a implementáciu miestnych 
stratégií známych ako „Mestský 
kompas“. 

Rozpočet pre miestne stratégie tvorí 
osobitný príspevok pre 43 samospráv a 
v r. 2011 bol vo výške 307 228 114 €.  

V r. 2011 k tomu získalo 35 samospráv 
príspevok na služby prevencie a eliminácie 
domáceho násilia, ktorý celkovo 
predstavoval 88 978 502 €. 
Popri zdrojoch zo štátneho rozpočtu sú 
k dispozícii prostriedky z verejného 
zdravotného poistenia pre ľudí bez 
domova so psychiatrickým alebo telesným 
ochorením. Tieto sú vo výške 254 mil. €. 
Ďalších 135 mil. € tvoria príspevky 
z rezortu spravodlivosti, sponzorské 
príspevky a poplatky klientov (z príspevku 
sociálnej istoty/ social security allowance), 
ktoré klienti hradia za ubytovanie. 
Celkový ročný objem prostriedkov tak 
predstavuje takmer 700 mil. €. 

NÓRSKO Cesta k stálemu bývaniu. 
Stratégia prevencie a riešenia 
bezdomovectva (2005 –2007) 
 
Národná stratégia sociálneho 
bývania na roky 2014-2020 

Ciele v stratégii na roky 2005-2007: 

1. Znížiť počet deložovaní o 30 % 
2. Zabezpečiť, aby žiadna osoba v súvislosti 

s ukončením výkonu trestu odňatia slobody 
nemusela riešiť otázku bývania pobytom 
v zariadeniach dočasného ubytovania pre ľudí 

Koordináciu pri plnení Národnej 
stratégie sociálneho bývania na 
roky 2014-2020 zabezpečuje 
Nórsky fond bývania Husbanken. 
Za poskytovanie asistencie 
osobám znevýhodneným na trhu 

Implementáciu stratégie podporujú 
viaceré (explicitne vymenované) grantové 
schémy z rôznych rezortov. Väčšina z nich 
je spravovaná Národným fondom bývania 
a ministerstvom zdravotníctva.  



(zahŕňa aj tému 
bezdomovectva)  

bez domova 
3. Zabezpečiť, aby žiadna osoba pri ukončení 

inštitucionálnej starostlivosti nemusela riešiť 
otázku bývania pobytom v zariadeniach 
dočasného ubytovania pre ľudí bez domova 

4. žiadnej osobe by nemal byť v zariadeniach 
ponúknutý nocľah bez zodpovedajúcej kvality 

5. žiadna osoba by nemala ostať v zariadení 
dočasného bývania pre ľudí bez domova dlhšie 
ako 3 mesiace. 

Od r. 2008 sa venuje osobitná pozornosť riešeniu 
bezdomovectva mladých ľudí.  
Od r. 2009 sa tiež kladie dôraz na rozvoj sociálneho 
bývania vo vybraných samosprávach. Prioritou je pritom 
uplatňovanie prístupu bývania ako prvého kroku. 

Ciele v stratégii na roky 2014 – 2020: 
1. Každý človek by mal mať primerané 

ubytovanie  
– asistencia pri prechode z dočasného 
k stálemu (samostatnému) bývaniu,  
- asistencia pri získaní vhodného 

ubytovania;  
2. Každému, kto potrebuje využívať služby pre 

ľudí bez domova, bude poskytnutá asistencia 
pri riešení bytovej otázky 

– predchádzať deložovaniu, 
Poskytovať podporné služby aj po získaní 
samostatného bývania; 
3. Systém služieb má byť prehľadný a efektívny 
– zabezpečiť dobré riadenie a orientáciu práce na 
napĺňanie cieľov, 
Podnecovať nové prístupy a sociálne inovácie, 
Uskutočňovať plánovanie s cieľom vytvárania 
dobrých životných podmienok. 

Okrem toho sa venuje osobitná pozornosť rodinám 
s deťmi a mladým ľuďom. Pre túto skupinu stratégia 
stanovuje nasledovné ciele: 

1. Nájomné bývanie pre rodiny s deťmi musí byť 
v primeranej kvalite a bezpečných 

bývania zodpovedajú 
samosprávy.  
Na vypracovaní stratégie sa 
podieľalo Ministerstvo práce a 
sociálnych vecí, ministerstvo detí, 
rovnosti a sociálnej inklúzie, 
ministerstvo zdravotníctva a 
služieb starostlivosti, ministerstvo 
spravodlivosti a verejnej 
bezpečnosti a ministerstvo 
samosprávy a modernizácie. 



podmienkach 
2. Možnosť dočasného ubytovania smie byť 

využitá len vo výnimočných prípadoch a to 
maximálne na 3 mesiace, 

3. Prevencia a znižovanie bezdomovectva danej 
skupiny.  

PORTUGALSKO - Národná stratégia 
integrácie ľudí bez 
domova na roky 
2009-2015 

Hlavné ciele:  
- Zlepšiť zber dát o bezdomovectve prijatím 

definícií pre potreby výskumu a zavedením 
jednotného informačného a monitoringového 
systému a 

- Zabezpečiť kvalitu služieb pre ľudí bez domova.  
Špecifické ciele:  

1. 80 % ľudí bez domova má mať prideleného 
sociálneho pracovníka (ktorý zodpovedá za 
komplexnú asistenciu pri riešení ich situácie), 

2. Žiadna osoba by nemala stráviť na ulici viac 
ako 24 hodín bez možnosti iných riešení 
bytovej situácie, 

3. Žiadna osoba by nemala odchádzať z 
inštitucionálnej starostlivosti bez poskytnutia 
potrebnej pomoci na zabezpečenie bývania 

Ministerstvo práce a sociálnej 
solidarity – Inštitút sociálnej 
istoty (zriadený v r. 2001 
ministerstvom) 
Na príprave stratégie sa podieľala 
medzirezortná skupina 
označovaná ako GIMAE (Skupina 
pre implementáciu a evaluáciu 
stratégie). Na lokálnej úrovni boli 
vytvorené skupiny NPISA (skupiny 
plánovania a intervencie pre ľudí 
bez domova). 

V období prezentácie stratégie sa počítalo 
s rozpočtom 75 mil. €. Stratégia však 
napokon nebola prijatá ako oficiálny 
vládny dokument, preto ani neboli 
vyčlenené prostriedky na jej plnenie. 

ŠVÉDSKO Bezdomovectvo: mnohoraké 
podoby, mnohoraké úlohy. 
2007 – 2009. 
Stratégia následne nebola 
obnovená. Na národnej 
úrovni bol vymenovaný 
koordinátor pre 
bezdomovectvo, ktorý má 
monitorovať a podporovať 
aktivity samospráv pri riešení 
bezdomovectva. V súčasnosti 
majú prijaté osobitné 
stratégie mestá Stockholm 
a Gothenburg. 

Ciele stratégie na roky 2007-2009: 
1. Každý má mať zaručené prístrešie a má mu byť 

poskytnutá koordinovaná pomoc podľa 
individuálnych potrieb, 

2. Znižovanie počtu ľudí, ktorí pred prepustením 
zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody, 
zo zdravotníckych a liečebných zariadení, 
z detských domovov nemajú zabezpečené 
bývanie 

3. Uľahčenie vstupu na bežný trh bývania pre ľudí 
v hierarchickom / zásluhovom modeli služieb, 

4. Zníženie počtu deložovaní a eliminácia 
deložovaní rodín s deťmi. 

Od r. 2002 zodpovedá za rozvoj 
poznatkov o bezdomovectve 
Komisia zdravia a sociálnej istoty. 
Bola poverená koordináciou 
implementácie vládnej stratégie 
v spolupráci s Komisiou 
plánovania, výstavby a bývania, 
Švédskou väzenskou a probačnou 
službou a ďalšími autoritami 
vrátane združenia samospráv. Pri 
príprave stratégie koordinovalo 
medzirezortnú skupinu 
Ministerstvo zdravotníctva 
a sociálnych vecí. 

Na implementáciu stratégie bol vyčlenený 
rozpočet 8 mil. €. V súčasnosti popri 
zdrojoch samospráv na zabezpečenie 
zákonom stanovených služieb nie sú 
vyčlenené ďalšie prostriedky špecificky na 
riešenie bezdomovectva. 

Zdroj: On the Way Home? FEANTSA Monitoring Report on Homelessness and Homeless Policies in Europe (2012), upravené 
Poznámka: Prijatú stratégiu k téme bezdomovectva má aj Severné Porýnie-Vestfálsko ako spolková krajina Nemecka. Tejto sme sa vzhľadom na špecifiká v rámci federatívneho usporiadania 
nevenovali. Rovnako má prijatú stratégiu aj každá zo štyroch častí Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.  
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