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Úvod
Na Slovensku máme viac ako tisíc marginalizovaných rómskych komunít (MRK),
väčšina z nich sa nachádza v segregovanom prostredí zasiahnutom sociálnou exklúziou.
Jedným z najpálčivejších problémov MRK je bytová núdza. Práve sťažený prístup
k primeranému bývaniu obyvateľov MRK spôsobuje „kolotoč problémov“, jeho riešenie je
často zložité.
V prostredí SR existuje niekoľko nástrojov, ktorých úlohou je zmiernenie bytovej
núdze obyvateľov MRK. Najznámejším a najpoužívanejším nástrojom je štátny program
nízkoštandardného nájomného bývania. Na druhej strane neziskový sektor vyvíja alternatívne
spôsoby podpory bývania v MRK. Posledné roky pozornosť púta najmä program
svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva. Oba programy majú
spoločný cieľ, a tým je zlepšenie kvality bývania obyvateľov MRK, avšak na dosiahnutie
cieľa využívajú odlišné prístupy a metódy.
Programy pozostávajú z viacerých komponentov, ako je asistencia pri výstavbe domu,
vzdelávanie klientov v oblasti finančnej gramotnosti, sociálna práca a pracovné poradenstvo.
Pritom oblasť finančnej gramotnosti je pre úspešnosť programov bývania kľúčová.
Cieľom našej analýzy je zmapovať úroveň finančnej gramotnosti obyvateľov MRK
zapojených do programov bývania a zistiť dopady na ich kvalitu života. Analýza pozostáva
z teoretického diskurzu do tém finančnej gramotnosti a bývania obyvateľov MRK na
Slovensku a výskumov v týchto témach.

Skratky:
MDV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MRK

Marginalizované rómske komunity

ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania

TSP

terénna sociálna práca

VDP

vážna deprivácia bývania
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1 Finančná gramotnosť v exkludovaných komunitách
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na
efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné
zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, ale je
kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako je vek, rodina, zamestnanie,
kultúra, miesto bydliska ale aj sociálna skupina (MF, NŠFG).
Finančná gramotnosť na Slovensku je dlhodobo pod priemerom krajín OECD. Podľa
meraní testov PISA finančná gramotnosť žiakov stagnuje už od roku 2012. Z výskumu
Národnej banky Slovenska (NBS) vychádza, že najmenej spôsobilou vekovou skupinou
v oblasti finančnej gramotnosti sú seniori. Ďalšou mimoriadne rizikovou skupinou sú ľudia
zasiahnutí chudobou a obyvatelia marginalizovaných komunít. V našom prostredí ide najmä
o fenomén výrazne exkludovaných rómskych komunít.
Podľa posledného mapovania marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku
(Atlas 2019), žije v takýchto osídleniach až 300 000 ľudí. Marginalizácia a sociálna exklúzia
vháňajú rodiny do tzv. začarovaného kruhu chudoby. Je tvarovaný a poháňaný najmä
nedostatkom životných príležitosti, nízkou úrovňou vzdelania a nezamestnanosťou.
Nedostatočná finančná gramotnosť obyvateľov MRK je len jedným z mnohých aspektov
tohto komplexu. Výskumy z rôznych krajín vo svete poukazujú na skutočnosť, že ľudia žijúci
v podmienkach chudoby robia rozhodnutia, ktoré im znemožňujú v konečnom dôsledku
vymaniť sa z chudoby. Chudobní napríklad málo sporia, a naopak priveľmi sa zadlžujú. Život
v chudobných lokalitách ovplyvňuje rozhodnutia a správanie sa jednotlivcov, ekonomické
prostredie v zásade tvaruje ich preferencie a správanie. Z tohto dôvodu, nemožno vždy
pripisovať vinu chudobným za to, v akých podmienkach žijú, ani za ich nesprávne
rozhodnutia (Želinský 2020).
Zvyšovaním úrovne finančnej gramotnosti sa na Slovensku zaoberá viacero vládnych
aj mimovládnych inštitúcii. Vláda SR v roku 2008 schválila materiál „Návrh stratégie
vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií“ (Uznesenie vlády SR
č. 447 z 2. júla 2008), na základe ktorého bol vypracovaný Národný štandard finančnej
gramotnosti (NŠFG). Gestorom NŠFG, ako aj finančného vzdelávania a samotnej
implementácie do praxe je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR),
ktoré úzko spolupracuje s Medzirezortnou expertnou skupinou pre finančnú gramotnosť,
ktorej súčasťou je aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) ako jej aktívny člen.
Hlavnou ideou NŠFG je vzdelávanie detí v oblasti finančnej gramotnosti v školskom
systéme. Pomenúva kategórie cieľových skupín a oblasti vzdelávania. Avšak MŠ SR
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dlhodobo komunikuje, že preťaženosť školského systému nevytvára najvhodnejšiu pôdu pre
implementovanie stratégie. Je potrebné hľadať aj iné cesty ako finančne vzdelávať
obyvateľov krajiny. Stále nezodpovedanou otázkou je, ako vzdelávať zraniteľné skupiny
obyvateľstva a ako vzdelávať obyvateľov v produktívnom veku? Časť tohto nevyplneného
priestoru pokrývajú aktivity neziskových organizácii. Pripravujú programy a metodiky pre
prácu napríklad v komunitných centrách, centrách voľného času, prípadne on-line školenia.
Ide však skôr o sporadický aktivizmus, ako o celoplošnú koncepciu.
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2 Programy bývania na Slovensku
Štátny program nízkoštandardného nájomného bývania
Program rozvoja bývania a výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu zastrešuje
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) od roku 2001. S využitím štátnej podpory,
ktorú MDV SR v súčasnosti priznáva v zmysle Výnosu č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na
rozvoj bývania, sa doň zapojili už desiatky obcí. Žiadateľom o dotáciu na výstavbu bytov
nižšieho štandardu môžu byť obce, bytové družstvá, vyššie územné celky a neziskové
organizácie zriadené obcami.
Príručka k programu pre obce akcentuje, že na výstavbu nájomných bytov nižšieho
štandardu sa obec musí starostlivo pripraviť. Samospráva by si celý postup mala vopred
premyslieť, naplánovať a prediskutovať aj s občanmi, pričom je potrebné zohľadniť všetky
stránky investičného procesu a tohto typu výstavby.
Taktiež sa z príručky dozvedáme, že jedným z dôvodov dlhšieho zvažovania starostov
a samospráv, či sa podujať na výstavbu nájomných bytov pre rómsku komunitu, býva aj ich
oprávnená obava z budúcej možnej devastácie bytového fondu a z toho, že obec sa
financovaním jeho budúcej nevyhnutnej údržby a rekonštrukcie môže dostať do
ekonomických ťažkostí. Jednou z rozhodujúcich podmienok úspechu pri výstavbe nájomných
bytov nižšieho štandardu je dôkladná príprava na finančné zabezpečenie tejto investičnej
akcie. Je ideálne, ak ju obec dokáže úplne alebo aspoň sčasti kryť vlastnými financiami.
Možnosťou je však aj využiť iné prostriedky a celú sumu, potrebnú na výstavbu, získať z
viacerých zdrojov, ktoré si obec buď požičia, alebo získa v nenávratnej forme (MVRR SR,
2006). Obce majú možnosť využiť výhodnú pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania
(ŠFRB), prípadne výzvu Ministerstva vnútra, ktorej účelom je rozvíjať v obciach s MRK
prestupné bývanie. Príručka tiež zdôrazňuje, že výstavba nájomných bytov má byť prepojená
so sociálnou prácou budúcich nájomníkov.
Výstavba, prípadne prestavba, či rekonštrukcia bytov je aplikovaná prostredníctvom
tzv. duálneho modelu sociálneho bývania. Podpora z verejných zdrojov cez Štátny fond
rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR)1 je rozdelená na
sociálne bývanie v byte bežného štandardu a sociálne bývanie v byte nižšieho štandardu.
(Brňák, 2017)
O podporu sa môžu uchádzať obce a mestá, prípadne neziskové organizácie zriadené
samosprávami. Riešenie bývania Rómov z marginalizovaných komunít je načrtnutý
1

Predtým aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR SR).
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nízkoštandardných nájomných bytov. Vychádza sa pritom z aktuálnych výnosov MDV SR
z rokov 2004 a 2006, ktorými sa určuje pre štandardné bývanie výmer podlahovej plochy
maximálne 80 m² a pri nižšom štandarde výmer podlahovej plochy nesmie prekročiť
60 m². Povinné vybavenie bytu nižšieho štandardu je zreteľne zredukované. Patrí k nemu
povrchová úprava stien v základnom prevedení, cementový podlahový poter, umývadlo,
olejový náter okolia umývadla, záchodová misa, zariadenie na prípravu teplej úžitkovej vody,
sprchovací kút, priestor pre inštalovanie zariadenia na varenie a lokálne výhrevné teleso.
Výška poskytnutej dotácie rastie nepriamo úmerne so zmenšujúcou sa výmerou bytu.
Najvyššia dotácia predstavuje 80 % obstarávacích nákladov, podmienkou je výmera bytu
maximálne 40 m² podlahovej plochy. 20 % vlastného vkladu môže tvoriť aj nefinančný vklad
obce formou odpracovania budúcimi nájomníkmi. Novelizovaný výnos z roku 2006 priniesol
okrem iného ešte väčšie zníženie minimálnych nárokov na kvalitu bývania pre obecné byty
nižšieho štandardu na úroveň „holobytu“ (MVRR SR 2006).
Evaluácia programu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach (Hojsík,
2008) konštatuje viacero zaujímavých zistení, napr.:
- evaluácia empiricky vyvrátila hlboko zakorenené stereotypy a predsudky, týkajúce sa
masového ničenia príbytkov. K poškodzovaniu bytov dochádza v ojedinelých prípadoch.
Tieto prípady by mali samosprávy, ako majitelia obecných nájomných bytov riešiť
individuálne s nájomcami v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. V žiadnom prípade
by sa tieto nepodložené mýty nemali stať zámienkou pre znižovanie finančných prostriedkov,
ktoré štát vynakladá na riešenie bytových problémov príslušníkov MRK, ani pre znižovanie
minimálneho štátom garantovaného štandardu bývania. Bývanie, ktoré by neobsahovalo
niektoré základné charakteristiky, by už nespĺňalo požiadavku primeranosti, ktorá je súčasťou
štandardu medzinárodne garantovaných ľudských práv, a tiež by sa nemalo označovať ako
byty.
- Monitoring tiež ukázal, že často dochádza k nekvalitným či nekompletným realizáciám
stavieb. Kvalita výstavby má na stav štátom dotovaných bytov oveľa väčší vplyv, než ich
prípadné poškodzovanie zo strany ich obyvateľov MRK.
- Štát by sa nemal vyberať cestou ďalšieho znižovania štandardu nájomných bytov, práve
naopak, mal by sa zvyšovať a štát by mal vytvoriť efektívnu kontrolu nakladania s finančnými
prostriedkami, ktoré sú určené na tento účel. Štát by mal zabezpečovať nezávislý stavebný
dozor, ako aj priebežné monitorovanie kvality výstavby na mieste.
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- Štát by mal venovať pozornosť podpore alternatívnych spôsobov riešenia bývania, než je iba
výstavba nových obecných bytov, ktorá síce zlepšuje bytové podmienky rómskych
obyvateľov, ale na druhej strane konzervuje, či dokonca prehlbuje etnickú segregáciu MRK.
Programy bývania neziskových organizácií
Alternatívou k štátnemu programu nájomného bývania je Program svojpomocnej
výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva. Od roku 2013 je tento model overovaný
a vyvíjaný organizáciami z neziskového sektora ako je Človek v ohrození, ETP Slovensko,
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT a neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov. Tá vznikla v roku
2016 a jej zameraním je presadzovanie a škálovanie programu svojpomocnej výstavby
v obciach východného a stredného Slovenska s prítomnosťou MRK.
Program je založený na úzkej kooperácii viacerých partnerov, najmä obcí,
stavebníkov, pracovníkov Projektu DOM.ov a banky. Klient, alebo stavebník vstupuje do
programu s tým, že musí absolvovať povinné jednoročné sporenie. Následne, ak splní ďalšie
podmienky, získava od banky pôžičku na nákup stavebného materiálu. Základnou úlohou
obce je zabezpečiť stavebné pozemky, k nim technickú infraštruktúru ako je voda,
kanalizácia, elektrika a cesta. Od obce sa očakáva, že má funkčný systém terénnej sociálnej
práce. Úlohou organizácie je predovšetkým asistovať klientom pri zabezpečení vlastného
bývania. Sprevádzame klientov celým procesom, od sporenia až po kolaudáciu domu. V čase
sporenia klientov sú súčasne vzdelávaní v oblasti finančnej gramotnosti, je im poskytované
protidlhové poradenstvo. Následne sú klienti pripravovaní na výstavbu, organizácia pomáha
klientom

s vybavovaním projektovej dokumentácie a stavebným povolením. Vo fáze

výstavby domu zabezpečuje, aby bol dom stavaný podľa projektovej dokumentácie. Ak
niektoré stavebné úkony klient nezvláda, nepozná, k dispozícii je mu stavebný učiteľ.
Stavebný koordinátor v spolupráci s klientom zabezpečuje stavebný materiál. A v poslednej
fáze programu sú klienti pripravovaní na bývanie, ide o permanentnú sociálnu prácu, ktorej
výsledkom je, že rodina nielen že vlastní rodinný dom, ale má všetky potrebné zručnosti
k udržaniu bývania (www.projektdomov.sk).
Prvá fáza programu bola realizovaná v 4 obciach, a to v Rankovciach, Kojaticiach,
Lenartove a Fričke, postavených bolo 18 domov rôznych veľkostí. Podľa autorov projektu
nespochybniteľným výsledkom projektu je zlepšená kvalita bývania. Kvalita bývania
ovplyvňuje všetky ostatné oblasti života. Tým že program je prepojený so sociálnou prácou
a vzdelávaním, stavebníci získavajú nové kompetencie a zručnosti a tým sa posilňuje ich
7

zamestnateľnosť. Sú aktívnejší v hľadaní zamestnania, zvyšuje sa ich celková životná úroveň.
Prvotný kvalitatívny výskum z roku 2019 zameraný na dopady programu tiež ukázal, že
program má priamy vplyv na ekonomickú aktivitu klientov, autonómiu a zdravie.
Významným ukazovateľom je aj zlepšenie podmienok pre detského klienta, a to v oblasti
vzdelávania a trávenia voľného času (zdroj: hospodárske noviny).
Podľa Handricha (2019) najúspešnejšie boli tie programy, za ktoré zodpovedali
jednotlivé rodiny, ale ktorých náklady boli extrémne nízke vďaka spoločnému postupu
viacerých stavbárov. To zahŕňa položenie základov, nákup stavebného materiálu,
svojpomocnú stavbu nízkoenergetickej pece z hliny a koordináciu dohľadu architektkou.
Malý rodinný dom o rozlohe necelých 50 m2 sa dá svojpomocne a vďaka dobrému plánovaniu
a prevedeniu postaviť za 12 000,- EUR. Evaluátor tiež prízvukuje, že rodiny, ktoré si chcú
postaviť dom, sú v programe najdôležitejšími aktérmi. Tento projekt vyžaduje, aby
zmobilizovali tak finančné, ako aj osobné zdroje. Týka sa to ako fázy plánovania, tak aj fázy
splácania pôžičky.
Je dôležité akcentovať, že Projekt DOM.ov je jedinečný na Slovensku aj v prostredí
Európy vďaka jeho previazaniu s komerčnou bankou. Slovenská Sporiteľňa vstúpila do tohto
procesu cez odbor sociálneho bankovníctva a vytvorila systém mikropôžičiek pre stavebné
účely. Každý klient- stavebník je posudzovaný individuálne. Organizácia taktiež vytvorila tzv.
garančný fond, ktorým istí slabé miesta a riziká stavebníkov.
Asi najznámejším príkladom svojpomocnej výstavby je obec Rankovce. Tam program
funguje etapovite od roku 2013. Dnes je postavených 28 legálnych domov do osobného
vlastníctva. V poslednej tretej etape, vznikla na „zelenej lúke“ nová štvrť, ktorá pozostáva
z ulice s 13 rodinnými domami so zastavanou plochou 49 m2. V blízkosti obydlí vznikla
komunitná záhrada s tréningovým domom. Tá predstavuje priestor, kde obyvatelia zo
susedstva môžu tráviť voľný čas, vzdelávať sa, vytvárať nové projekty. Počas výstavby
domov to bolo aj užitočným priestorom pre skladovanie stavebného materiálu, náradia,
skupinové vzdelávania klientov.
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3 Prieskum finančnej gramotnosti medzi klientmi programov
bývania
Cieľ prieskumu: Zistiť rozsah znalostí, postojov a správania v oblasti finančnej gramotnosti
klientov z MRK zapojených do programov bývania.
Čiastkové ciele:
-

Zmapovať činitele majúce zásadný vplyv na finančné správanie rodín z MRK.

-

Zistiť úroveň znalostí klientov z MRK vstupujúcich do programu bývania.

-

Zmapovať najfrekventovanejšie životné postoje v oblasti rodinných financií klientov
z MRK.

-

Zmapovať existenciu spôsobilosti súvisiacich s finančnou gramotnosťou (racionálne
spravovanie rodinného rozpočtu, platobná disciplína, efektívne riešenie dlhov,
exekúcii) klientov z MRK.

-

Zmapovanie najčastejších dôvodov zadlženia obyvateľov MRK.

-

Zmapovanie spôsobov oddlžovania obyvateľov MRK.

Prieskumné otázky:
1. Kto je dôležitou personou v domácnosti klienta, majúcou hlavný vplyv na
rozhodovanie v oblasti rodinných financií a finančné správanie?
2. Aké iné faktory (činitele, napr. širšia rodina - família, komunitné trendy,
vzdelanie, zamestnanosť) majú zásadný vplyv na rozhodovanie a správanie
v oblasti rodinných financií klienta?
3. Aká je úroveň znalostí klientov v oblasti tvorby rodinného rozpočtu?
4. Aký je postoj klientov z MRK k pravidelnému sporeniu pred vstupom do
programu?
5. Aké sú najčastejšie dôvody zadlženia obyvateľov MRK?
6. Aké spôsoby oddlžovania využívajú obyvatelia MRK?
Metodológia prieskumu:
Prieskum bol orientovaný kvantitatívne, realizovaný na vzorke 20 respondentov, ktorí sú
zapojení do programu bývania neziskovej organizácie Projekt DOM.ov. Prieskum využíval
dotazníkovú metóda s uzatvorenými otázkami, s možnosťou pri každej otázke odpovedať aj
otvorene. Výber respondentov bol náhodný.
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Výskumná vzorka:
Výskumnú vzorku tvorili náhodne vybraní obyvatelia MRK, ktorí sú klientmi programov
bývania v obciach Vtáčkovce, Kecerovce, Boliarov, bez vekového, alebo rodového
obmedzenia, v počte 20 osôb. Čo sa týka rodového rozloženia, do prieskumu sa zapojilo 10
mužov a 10 žien.
Výsledky prieskumu:
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11

12

13

14

15

16

17
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Interpretácia výsledkov prieskumu:
Klienti programu bývania pochádzajú z jedného regiónu, obcí Kecerovce, Kecerovské
Kostoľany, Boliarov a Vtáčkovce, sú od seba vzdialené do 10 km. Polovicu respondentov
tvorili muži, polovicu ženy. Približne jedna tretina respondentov je riadne zamestnaná, druhá
tretina má príjem z rodičovského príspevku (materská dovolenka) prípadne opatrovateľského
príspevku (príspevky Sociálnej poisťovne), ďalšia tretina respondentov bola v tomto čase
nezamestnaná.
Pri zisťovaní zodpovednosti za správu rodinných financií sa z prieskumu dozvedáme,
že dôležitú rolu zohráva muž (až 70 %). To potvrdzujú výskumy z prostredia rómskych
komunít, ktoré opisujú súčasné rómske komunity ako patriarchálne orientované. Na otázku,
kto má vplyv na rozhodovanie o rodinných financiách všetci respondenti (100 %) odpovedali,
že rozhodnutia sa dejú v nukleárnej rodine, rozhodujúce slovo má manžel a manželka.
Predpoklad, že na túto oblasť má vplyv aj širšie okolie, najmä família tvorená staršími členmi
(otec, mama manželov), prípadne miestny vodca (vajda) sa nepotvrdil.
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Odpovede klientov na otázky z kategórie vedomosti, poznatky v oblasti tvorby
rodinného rozpočtu boli prekvapujúco väčšinovo správne. Až 70 % klientov korektne uviedlo,
že rodinný rozpočet je plán, ktorý si zostavuje každý, kto chce dobre hospodáriť so svojimi
financiami. 60 % klientov správne uviedlo, že základnými zložkami pri zostavovaní
rodinného rozpočtu sú príjmy a výdaje a 75 % klientov odpovedalo správne ohľadne
najlepšieho výsledku hospodárenia v domácnosti. Taktiež klienti väčšinovo správne
odpovedali v otázke, koľko percent by mal človek ušetriť z akéhokoľvek príjmu. Musíme
poznamenať, že väčšina klientov v čase, keď vypĺňali dotazník ešte nebola zaškolená v týchto
témach.
Odpovede na otázky zisťujúce správanie klientov v oblasti plánovania rodinného
rozpočtu ukazujú, že 85 % respondentov zvykne každý mesiac dopredu plánovať svoj rodinný
rozpočet a 68 % si pravidelne odkladá peniaze na neočakávané výdavky. V seba hodnotiacej
otázke v oblasti schopnosti správne hospodáriť s peniazmi vykazovali klienti značnú mieru
vyššieho sebavedomia, až 90 % opýtaných si myslí, že vie dobre hospodáriť.
90 % klientov má skúsenosť so sporením, v minulosti už na niečo sporila. Toto
zistenie vyvracia mýty, že ľudia z rómskych komunít nevedia sporiť, alebo nesporia. Ako
najväčšiu prekážku pri sporení klienti uvádzali zábudlivosť. Pre 20 % respondentov je
náročné ušetriť z príjmu peniaze určené na sporenie.
Súbor otázok, ktorými sme zisťovali vzťah klientov k bankovým inštitúciám nás
informuje, že až 100 % klientov si myslí, že viac rozumie informáciám, ktoré poskytuje
banka. Veľkú dávku sebavedomia nachádzame aj pri dopytovaní sa na schopnosť
komunikácie

s bankou.

Miera

sebavedomia

však

nekorešponduje

so

základnými

vedomosťami o úveroch. 65 % klientov odpovedalo správne na otázku, čo znamená
označenie RPMN pri úveroch.
Aj predpoklad, že ľudia z MRK často pri potrebe rýchlo zohnať peniaze ako prvú možnosť
využívajú služby bánk, sa nepotvrdil. Najčastejšie sa v prípade potreby obrátia na rodinu
alebo priateľov.
65 % klientov z programu bývania si myslí, že je na tom finančne lepšie ako
v minulosti. Zaujímavosťou je, že žiaden respondent neuviedol, že je na tom finančne horšie.
To môže svedčiť o postupnom progrese v ekonomickej oblasti v rómskych komunitách.
Taktiež väčšina respondentov uvádzala, že nie je zadlžená. Z tých, ktorí uvádzali, že majú
dlžoby, ide väčšinou o pôžičky a exekúcie. Nesplácanie bolo spôsobené najmä nedostatkom
financií (31 %).
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V oblasti tvorby osobných stratégii pri riešení zadlženosti, klienti väčšinou
odpovedali, že v prípade ocitnutia sa v situácii zadlženosti, snažili by sa problém riešiť, a to
najmä postupným splácaním, teda splátkovým kalendárom. Až 40 – 45 % klientov by s týmto
problémom zašli za terénnym sociálnym pracovníkom, 50 – 55 % respondentov by túto
situáciu riešili sami a to priamym kontaktovaním toho, komu dlhujú.
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4 Výskum - programy bývania a kvalita života
Hlavným cieľom výskumu je porovnať dopad dvoch rôznych programov bývania, ktoré sú
kombinované s cielenou terénnou sociálnou prácou na kvalitu života klientov z MRK.
Čiastkové ciele výskumu:
-

zistiť dopad programov bývania na oblasť osobnej pohody (well being) klientov
programov, ich vzájomná komparácia,

-

zistiť dopad programov bývania na ekonomickú stabilitu klientov programov, ich
vzájomná komparácia,

-

zistiť dopad programov bývania na oblasť mobility na pracovnom trhuzamestnateľnosť a zamestnanosť klientov programu a ich vzájomná komparácia,

-

Zistiť dopad programov bývania na oblasť kvality života maloletých detí klientov, ich
vzájomná komparácia,

-

Zistiť mieru prepojenia terénnej sociálnej práce s programami bývania.

Výskumné otázky:
-

Zmenila sa kvalita života klientov tým, že vstúpili do programov bývania?

-

Aký dopad majú programy bývania na osobnú pohodu klientov programov?

-

Aký dopad majú programy bývania na subjektívne vnímaný zdravotný stav?

-

Aký dopad majú programy bývania na ekonomickú stabilitu rodín klientov programu?

-

Aký dopad majú programy bývania na zamestnateľnosť a zamestnanosť klientov
programu?

-

Akú majú kvalitu života maloleté deti klientov programu? Ako sa zmenila kvalita
života detí v jednotlivých oblastiach (voľný čas, spánok, vzdelávanie)?

-

Ako intenzívne využívajú klienti programov bývania služby terénnych sociálnych
pracovníkov?

-

Aké sú rozdiely v dopadoch na kvalitu života a jednotlivých determinantov kvality
života medzi klientmi z programu nízkoštandartného nájomného bývania a programu
svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva?
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Metodológia výskumu:
-

Ide o kvantitatívne orientovaný výskum na vzorke 60 respondentov rozdelených do
dvoch skupín: skupina A/- 30 klientov zapojených do programu výstavby
nízkoštandartných nájomných bytov, skupina B/- 30 klientov zapojených do programu
svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva,

-

Dotazníková metóda s uzatvorenými otázkami, s možnosťou pri každej otázke
odpovedať aj otvorene,

-

Dotazník je anonymný.

Výskumná vzorka:
-

Výskumnú vzorku tvoria : A.) obyvatelia MRK zapojení do programu výstavby nízko
štandardných nájomných bytov, v počte 30 klientov (rodín). B) obyvatelia MRK,
zapojení do programu svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného
vlastníctva, v počte 30 klientov (rodín).

-

Respondenti sú obyvateľmi obcí Rankovce, Kecerovce, Lenartov s prítomnosťou
programov bývania a zároveň funkčnou terénnou sociálnou prácou.

Hypotézy:
H1: Predpokladáme, že vstup klientov do programov bývania vyvolal zvýšenie kvality
ich života.
H2:

Predpokladáme,

že

subjektívne

prežívaná

kvalita

života

je

vyššia

u klientov programu svojpomocnej výstavby, než u klientov v nájomnom bývaní.
H3: Predpokladáme, že zlepšením bývania dochádza u klientov programov k zlepšeniu
psychickej pohody.
H4: Predpokladáme, že subjektívne prežívaná kvalita života súvisí s veľkosťou
bytu/domu, obložnosťou a životným prostredím (susedstvom), kde sa bývanie
nachádza.
H5: Predpokladáme, že program svojpomocnej výstavby má dosah na zvýšenie
zamestnanosti a zamestnateľnosti klientov programu.
H6: Predpokladáme, že klienti programov využívali služby terénnej sociálnej práce,
prípadne komunitného centra.
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Interpretácia výsledkov výskumu:

1. Vek respondentov:
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 1: Vek respondentov
Dotazníkového výskumu sa zúčastnili respondenti vo veku od 23 do 57 rokov. Po porovnaní
dát, konštatujeme, že obyvatelia nájomných bytov sú vekovo starší ako obyvatelia programu
svojpomocnej výstavby. Pri nájomnom bývaní sa väčšina respondentov nachádza vo vekovej
hranici 34 - 45 rokov, pri svojpomocnej výstavbe sú obyvatelia najfrekventovanejšie vo veku
24 - 35 rokov.
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2. Vzdelanie respondentov:
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 2: Vzdelanie respondentov
Druhou otázkou sme zisťovali vzdelanie respondentov. Všetci klienti programov majú
najvyššie dosiahnuté vzdelanie na úrovni nižšieho stredného vzdelania. Pri porovnávaní,
konštatujeme, že klienti programu nájomného bývania majú vyššie zastúpenie učňovského
vzdelania, ako základného vzdelania. U klientov programu svojpomocnej výstavby je to
opačne, výraznejšie je zastúpenie základného vzdelania.
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3. Koľko rokov bývate v novom bývaní?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č.3: Dĺžka pobytu v aktuálnom bývaní
Pri komparácii dĺžky pobytu v aktuálnom bývaní, sme zistili, že až 70 % obyvateľov
nájomných bytov býva v aktuálnom byte viac ako 10 rokov. Pri programe svojpomocnej
výstavby ide o časový horizont pod 10 rokov. To je dané najmä faktom, že svojpomocná
výstavba prebiehala v zisťovaných oblastiach v posledných 4 rokoch.
4. Koľko osôb býva vo Vašom obydlí?
Typ A- nájomné bývanie:
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Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 4: Obložnosť obydlia
Porovnávanie v oblasti obložnosti domov/bytov ukázalo, že tak pri nájomných bytoch, ako aj
pri rodinných vlastníckych bytoch je priemerná obložnosť 3 až 5 osôb. V prípade
vlastníckeho bývania zaujímavým je aj zistenie, že 6,7 % respondentov býva v rodinnom
dome spolu s ďalšími viac ako 9 osobami.
5. Koľko maloletých detí býva vo Vašom obydlí?
Typ A- nájomné bývanie:
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Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č.5: Maloleté deti v obydlí
Pri otázke, koľko maloletých deti býva v dome/byte boli odpovede oboch skupín podobné.
Najčastejšou odpoveďou boli 3 deti. Časť respondentov nemá maloleté deti, v prípade
nájomníkov ide už o staršie manželské páry, v prípade svojpomocnej výstavby ide o mladé
ešte bezdetné rodiny.
6. Ako veľmi ste spokojný so svojim terajším životom?
Typ A- nájomné bývanie:
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Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 6: Spokojnosť so životom
Pri otázke ohľadom spokojnosti so životom sme zistili, že nájomnici sú zreteľne menej
spokojní, ako obyvatelia rodinných domov v osobnom vlastníctve. Až 53% respondentov
z vlastníckych rodinných domov uviedlo, že sú veľmi spokojní a ich súčasný život je
výsledkom ich plánov, či túžob.
7. Ako ste boli spokojný so svojim životom skôr, ako ste vstúpili do programu
bývania?
Typ A- nájomné bývanie:
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Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 7: Spokojnosť so životom- porovnanie
Podobne ako predchádzajúca otázka, aj táto poukazuje na fakt, že v prípade vlastníckeho
bývania, vnímajú respondenti, že ide o väčšiu zmenu, väčšina uvádzala, že pred postavením
vlastného domu vôbec neboli spokojní so svojim životom. V prípade nájomného bývania
nešlo o zjavný kontrast.
8. Ste spokojný so svojim domom/bytom?
Typ A- nájomné bývanie:
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Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 8: Spokojnosť s obydlím
Ďalšia zo série otázok, ktorá zisťuje spokojnosť s bývaním nás informuje, že respondenti
z vlastníckeho bývania sú výrazne spokojnejší s bývaním ako respondenti z nájomného
bývania. Spokojnosť so životom je v priamej úmere so spokojnosťou s bývaním.
9. Má Váš dom/byt zabezpečenú tečúcu vodu?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 9: Tečúca voda
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Respondenti nájomných bytov uvádzali, že ich byty sú komletne vybavené vodovodom. To
neplatí o respondentoch z programu svojpomocnej výstavby. Tu má vodovod v dome 70 %
respondentov.
10. Má Váš dom zabezpečené funkčné splachovacie WC?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 10: Splachovacie WC
Podobné odpovede boli pri otázke týkajúcej sa zavedeného splachovacieho WC, čo priamo
súvisí s prítomnosťou vodovodnej prípojky. Pri nájomných obecných bytoch sú všetky
zabezpečené toaletou, pri rodinných domoch zo svojpomocnej výstavby je to len v 70 %.
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11. Má Váš dom vybavenú kuchyňu?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 11: Kuchyňa
Podobne je to pri vybavení kuchyne. Keďže opäť ide o spojitosť s vodovodnou prípojkou,
respondenti nájomných bytov uvádzali, že všetci majú vybavenú kuchyňu. V prípade
rodinných domov zo svojpomocnej výstavby sú kuchyne vybavené na 70%.
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12. Má Váš dom oddelené spanie detí od dospelých?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 12: Oddelené spanie
Aj v téme oddelenosti spálni, platí, že všetci nájomníci disponujú oddelenou spálňou pre deti.
V prípade respondentov z programu svojpomocnej výstavby to platí na 70%.
13. Je podľa Vás Váš dom dostatočne veľký pre vašu rodinu?
Typ A- nájomné bývanie:
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Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 13: Spokojnosť s veľkosťou domu
Napriek predchadzajúcej odpovedi o oddelenosti spálne pre deti, respondenti vlastníckeho
bývania artikulovali, že si myslia, že ich dom je dostatočne veľký pre ich rodinu. V prípade
nájomného bývania si to myslí 63,3 % opýtaných.
14. Koľko m2 obytnej plochy má Váš dom?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 14: Veľkosť domu
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Čo sa týka obytnej plochy bytov/domov, nájomníci uvádzali zhodne jeden parameter, a to 50
m2, u vlastníckeho bývania vidíme väčšiu variabilitu - od malej plochy - 39m2 až po 90m2.
15. Koľko m2 obytnej plochy pripadá na jedného člena domácnosti?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 15: Obytná plocha
Pri odpovediach na túto otázku vidíme podobnosť medzi nájomcami a vlastníkmi,
vykazovaná je široká variabilita obytnej plochy na 1 člena domácnosti.
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16. Ste spokojný s prostredím (ulicou, susedstvom), kde sa Váš dom/byt nachádza?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 16: Spokojnosť so susedstvom
Pri zisťovaní spokojnosti s prostredím, v ktorom sa bývanie nachádza, respondenti
vlastníckeho bývania vyjadrovali o trochu väčšiu spokojnosť, ako obyvatelia nájomného
bývania.
17. Čo si myslíte o svojich susedoch?
Typ A- nájomné bývanie:
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Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 17: Susedia
Pri otázke na susedské vzťahy paradoxne vychádza, že respondenti z nájomných bytov majú
lepšie vzťahy so susedmi, ako respondenti z rodinných domov. Môže to byť dané aj dĺžkou
bývania v susedstve. Nájomníci bývajú v susedstve viac ako 10 rokov, pričom obyvatelia
rodinných domov sú čerstvo nasťahovaní a začínajú ešte len vytvárať susedstvo.
18. Máte vo Vašom bývaní pocit súkromia?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve :

Graf č. 18: Pocit súkromia
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Čo sa týka pocitu súkromia, respondenti vlastníckeho bývania jednoznačne artikulovali,že
majú pocit súkromia. V prípade nájomného bývania, to platí u 76,70 % respondentov.
19. Máte obavy, že o Vaše bývanie v budúcnosti prídete?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve :

Graf č. 19: Obavy z budúcnosti
Pri zisťovaní obáv klientov o budúcnosť spojenú s bývaním, respondenti vlastníckeho bývania
väčšinovo uvádzali, že si myslia, že im nehrozí nebezpečenstvo. Klienti nájomného bývania
vyjadrovali obavy spojené s tým, že byt nie je ich vlastníctvom.
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20. Akú čiastku dávate mesačne na výdavky spojené s bývaním? (nájom, splátka
pôžičky, elektrika, voda, odpad)
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B:

Graf č. 20: Mesačné výdavky
Pri otázke týkajúcej sa výdavkov na bývanie, sme zistili, že v prípade nájomcov je
najčastejšou odpoveďou 100,- EUR, čo je pomerne nízka suma. V prípade vlastníckeho
bývania je najčastejšou odpoveďou 200,- EUR, v ojedinelých prípadoch klienti odpovedali, že
je to suma až do 450,- EUR/mesačne.
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21. Koľko Vám mesačne chýba financií na pokrytie Vašich základných potrieb?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 21: Rezerva v rodinnom rozpočte
Aj pri tejto otázke vidíme väčšiu variabilitu respondentov z vlastníckeho bývania.
Najfrekventovanejšia odpoveď je 200,00 EUR, avšak niektoré odpovede sú omnoho
sebavedomejšie, ako u respondentov z nájomného bývania. Tým chýba v priemere
200,00 EUR mesačne.
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22. Ako by ste charakterizovali Váš spánok?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 22: Spánok
Pri dopytovaní sa na kvalitu spánku respondentov, zisťujeme, že klienti z rodinných domov
majú v priemere lepší spánok ako klienti z nájomného bývania.
23. Ste momentálne zamestnaný?
Typ A- nájomné bývanie:

42

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve :

Graf č. 23: Zamestnanosť klientov
Pri zisťovaní zamestnanosti klientov sa dozvedáme, že klienti z nájomných bytov majú vyššiu
zamestnanosť ako klienti z programu svojpomocnej výstavby.
24. Boli ste zamestnaní aspoň 1x za posledné 2 roky?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve :

Graf č. 24: Zamestnanosť v minulosti
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V tejto otázke sa dozvedáme, že nezamestnanosť klientov z vlastníckeho bývania je dočasná,
pravdepodobne spôsobená stratou zamestnania vplyvom pandemickej krízy. V posledných 2
rokoch bolo zamestnaných až 86,20 % opýtaných. Podobne to platí aj u respondentov
z nájomného bývania.
25. Chceli by ste byť v budúcnosti zamestnaný?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 25: Zamestnanosť v budúcnosti
Otázka, ktorá zisťuje záujem o zamestnanie nás informuje, že respondenti z vlastníckeho
bývania v 100 % majú záujem sa zamestnať v blízkej budúcnosti.

V prípade klientov

z nájomného bývania je to podobné, odchýlka je minimálna.
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26. Čo považujete za najväčšiu prekážku pri zamestnaní sa? (viac možností)
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 26: Prekážky v zamestnaní sa
Pri dotazovaní sa na príčiny nezamestnanosti, respondenti najfrekventovanejšie uvádzali, že
ide o problém diskriminácie Rómov na trhu práce. Zaujímavé je zistenie, že respondenti
z vlastníckeho bývania označili za hlavný problém nedostatočné vzdelanie. To odráža opäť
väčšiu sebareflexiu a s tým spojené ambície na strane respondentov z rodinných domov ako
respondentov z radov nájomníkov.
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27. Majú Vaše deti v dome/byte vlastné miesto na spanie?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 27: Spánok detí
Oba typy bývania zabezpečujú miesto pre spanie detí v dome/byte. V prípade vlastníckeho
bývania je zabezpečené miesto pre spanie deti u všetkých opýtaných.
28. Kde si vaše deti robia domáce úlohy?
Typ A- nájomné bývanie:
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Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 28: Domáce úlohy detí
Obe skupiny respondentov uvádzali, že deti si robia domáce úlohy buď vo svojej izbe, alebo
na spoločnom jedálenskom stole. Druhá odpoveď bola frekventovanejšia u respondentov
z programu svojpomocnej výstavby.
29. Mali Vaše deti za posledných 6 mesiacov vymeškané neospravedlnené hodiny
v škole?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 29: Neospravedlnené hodiny deti
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Odpovede oboch dopytovaných skupín boli totožné, deti respondentov viacmenej nemali
vymeškané neospravedlnené hodiny v škole.
30. Využívali ste za posledné 2 roky služby terénnych sociálnych pracovníkov, alebo
komunitného centra?
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve:

Graf č. 30: Služby TSP
Obe skupiny zhodne uvádzajú, že využívali služby komunitného centra, prípadne terénnych
sociálnych pracovníkov. V prípade respondentov z nájomným bývaním ide o výraznejší
záujem o tieto sociálne služby.
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31. Ktoré služby TSP a KC využívate? (viac možností)
Typ A- nájomné bývanie:

Typ B- rodinný dom v osobnom vlastníctve :

Graf č. 31: Služby TSP využívané klientmi
Aj v tejto otázke sú odpovede oboch skupín veľmi podobné. Respondenti artikulujú, že
najviac potrebovali pomoc s rôznymi „papierovačkami“, pracovné poradenstvo a pomoc
s exekúciami.

Diskusia:
Úlohou diskusie je porovnať výsledky nášho výskumu s obdobnými výskumami zo
Slovenska a zo zahraničia. Výskumy, ktoré sa orientujú na tému bývania vo vzťahu ku kvalite
života boli vo svete realizované už v 80. rokoch 20. storočia. Na území Slovenska evidujeme
vo väčšej miere výskumy v oblasti bývania až v posledných rokoch, pričom najširší záber je
práve v téme bývania marginalizovaných rómskych komunít. Menej výstupov je v skúmaní
podmienok na bývanie v rámci SR vo všeobecnej rovine a v skúmaní bezdomovectva
(Riečanský et al. 2019).
Tému v roku 2019 spracovával tím Slovenského národného strediska pre ľudské práva
s cieľom analyzovať dostupnosť a primeranosť bývania na území Slovenska (právo na
bývanie). Pracujú s konceptom tzv. vážnej deprivácie bývania (VDP) a preťaženosti nákladov
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na bývanie. Vychádzajú z dát Štatistického úradu SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR
a Štatistického úradu Európskych spoločenstiev (Eurostat). Analýza uvádza, že od roku 2009
do roku 2017 sledujeme postupný nárast celkového ukazovateľa VDP v SR. Kým v roku bola
miera VDB 4,20 % celkovej populácie, v roku 2017 to už bolo 5,20 % celkovej populácie.
Naproti tomu celkový vývoj v EÚ bol opačný, VDB klesla z 5,90 % na 4 %. Pri sledovaní
celkovej populácie je zjavný negatívny trend, podľa ktorého čoraz viac ľudí v SR žije
v nevyhovujúcich podmienkach. Pri skúmaní VDB u osôb ohrozených chudobou dáta
Eurostatu upozorňujú, že miera VDB od roku 2009 vzrástla až o 9,40 % a rozdiel medzi
osobami ohrozenými chudobou a zvyškom populácie predstavuje 17,30 %. Až jedna z piatich
osôb ohrozených chudobou žije v obydlí, ktoré môžeme označiť za nevyhovujúce,
v porovnaní s jednou z tridsiatich troch osôb v prípade zvyšku populácie (Riečanský et al.
2019).
Analýza ďalej konštatuje, že pri súbežnom zohľadnení niekoľkých charakteristík - ohrozenie
chudobou, viacpočetné rodiny a vidiek, môžeme na základe znalosti problematiky
predpokladať, že významnú časť domácnosti ohrozených VDB predstavujú marginalizované
rómske komunity. Mnohé obydlia v MRK napĺňajú znaky neprimeraného bývania.
Zaujímavým výstupom je aj výskum autorov Pecka a Stewarta z roku 1985. Bol
realizovaný v USA a jeho cieľom bolo analyzovať prínos bytovej výstavby ako jednej
z trinástich uspokojujúcich životných podmienok pre celkovú spokojnosť s kvalitou života.
Vzorku výskumu tvorilo 2 700 domácnosti žijúcich v Oklahome. Vzorka nepredstavovala
jednu etnickú menšinu, ako je to v našom prípade. Napriek tomu, výsledky výskumov sú
podobné až identické. Zistenia Pecka a Stewarta (1985) ukázali, že zvýšenie spokojnosti
s bývaním sprevádzalo zvýšenie spokojnosti so životom. Okrem bývania, ako ďalší dôležitý
determinant ovplyvňujúci kvalitu života je finančná sebestačnosť rodín. Peck a
Stewart (1958) ďalej uvádzajú, že vyššia úroveň spokojnosti s bývaním bola spojená s vyššou
spokojnosťou susedstva, lepšou štrukturálnou kvalitou susedstva, vlastníctvom, nižšími
pomermi osôb na miestnosť (obložnosťou), dlhším pobytom v susedstve a vnímanou cenou
bývania. Náš výskum potvrdzuje tézu, že kvalita života a spokojnosť so životom sú priamo
závislé od spokojnosti s bývaním. Čím je bývanie viac autonómne, tým je vyššia celková
spokojnosť so životom. Náš výskum sa taktiež zhoduje v otázkach spokojnosti so susedstvom.
Čím je rodina dlhšie obdobie v novom susedstve, tým je spokojnejšia.
Evaluačný výskum zameraný na dopad realizovaného projektu Rapid Re-housing
v meste Brno (ČR) realizoval tím pracovníkov Ostravskej univerzity, Fakulty sociálnych
štúdií. Projekt je založený na prístupe housing first (bývanie predovšetkým) a jeho primárnym
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cieľom bolo ukončenie bezdomovectva 50 rodín v Brne. Tím výskumníkov skúmal dopad
projektu na kvalitu života rodín zapojených do projektu. Išlo o randomizovaný kontrolovaný
experiment, to znamená, že výsledky boli porovnávané s kontrolnou vzorkou, teda rodinami
bez sociálnej intervencie. Primárne výsledky výskumu uvádzajú, že miera udržania bývania
po jednom roku je 96 %, až 48 z 50 intervenovaných rodín si udržalo bývanie. Zatiaľ čo
intervenované rodiny sa nesťahovali, kontrolné rodiny sa sťahovali v priemere 0,6-krát
v období 6 - 12 mesiacov. Intervenované rodiny prežívali lepšiu subjektívne vnímanú istotu
bývania o 2,12-krát viac ako kontrolná vzorka. Matky v intervenčnej skupine mali 4,5
násobne nižšiu šancu, že sa ocitnú v pásme vysokej miery psychosociálneho stresu oproti
kontrolnej skupine. Lepšie skóre sa prejavuje najviac pri výskyte depresií, pocitu, že všetko je
veľmi ťažké, pocitu vlastnej bezcennosti. Výskum konštatuje aj výrazné posuny v oblasti
zdravia, došlo k signifikantnému zlepšeniu subjektívne vnímaného zdravotného stavu
intervenovaných rodín oproti kontrolnej skupine. Zaujímavosťou je, že pravdepodobnosť
výskytu chorôb dýchacích ciest bola vďaka intervenciám 2,1-krát nižšia oproti kontrolnej
skupine. Podobne je to v oblasti spánku, subjektívneho prežívania pohody, výskytu anómie
a sociálno - patologických javov. Výskum potvrdil predpoklad, že program zameraný na
zabezpečenie bývania a následnú intenzívnu sociálnu prácu je efektívny a má pozitívny dopad
na všetky oblasti života (Ripka et al. 2018). Podobne v našom výskume bolo zistené, že
kvalita bývania úzko súvisí so subjektívne prežívanou kvalitou zdravia a psychickej pohody.
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5 Záver a odporúčania
Cieľom analýzy bolo zmapovať úroveň finančnej gramotnosti klientov programov
bývania pochádzajúcich z MRK a zároveň zistiť dopad realizácie programov bývania na
kvalitu života klientov z MRK. Pritom nám išlo o komparáciu dvoch programov, a to štátneho
programu nízkoštandartného nájomného bývania a Programu svojpomocnej výstavby
rodinných domov do osobného vlastníctva. Výsledky prieskumu zameraného na finančnú
gramotnosť nepotvrdili prevládajúci názor, že ľudia žijúci v MRK majú podpriemerné
znalosti v oblasti finančnej gramotnosti, že ich správanie vo vzťahu k sporeniu, riešeniu
dlhov, komunikácií s bankovým sektorom je kvalitatívne výrazne poddimenzované
v porovnaní s majoritným obyvateľstvom. Z prieskumu sa dozvedáme, že klienti z MRK
zvyknú plánovať svoje rodinné príjmy a výdaje, taktiež majú skúsenosť so sporením
a odkladaním peňazí na nepredvídateľné výdavky. O tom, ako sa budú peniaze používať
rozhodujú obaja manželia, vo väčšej miere muži. Nepotvrdil sa predpoklad, že širšia komunita
má vplyv na rozhodnutia jednotlivcov vo veci plánovania použitia financií. Zaujímavosťou je,
že respondenti vykazovali vysokú mieru sebavedomia a sebadôvery v oblasti racionálneho
spravovania rodinného rozpočtu a komunikácie s bankovou inštitúciou. Vnímame mierny
nesúlad v porovnaní so zistenými znalosťami v téme bankových produktov a vykazovanou
zadlženosťou. Na druhej strane prieskum potvrdil hypotézu, že terénna sociálna práca je
významným činiteľom pri pomoci klientom so zadlženosťou. Výrazne pozitívne výsledky
prieskumu môžu byť ovplyvnené aj tým, že respondentmi bola skupina obyvateľov z MRK,
ktorí už sú zapojení v programe bývania. Zväčša ide o aktívnejších členov komunity, teda
nejedná sa o typickú vzorku cieľovej skupiny obyvateľov MRK.
Výsledky výskumu zameraného na zisťovanie dopadov programov bývania na kvalitu
života klientov, nás privádzajú ku konštatovaniu, že každý z programov je celkovo prínosný
pre kvalitu života obyvateľov MRK. Vyvoláva zmeny v životoch ľudí, ktoré zasahujú viaceré
oblasti života - osobnú pohodu (well being), psychické zdravie, prežívanie autonómie
a bezpečia. Keďže do oboch programov vstúpili klienti s túžbou zlepšiť svoj život, zabezpečiť
rodine lepšie životné podmienky, vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že klienti takúto zmenu
dosiahli. Ak porovnávame spokojnosť so životom a bývaním dve kategórie klientov z nájomného bývania a vlastníckeho bývania, tak musíme konštatovať, že vlastnícke bývanie
vyvoláva signifikantnejšie zmeny v oblasti „well being“ (osobnej pohody). Klienti
s vlastníckym bývaním taktiež artikulujú väčšiu spokojnosť s novým životným prostredím.
Taktiež u tejto skupiny dochádza k lepšiemu spánku, výraznejšie pozitívnejšiemu prežívaniu
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autonómie, súkromia a bezpečia. Klienti z vlastníckeho bývania majú menšie obavy
o budúcnosť, možnú stratu istoty bývania, ako klienti z nájomného bývania. Na druhej strane,
nepotvrdila sa naša hypotéza, že klienti programu svojpomocnej výstavby budú mať vyššiu
mieru zamestnanosti a zamestnateľnosti, ako klienti z nájomného bývania. Je však u nich
evidentne väčšia ambícia získať dobre platené zamestnanie. Tak ako sme predpokladali, obe
skupiny využívali služby terénnych sociálnych pracovníkov, najmä v oblasti pomoci
s administratívnou záťažou, pomocou s dokumentmi, exekúciami a v oblasti pracovného
poradenstva. Výskum potvrdil dôležitosť vytvárania a implementovania programov bývania
pre ľudí nachádzajúcich sa v hlbokej sociálnej exklúzii. Programy predstavujú akýsi životný
štart, odrazenie sa zo „začarovaného kruhu chudoby“.
S analýzy vyplývajú viaceré odporúčania pre tvorcov verejných politík zameraných na oblasť
finančnej gramotnosti, bývania, ako aj pre implementátorov programov bývania:
-

Zahrnúť do Národného štandardu finančnej gramotnosti plán vzdelávania špecifických
viacnásobne ohrozených skupín obyvateľstva, ako sú napr. obyvatelia MRK,

-

Do tvorby koncepcii rozvoja bývania, prípadne lokálnych stratégii zameraných na
sociálne bývanie je vhodné zakomponovať rôznorodé formy bývania, od nájomného
housing first bývania, cez prestupné bývanie až po vlastnícke bývanie v rodinných
domoch. Ukazuje sa, že kombinácia viacerých foriem bývania v jednej lokalite
vytvára podnetné diverzné prostredie,

-

Programy bývania je nevyhnutné podmieňovať výkonom intenzívnej sociálnej práce
s klientmi programov a vzdelávaním v oblasti finančnej gramotnosti,

-

Pri plánovaní tvorby novej výstavby nájomných bytov prípadne individuálnej
výstavby rodinných domov je potrebné zapojiť do plánovania aj budúcich obyvateľov
susedstiev. Súčasťou nových susedstiev by mali byť aj priestory slúžiace na
vzdelávanie a trávenie voľného času obyvateľov susedstva,

-

Byty a domy slúžiace na sociálne bývanie majú ponúkať dostatočný priestor
a súkromie vzhľadom na veľkosť rodiny.
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6 Prílohy:
1. Dotazník k prieskumu finančná gramotnosť klientov z MRK zapojených do
programu bývania
2. Dotazník k výskumu dopady programov bývania na kvalitu života klientov z
MRK
DOTAZNÍK I
Finančná gramotnosť
Ďakujeme, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka.

Zakrúžkujte aspoň jednu

z ponúkaných možností A,B,C,D,E,F pri každej otázke. V niektorých prípadoch môžete odpovede aj
vpísať.
1. Obec: ......................................................................
2. Vek: .....................
3. Pohlavie:

Muž

Žena

4. Vzdelanie:
A: neukončené základné

B: základné

C: učňovské

D: stredoškolské s maturitou

E: vysokoškolské
5. Zamestnanie:
............................................................................................................................
6. Kedy ste vstúpili do Projektu Dom.ov (urobili prvý vklad na vkladnú knižku)?
.............................................................................................................................
7. Kto má vo Vašej domácnosti pod kontrolou rodinné financie?
A: manželka

B: manžel

C: rodič jedného z manželov

D: iné (doplňte): ...................................

8. Zakrúžkujte odpoveď, ktorá je pravdivá
A: o tom, ako svoje peniaze použijem, rozhodujem len ja a môj manžel/manželka
B: o tom, ako svoje peniaze použijem, sa často radím s členmi familie (otec, mama, bratia,
sestry, babka, dedo, teta)
C: o tom, ako peniaze použijem, sa zvyknem poradiť so susedkami a priateľmi alebo robím tak,
ako väčšina ľudí v našej komunite
D: o tom ako peniaze použijem, sa zvyknem poradiť so sociálnym pracovníkom (pracovníkom
komunitného centra)
E: iné (doplňte): .....................................................................................................
9.

Rodinný rozpočet je finančný plán, ktorý
A: zostavuje človek, ak žiada banku o úver
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B: zostavuje podnikateľ – živnostník na začiatku podnikania
C: si zostavuje každý, kto sa chce naučiť dobre hospodáriť so svojimi peniazmi
10. Najdôležitejšími pojmami pri zostavovaní rodinného rozpočtu sú:
A: Príjmy a výdaje

B: Platby a náklady

C: Splátky a pôžičky
11. Aký je najlepší výsledok pri zostavení rodinného rozpočtu?
A: Príjmy sú rovnaké ako výdaje

B: Príjmy sú vyššie ako výdaje

C: Výdaje sú vyššie ako príjmy
12. Odborníci tvrdia, že človek by mal ušetriť z akéhokoľvek príjmu. Čo myslíte, akú
minimálnu čiastku by mal odkladať, aby vedel zvládnuť neočakávané finančné krízy?
A: 5 percent

B: 10 percent

C: 20 percent
13. V našej domácnosti:
A: zvykneme každý mesiac dopredu naplánovať, na čo peniaze použijeme a držíme sa toho
B: zvykneme každý mesiac dopredu naplánovať, na čo peniaze použijeme, ale potom sa toho
nedržíme
C: nezvykneme plánovať, peniaze používame ako treba
D: iné (doplňte): .....................................................................................................
14. V našej domácnosti:
A: pravidelne odkladáme peniaze na neočakávané výdavky
B: ak máme väčší príjem, tak si odložíme peniaze na neočakávané výdavky
C: vôbec si nerobíme rezervu na neočakávané výdavky
D: iné (doplňte): .....................................................................................................
15. Myslím si o sebe, že:
A: viem dobre hospodáriť s peniazmi v domácnosti
B: neviem až tak dobre hospodáriť s peniazmi v domácnosti
C: iné (doplňte): .....................................................................................................
16. Máte skúsenosť s pravidelným sporením?
A: Áno, už som sporil aj v minulosti, nie je to pre mňa problém
B: Nie, je to prvý krát, kedy sporím pravidelne na vytúženú vec
C: iné (doplňte): .....................................................................................................
17. Čo je/bolo pre Vás najťažšie počas obdobia sporenia?
A: nezabudnúť v danom mesiaci ísť do banky
B: ušetriť z rodinného rozpočtu peniaze na vklad na vkladnú knižku
C: to, že som musel cestovať do mesta kvôli vkladu
D: nič
E: iné (doplňte): .....................................................................................................
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18. Ktoré tvrdenie o Vás je pravdivé: V poslednom období ....
A: si viac verím v komunikácii s bankou
B: stále mám obavy, keď mám ísť do banky niečo vybaviť
C: iné (doplňte): .....................................................................................................
19. Ktoré tvrdenie o Vás je pravdivé: V poslednom období ....
A: viac rozumiem informáciam, ktoré poskytuje banka
B: myslím, že nerozumiem informáciam, ktoré poskytuje banka
C: iné (doplňte): .....................................................................................................
20. Čo podľa Vás znamená označenie RPMN pri úvere?
A: ročný úrok úveru
B: mesačná výška splátky úveru
C: celková nákladovosť úveru, úrok plus všetky poplatky
21. Ktoré tvrdenie o Vás je pravdivé: V poslednom období ....
A: sme na tom doma finančne lepšie
B: sme na tom doma finančne rovnako
C: sme na tom finančne horšie
D: nemám problém s mesačnými platbami
E: stáva sa mi, že zaplatím mesačnú platbu po termíne splatnosti
F: stáva sa mi, že niektoré mesačné platby neuhradím
22. Ak ste v súčasnosti zadlžený, aký tip dlhov máte?
A: exekúcia
B: pokuta
C: pôžička (banková alebo nebanková)
D: požičanie si od známeho
E: iné (doplňte): .....................................................................................................
23. Ak ste v súčasnosti zadlžený, čo spôsobilo vaše zadlženie?
A: nesplácanie dlhov
B: dlh iného člena rodiny
C: nedostatok financií
D: nekomunikovanie s úradmi
E: iné (doplňte): .....................................................................................................
24. Ako by ste riešila dlh vo vašom prípade?
A: čakanie kým sa na dlh zabudne
B: pravidelné splácanie
C: splácanie keď mi ostanú na to peniaze
D:

v prípade, že na dlh nemám peniaze tak to oznámim tomu komu dlhujem
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E: iné (doplňte): .....................................................................................................
25. Čo by ste spravili ak by ste dostali exekučnú výzvu?
A: nič
B: zavolal exekútorovi
C: vyhľadal terénneho sociálneho pracovníka
D: poradil sa s blízkymi
E: iné (doplňte): .....................................................................................................
26. Čo by ste spravili ak by ste dostali upomienku?
A: poradil sa s blízkymi
B: vyhľadal terénneho sociálneho pracovníka
C: počkal ako sa to vyvinie
D: zavolal tomu kto mi ju poslal
E: iné (doplňte): .....................................................................................................
27. Čo by ste spravili ak by ste na splácanie dlhu nemali peniaze?
A: počkal by som kým peniaze budem mať
B: vyhľadal terénneho sociálneho pracovníka
C: požičal si od známeho
D: oznámil to tomu komu dlhujem
E: iné (doplňte): .....................................................................................................
28. Ak máte dlh, ako by ste sa ho zbavili?
A: splácal ho
B: splácal ho podľa toho ako by som mal peniaze
C: osobný bankrot
D: nijako, na dlhy som zvyknutý
E: iné (doplňte): .....................................................................................................
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Dotazník II
Kvalita života klientov zapojených do programov bývania
1. Vek ................
2. Vzdelanie (základné, učňovské, SŠ, VŠ): ......................................
3. Koľko rokov bývate v novom bývaní?
a/ menej ako rok
b/ 1-3 roky
c/ 3-10 rokov
d/ viac ako 10 rokov
4. Koľko osôb býva vo Vašom obydlí?
a/ 1-2 osoby
b/ 3-5 osôb
c/6-8 osôb
d/ viac ako 9 osôb
5. Koľko maloletých detí býva vo Vašom obydlí?
a/ 0
b/ 1
c/2
d/3
e/4-6
f/ 7 a viac
6.

Ako veľmi ste spokojný so svojim terajším životom?
a/ vôbec nie som spokojný
b/ mohlo by to byť lepšie
c/ som spokojný
d/ som veľmi spokojný, takto som si to želal

7. Ako ste boli spokojný so svojim životom skôr ako ste vstúpili do programu bývania?
a/ vôbec som nebol spokojný
b/ bolo to horšie ako teraz
c/ bolo to rovnaké ako teraz
d/ bolo mi lepšie ako teraz
8. Ste spokojný so svojim domom/bytom?
a/ vôbec nie som spokojný
b/ mohlo by to byť lepšie
c/ som spokojný
d/ som veľmi spokojný, takýto dom/byt som chcel
9. Má Váš dom/byt zabezpečenú tečúcu vodu?
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a/ áno
b/ nie
10. Má Váš dom zabezpečené funkčné splachovacie WC?
a/ áno
b/nie
11. Má Váš dom vybavenú kuchyňu?
a/ áno
b/ nie
12. Má Váš dom oddelené spanie detí od dospelých?
a/ áno
b/ nie
13. Je podľa Vás Váš dom dostatočne veľký pre vašu rodinu?
a/ áno
b/ nie
14. Koľko m2 obytnej plochy má Váš dom? ....................................
15. Koľko m2 obytnej plochy pripadá na jedného člena domácnosti?...........................
16. Ste spokojný s prostredím (ulicou, susedstvom), kde sa Váš dom/byt nachádza?
a/ vôbec nie som spokojný
b/ mohlo by to byť lepšie
c/ som spokojný
d/ som veľmi spokojný, takto som si to predstavoval
17. Čo si myslíte o svojich susedoch?
a/ mám dobrých susedov, máme dobré vzťahy
b/ naše vzťahy sú normálne
b/ každý má svoj život, nestaráme sa do susedských vecí, nekomunikujeme veľmi
c/ vôbec sa to s nimi nedá vydržať, najradšej by sme ich vymenili
18. Máte vo Vašom bývaní pocit súkromia?
a/ skôr áno
b/ skôr nie
19. Máte obavy, že o Vaše bývanie v budúcnosti prídete?
a/ áno, bojím sa, že mi ho vezme banka alebo ma deložujú pre neschopnosť platiť nájomné
b/ isté riziko tu je, ale nebojím sa budúcnosti
c/ myslím, že mi to nehrozí, mám pod kontrolou rodinné financie
d/ dom/ byt nie je môj- nič nemám isté
20. Akú čiastku dávate mesačne na výdavky spojené s bývaním? (nájom, splátka pôžičky,
elektrika, voda, odpad) ...........................................
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21. Koľko Vám mesačne chýba financii na pokrytie Vaších základných potrieb?
............................
22. Ako by ste charakterizovali Váš spánok?
a/ výborný- nič ma v noci neruší, spím vo svojej posteli
b/ priemerný- nemám dostatočné pohodlie
c/ zlý- v noci som vyrušovaný mnohými podnetmi (napr. deti v izbe, hluk od susedov,..)
d/ mám lepší spánok ako to bolo pred tým než som sa sem nasťahoval
23. Ste momentálne zamestnaný?
a/ obaja partneri sme zamestnaní
b/ jeden z nás je zamestnaný
c/ ani jeden z nás nie je zamestnaný
24. Boli ste zamestnaní aspoň 1x za posledné 2 roky?
a/ áno
b/ nie
25. Chceli by ste byť v budúcnosti zamestnaný?
a/ áno
b/ nie
c/ neviem
26. Čo považujete za najväčšiu prekážku pri zamestnaní sa? (viac možností)
a/ nemám potrebné vzdelanie
b/ nemám potrebné zručnosti a skúsenosti, napr. murárske, tesárske
c/ práca je ďaleko, neviem sa tam dopraviť
d/ nízke platy, neoplatí sa pracovať
e/ Rómov nechcú zamestnávať
27. Majú Vaše deti v dome/ byte vlastné miesto na spanie?
a/áno
b/nie
28. Kde si vaše deti robia domáce úlohy?
a/ vo svojej vlastnej izbe majú písací stôl
b/ na spoločnom jedálenskom stole
c/ nerobia si v dome domáce úlohy
29. Mali Vaše deti za posledných 6 mesiacov vymeškané neospravedlnené hodiny v škole?
a/ áno
b/ nie
30. Využívali ste za posledné 2 roky služby terénnych sociálnych pracovníkov alebo
komunitného centra?
a/ áno, často
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b/občas
c/ dosť často
31. Ktoré služby TSP a KC využívate? (viac možností)
a/ pomoc s papiermi
b/ pomoc s exekúciami
c/pomoc pri sporení
d/ voľnočasové aktivity pre deti
e/ vzdelávacie aktivity pre dospelých
f/ pracovné poradenstvo
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