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1. Úvod 

Problematika bývania je jednou z hlavných tém na riešenie a súčasne jedným z hlavných              

nástrojov na udržateľnú integráciu maginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Viac-či 

menej úspešné pokusy o zlepšenie katastrofálnych životných podmienok v týchto lokalitách mô-

žeme sledovať už niekoľko dekád.  

Tieto skúsenosti nám priniesli dôležité poznatky o tom, že neexistuje jedno univerzálne riešenie 

ktoré vyrieši potreby a problémy všetkých, ktoré  sa jednoznačne orientujú v prospech podpory 

rozmanitých typov a foriem bývania. Konkrétny typ, spôsob a formu bývania tak v prvom rade 

určujú možnosti konkrétnej rodiny a daného územia a regiónu: jeho geografickej lokality, dostup-

nosti k pracovným príležitostiam, službám a vybavenosti, kontexte sídla – mestského či vidiec-

keho.   

 

Program asistovanej svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva, rozvi-

nutý neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov a jej partnerov, sa dlhodobo ukazuje ako jedna z 

úspešných foriem, ktorá napĺňa potreby určitých skupín príslušníkov marginalizovaných              

rómskych komunít. Ide o tie rodiny, ktoré nemajú nárok na štandardný úver na bývanie, ich            

rodinný príjem je nízky, potrebujú pomôcť s rodinným rozpočtom, avšak stále majú záujem a vôľu 

pomôcť si zabezpečiť bývanie výstavbou rodinného domu do osobného vlastníctva. 

 

Program predstavuje veľmi silný nástroj nielen zlepšovania aktuálnych životných podmienok prí-

slušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Program má i silný integračný charakter a po-

tenciál destigmatizácie bývania a rómskych komunít. Práve kopírovanie štandardného procesu 

zabezpečovania si bývania u majori ty, t. j. sporenie, získanie hypotekárneho úveru, výstavba 

rodinného domu resp. jeho odkup, pomáha pri akceptácii asistencie resp. pozitívnej podpory    

smerujúcej na príslušníkov MRK, v tomto procese aj majoritou.  

 

Našim cieľom je preto podporiť asistovanú svojpomocnú výstavbu rodinných domov do osobného 

vlastníctva na úroveň systémového nástroja štátnych politík Slovenskej republiky, aby tak bola 

táto možnosť dostupná pre čo najviac príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. 
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2. Asistovaná svojpomocná výstavba  

Bývanie vo vlastnom obydlí je prevažujúcou formou bývania v Slovenskej republike. Fyzické́ 

osoby vlastnia viac ako 90% obytných jednotiek, čo je jedna z najvyšších sadzieb v EÚ. 

 

Program asistovanej svojpomocnej výstavby neziskovej organizácie Projekt DOM.ov je v              

súčasnosti na Slovensku najväčší, a to čo do počtu zapojených rodín, tak i zapojených lokalít a 

samospráv. Tieto skúsenosti dokazujú, že vlastné plnohodnotné bývanie nielen zlepší životný 

štandard rodiny, ale vytvorí sociálne prostredie, ktoré dá jednotlivým členom, najmä deťom, 

šancu na lepšie vzdelanie,  integráciu v rámci spoločnosti a vymanenie sa z prostredia                  

generačnej chudoby.  

 

Ide o dlhodobý program, v rozmedzí 15 a viac rokov, ktorý pozostáva pri každej rodine z                 

nasledujúcich procesov: finančné vzdelávanie, sporenie, príprava projektovej dokumentácie,      

odkup pozemku, asistovaná výstavba rodinného domu, kolaudácia, užívanie a splácanie úveru. 

 

Na rozdiel štandardných štátom podporovaných programov rozvoja bývania prostredníctvom       

výstavby nájomných bytov je svojpomocná výstavba špecifická tým, že hlavnú zodpovednosť za 

riešenie bytovej situácie má konkrétny obyvateľ, resp. rodina. Rodiny zapojené do programu      

nadobudnú okrem vlastného bývania aj zručnosti získané pri výstavbe, základné finančné        

vzdelanie potrebné pre získanie úveru na výstavbu a jeho splácanie a v neposlednom rade aj 

sebavedomie z toho, že to sami dokázali, čo v ich ďalšom živote prispeje k lepšiemu uplatneniu 

sa. 

Kľúčovú úlohu hra aj podporná inštitúcia poskytujúca asistenciu, t. j . napr. nezisková organizácia, 

ktorá zabezpečuje pomoc a asistenciu v oblasti finančného vzdelávania, pripraví výstavby,     

vzdelávania v oblasti výstavby, a pod.  

Nezanedbateľnú úlohu hra aj samospráva, ktorá má kompetencie a zodpovednosť zabezpečovať 

územný rozvoj, a teda najmä dostupnosť pozemkov vhodných na výstavbu individuálnych            

bytových domov a dostupnosť vhodnej a kvalitnej technickej infraštruktúry. 

 

Preto nástroje ktoré smerujú k podpore svojpomocnej výstavby musia byť dostupné pre všetky 3 

subjekty a to v rôznych formách. Ide o prierezovú aktivitu, na ktorej realizáciu je potrebná               

súčinnosť viacerých oblastí tak, ako naznačuje schéma.  
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SAMOSPRÁVA: 

• technická ifraštruktúra 

• pozemky 

• územný plán 

• participácia obyvateľov 

• komunikácia s obyvateľmi  

• sociálne služby 

POSKYTOVATEĽ ASISTENCIE  (n.o., 

o.z., a pod.)  

• neformálne finančné vzdelávanie 

• pomoc s rodinným rozpočtom  

• neformálne získavanie pracovných a 

stavebných zručností 

• komunitné plánovanie  

• zabezpečovanie stavebných mate-

riálov a stavebných procesov  

• zabezpečovanie projektovej doku-

mentácie a potrebných komunikácií  

OBYVATEĽ / RODINA 

• sporenie 

• splácanie úveru na bývanie  

• pracovné príležitosti  

• práca na výstavbe  

• práca na komunitných aktivitách  

Schéma 1: Rozdelenie úloh a aktivít v procese asistovanej svojpomocnej výstavby.  Zdroj: 

aktivity a skúsenosti neziskovej organizácie Projekt DOM.ov.  

FINANČNÁ INŠTITÚCIA 

• poskytovateĺ finanč-

ných nástrojov na 

úver na bývanie  
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3.  Prehľad strategických rámcov a ich nadväzností  

Riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít je v právnom systéme Slovenskej 

republiky definované ako Horizontálna priorita. To znamená, že oblasť bývania spadá pod 

kompetenciu Ministerstva dopravy a výstavby SR, podobne ako bývanie vo všeobecnosti. Preto 

väčšia časť legislatívy a strategických rámcov sa viaže na dokument koncepcie štátne bytovej 

politiky do roku 2020, ktorá nastavuje dlhodobé smerovanie a priority pre jednotlivé oblasti aktivity 

v bývaní na Slovensku. 

Dôležitou súčasťou sú však i tzv. stratégie pre integráciu Rómov, ktoré majú potenciál 

špecifikovať a spresniť hlavné štátne koncepcie a strategické rámce, a konkrétnejšie reagovať na 

situáciu marginalizovaných rómskych komunít. Tieto stratégie sú dôležité aj preto, že určujú 

priority pre jednotlivé oblasti, ktoré sú následne pretavované do výrazných finančných nástrojov, 

najmä podpory z EU. 

 

STRATEGICKÝ         
RÁMEC 

OBSAH  
NADVÄZUJÚCI DOKUMENT 

A LEGISLATÍVA  
CIEĽOVÁ      
SKUPINA  

Koncepcia štátnej byto-
vej politiky do roku 
2020* 
 
 
 
 
Koncepcia mestského 
rozvoja SR do roku 
2030 
 
 
* Koncepcia štátnej by-
tovej politiky do roku 
2030 (pripravovaná)  

priority podpory systé-
mov a foriem riešenia 
otázok sociálneho býva-
nia 

Zákon 150/ 1993 o Štátnom 
fonde rozvoja bývania  

samosprávy, n.o. 

Zákon 443/2010 o sociálnom 
bývaní 

samosprávy, n.o. 

Zákon č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom po-
riadku  

všetci účastníci 

Zákon č. 96/2019 + 555/2005 
o energetickej hospodárnosti 
budov  

všetci účastníci 
výstavby 

Zákon č. 310/1992 o staveb-
nom sporení 

individuálni oby-
vatelia 

Stratégia pre integráciu 
Rómov do roku 2020 

priority podpory systé-
mov a foriem riešenia 
otázok bývania v MRK 

OP Ľudské zdroje  samosprávy, n.o. 

Stratégia pre rovnosť, 
inklúziu a participáciu 
Rómov do roku 2030 

priority podpory systé-
mov a foriem riešenia 
otázok bývania v MRK 

Plán obnovy   

Nové operačné programy  

Tab. 1.: Prehľad strategických rámcov a nadväzujúcich dokumentov a legislatív v téme bývania 

v SR. 
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4. Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 je rámcový dokument Slovenskej republiky pre 

oblasť bývania. Vyjadruje komplexné ciele štátu pre oblasť bytovej politiky, definuje nástroje na 

ich dosiahnutie, ako aj formuluje zodpovednosť občanov, štátu, obcí, vyšších územných celkov a 

súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania. Vypracovanie a aktualizácia koncepcie štátnej 

bytovej politiky patrí ku kompetenciám Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré ako ústredný 

orgán štátnej správy touto koncepciou udáva základné smerovanie štátnej bytovej politiky v nad-

väznosti na širšie súvislosti sociálno-ekonomického, inštitucionálneho a technického vývoja v kra-

jine s cieľom zabezpečiť napĺňanie príslušných cieľov v tejto oblasti.  

Koncepcia jasne definuje hlavné, ako v oblasti bývania, tak aj v oblasti štátnej podpory s rozde-

lením kompetencií medzi občana, štát, samosprávu a súkromný sektor viď strana 14:  

Hlavným cieľom systému ekonomických nástrojov je zabezpečenie vhodných podmie-

nok pre všetkých občanov, aby si mohli zaobstarať primerané bývanie v závislosti 

na ich možnostiach. Zámerom štátnej bytovej politiky je, aby sa jestvujúci bytový fond 

zlepšoval a rozširoval nielen obstarávaním nových bytových a rodinných domov, ale aj 

prestavbami a nadstavbami jestvujúceho fondu budov […].  

 

Priamu ekonomickú podporu rozvoja bývania v SR ustanovuje dokument  prostredníctvom: 

• dotácií poskytovaných MDVRR SR na obstaranie nájomných bytov, technickej vybavenosti a 

odstránenie systémových porúch bytových domov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách 

na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z.,  

• zvýhodnených úverov poskytovaných prostredníctvom ŠFRB, pričom táto podpora je              

smerovaná predovšetkým na obstarávanie nájomných bytov a obnovu bytového fondu. V          

súčasnosti fungovanie ŠFRB upravuje zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja             

bývania.  

Koncepcia ďalej definuje úlohu štátu pri riešení problematiky bývania znevýhodnených skupín 

obyvateľov. Štát sa prostredníctvom podpory sociálneho bývania snaží zvýšiť dostupnosť bývania 

pre tých, ktorí si nedokážu (alebo len s problémami dokážu) zabezpečiť adekvátne bývanie       

vlastnými silami. Súčasne radí medzi tieto skupiny obyvateľov aj príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít.  

[…] je prvoradou úlohou štátu vytvoriť rovnaké východiskové podmienky pre vstup na trh 

s bývaním pre všetkých. Pomoc poskytovaná štátom má vždy len doplnkový charakter a 

mala by vhodne dopĺňať a zároveň aj podnecovať ich vlastné úsilie pri riešení bytovej 

situácie. Takto poskytovaná pomoc má okrem hlavného cieľa - zabezpečenia                   

primeraného bývania, i preventívnu funkciu - zabraňuje vzniku sociálneho                 

vylúčenia.  

 

Koncepcia explicitne zhodnocuje, že súčasná právna úprava na Slovensku nezohľadňuje               

špecifické podmienky, v ktorých sa príslušníci znevýhodnených skupín nachádzajú (rôzna           

príjmová situácia, potreba poskytovania sociálnych služieb a pod.). Odporúča vytvorenie            

vertikálneho, obojstranne priepustného systému bývania rôzneho štandardu, tzv. systému          
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prestupného bývania. Systém zahrňuje rôzne iné typy prechodného ubytovania (ubytovne, 

nocľahárne, útulky a pod.) až po nájomné byty určené na sociálne bývanie. V rámci systému 

prestupného bývania má svoju úlohu práve aj asistovaná svojpomocná výstavba, ktorá je vhodná 

práve najmä do vidieckych lokalít a ako jeden z vyšších stupňov v tomto systéme. Bližšie však 

koncepcia neurčuje ďalšie konkrétne opatrenia ani merateľné ukazovatele vedúce k ich                

naplneniu. 

 

Je nutné podotknúť, že podľa legislatívneho plánu by v súčasnosti mala byť spracovávaná Štátna 

koncepcia rozvoja bývania do roku 2030. Jej spracovanie je však oneskorené a jej znenie ani 

v pracovnej verzii toho času nie je k dispozícii. 

 

4.1. Koncepcia mestského rozvoja slovenskej republiky do roku 2030 

Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 20301 bola prijatá v roku 2018 ako 

rámcový celoštátny dokument. Cieľom je zhodnotiť aktuálny stav oblasti rozvoja miest, vytvoriť 

predpoklady pre partnerský prístup verejnej správy a zároveň vytvoriť predpoklady pre systémové 

zmeny súčasného stavu. 

Koncepcia mestského rozvoja sa dotýka témy bývania rovnako ako aj témy sociálne vylúčených 

komunít len okrajovo. Rozpoznáva, že: 

[…] jedným zo závažných aspektov rozvoja miest na Slovensku je hrozba prejavov 

rastúcej sociálnej nerovnosti a s ňou súvisiaca priestorová segregácia a separácia 

vyplývajúca zo sociálneho statusu jednotlivých skupín obyvateľstva. Viaceré pozitívne 

príklady ukazujú, že jedným z prístupov zabezpečujúcim prevenciu sociálnej segregácie 

je podpora zdravého sociálneho mixu, prihliadanie na potreby rôznych účastníkov života 

v meste, uplatňovanie princípov univerzálneho navrhovania, urbánna regenerácia a 

zapájanie.  

Nejde však do žiadnych konkrétnych odporúčaní priorít ani vízií v oblasti zabezpečovania bývania 

ako základnej kompetencie a povinnosti samosprávy (mesta). Koncepciou navrhované opatrenia 

sa skôr zaoberajú potrebou analyzovať prepojenosť miest a ich funkčných území, službami         

poskytovanými na úrovní miest či podporou verejnej osobnej dopravy a adaptácie na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy.  

 

4.2. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril          

podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania. Novelou zákona č. 302/2012 Z. z. 

sa fond stal finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva.  

Štát smeruje podpory z prostriedkov ŠFRB najmä do oblasti obstarávania nájomných bytov či už 

vo verejnom, alebo súkromnom sektore a obnovy bytového fondu.  

 
1 https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-rozvoj/dokumenty/koncepcia-mestskeho-

rozvoja-slovenskej-republiky-do-roku-2030 
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Konkrétne ide o poskytovanie bankových záruk za úvery pre samosprávy, ktoré majú záujem o 

výstavbu nájomných bytov. Ďalej ide o aktivity hypotekárneho financovania, v ktorom je    pod-

pora zo strany štátu poskytovaná len fyzickým osobám vo forme štátneho príspevku k hypote-

kárnym úverom a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom podľa zákona č. 

483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov. Touto formou sa podporuje možnosť ľahšieho získania hypotekárneho úveru mladým rodi-

nám s limitovanými príjmami na nadobudnutie, výstavbu, rekonštrukciu a obnovu svojho bývania.  

Z praktických skúseností aktivít neziskovej organizácie Projekt DOM.ov však vyplýva, že štátne 

hypotekárne úvery pre fyzické osoby, ktoré by mohli byť využívané ako finančný nástroj pri  

programe asistovanej svojpomocnej výstavby, sú pre príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít nedostupné. Táto nedostupnosť je daná najmä vysokou zadlženosťou, slabou platobnou 

disciplínou, nízkym príjmom príslušníkov marginalizovaných komunít. 

 

4.3.  Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom 
bývaní 

Dotácie na rozvoj nájomného sektora bývania definuje zákon č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj 

bývania a sociálnom bývaní. Upravuje aj ostatné možnosti a nástroj na obstaranie sociálneho 

bývania pre všetky subjekty ako sú mestá a obce, vyššie územné celky, či neziskové organizácie, 

sociálne podniky. 

Zákon prináša aj definíciu sociálneho bývania ako: 

[…] bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky 

dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením 

a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. 

Zákon taxatívne vymenováva, na aké typy výstavby je možné získať podporu. Ide o obstaranie 

(kúpou, rekonštrukciou, novou výstavbou) nájomných bytov v bežnom alebo nižšom štandardne. 

Súčasťou takéhoto typu obstarania sociálneho bývania môže byť aj zabezpečenie technickej 

infraštruktúry.  

Svojpomocné výstavba sa v zákone nespomína a ani nástroje, ktoré zákon poskytuje, nie je 

možné využiť na priamu či nepriamu podporu tohto typu riešenia bývania v marginalizovaných 

rómskych komunitách. 

 

4.4. Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom          
poriadku 

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku definuje nástroje územného plánovania, 

ktoré stanovujú optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia. V jeho súčasnom 

znení zákon nebráni, ale ani explicitne nepodporuje žiadnu formu rozvoja bývania v marginalizo-

vaných rómskych komunitách. Zákon momentálne prechádza veľkou transformáciou a nie jasné 

akým spôsobom sa vyvinie.  
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4.5. Zákon č. 96/2019 Z. z, Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hos-
podárnosti budov  

Zákon určuje podmienky a minimálne štandardy vzhľadom na energetická a ekologicky súlad 

výstavby so životným prostredím. Zaujímavosťou je, že zákon definuje príspevok na zateplenie 

rodinného domu, ktorý by bolo možné využívať pri rekonštrukcii v rámci programov asistovanej 

svojpomocnej výstavby. Nejde však o systémový nástroj. Vo svojich ostatných ustanoveniach 

zákon nebráni, ale ani explicitne nerozvíja žiadnu formu bývania, ani so zreteľom na 

marginalizované rómske komunity. 

 
4.6. Zákon č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení 

Ako určuje Štátna koncepcie bytovej politiky, jeden z dôležitých nástrojov podpory bývania je 

stavebné sporenie. Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb        

súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky. Stavebným sporením sa rozumie: 

bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné prostriedky vo 

forme vkladov na stavebné účely uvedené v § 11 a na základe ktorého môže za podmie-

nok ustanovených týmto zákonom získať nárok na štátnu prémiu a nárok na stavebný 

úver; stavebným úverom je úver poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu sta-

vebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11.  

Medzi účely podľa spomínaného ust. § 11 patria, okrem iného (zákon toto jasne, taxatívne defi-

nuje): nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb; na-

dobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom; pre-

stavba nebytových priestorov na byt či  nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel 

výstavby rodinného domu alebo bytového domu.  

Stavebné sporenie môže vykonávať len banka, ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie 

na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu. 

Dôležitou súčasťou stavebného sporenia je štátna prémia. Jej výška sa stanovuje výpočtom, 

podľa ktorého priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov sporiteľa a je naj-

viac 1,3-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

Slovenskej republiky. 

Toto stavebné sporenie, a najmä vo väzbe na štátnu prémiu, predstavuje čiastkový nástroj uplat-

niteľný aj pri programoch asistovanej svojpomocnej výstavby. Problémom v súčasnosti je zúženie 

okruhu sporiteľov, resp. poberateľov štátnej prémie podľa veku, kedy táto sa týka len osôb nad 

18 rokov. V prostredí MRK (ale nie len) je táto skutočnosť značne demotivujúca a negatívne sa 

odráža na vôli pripravovať seba a svoje deti na zabezpečenie si vlastného bývania. Stavebné 

sporenie predstavuje potenciál stať sa súčasťou komplexné ho systémového riešenia podpory 

svojpomocné výstavby na Slovensku. 

 

5. Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 

Stratégia SR je vládny dokument, ktorým sa vláda SR zaväzuje výrazne "podporiť procesy      

smerujúce k sociálnemu a ekonomickému začleneniu rómskych komunít na Slovensku" [1].  
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V oblasti bývania má stratégia ako hlavný zámer vytvárať postupne sa integrujúce formy bývania, 

ktoré budú rozvíjať participáciu obyvateľov bytov, ich zodpovednosť a snahu o štandardné           

bývanie.  

Akčné plány2 boli vypracované pre štyri prioritné oblasti dekády: vzdelávanie, zamestnanosť, 

zdravie, bývanie, pričom zohľadňujú aj prierezové témy – rovnosť príležitostí, boj proti chudobe a 

predchádzanie diskriminácii. Akčné plány obsahujú 153 konkrétnych opatrení v oblastiach -   

vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie. 

Špecifikovaný globálny cieľ je rozdelený v Akčných plánoch na čiastkové ciele a konkrétne          

aktivtiy: 

Globálny cieľ: 

Znížiť rozdiely v dostupnosti a kvalite bývania a základnej infraštruktúrnej vybavenosti 

medzi priemerom populácie v Slovenskej republike a príslušníkmi MRK a podporovať      

odstraňovanie ich rezidenčnej segregácie.  

Čiastkový cieľ č. 1  

Zvýšiť podiel príslušníkov MRK v legálnych obydliach.  

Čiastkový cieľ č. 2  

Zvýšiť podiel obydlí s prístupom k základnej infraštruktúre a vybavenosti v osídleniach 

MRK. 

Opäť nie je svojpomocná výstavba špecifikovaná ako konkrétny typ aktivity.  

 

5.1. Operačný program Ľudské zdroje 

Operačný program ľudské zdroje je rámec čerpania finančnej pomoci pre Slovensko zo            

štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020. Tieto prostriedky sú konkrétne určené na podporu 

vzdelávania, zvýšenia zamestnanosti, podporu mladých ľudí, pomoc osobám, ktoré sú na hranici 

chudoby, zvyšovaniu zamestnanosti či zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne                                            

marginalizovaných  komunít. Ide o rámec ktorý vychádza zo strategických dokumentov SR a     

definovaných priorít a vízii a má veľký dopad v praktickom živote. V oblasti bývania sú v rámci 

operačného programu ľudské zdroje definované priority v oblasti technickej vybavenosti a        

zlepšovanie kvality života a dostupnosti lepšieho bývania v rómskych komunitách ako kľúčové. 

Sú definované v prioritnej osi 5 a 6 nasledovné: 

Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania 

Výsledky:  [ … ] 

• zavedenie systému finančného mechanizmu pre podporu svojpomocnej výstavby 

(mikropôžičky) [s. 114]  

 
2 https://www.minv.sk/?strategia-pre-integraciu-romov-do-roku-2020 
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Dôležitým prvkom v operačnom programe ľudské zdroje je aj konkrétne odvolávanie sa na 

svojpomocnú výstavbu ako systém a jeden zo spôsobov zvyšovania počtu rómskych domácnosti 

žijúcich v zlepšených podmienkach bývania. Dokonca, je zavedenie systému finančného 

mechanizmu pre podporu svojpomocné výstavby ako jeden z hlavných výsledkov tohto OP. 

Priestor na podporu svojpomocnej výstavby je možné identifikovať aj v odvolávke sa na 

integrované formy bývania (tzv. prestupné bývanie). 

Avšak, doteraz konkrétna výzva na čerpanie týchto financií nebola zverejnená a podľa 

zverejnených harmonogramov výziev3 ani minimálne v roku 2021 plánovaná.   

 

5.2. Aktualizácia ex ante hodnotenia OP ĽZ – sociálne bývanie4 

Evaluačný dokument Ministerstva financií SR na ex ante hodnotenie Operačného progamu OPĽZ 

bol vytvorený s cieľom vyhodnotiť možnosti a potrebu nastavovania finančých nástrojov 

vyplývajúcich z prioritných osí a cieľov OPĽZ. Dokument sa zameriava práve na projekty 

svojpomocnej výstavby obydlí pre marginalizované komunity ako jednou z priorít podpory.  

Dokument záverom hodnotí:  

Na základe zistených nedostatkov v oblasti financovania trhu sa odporúča vytvoriť 

finančný nástroj na financovanie projektov svojpomocnej výstavby obydlí, ktorý by sa 

zameriaval na súkromné osoby – členov marginalizovanej rómskej komunity. Na tento 

účel sa odporúčajú dve vhodné alternatívy: nástroj úverového financovania krytý fondom 

a záručný nástroj. Je potrebné zdôrazniť, že množstvo mikroúverov čerpaných konečnými 

prijímateľmi, ako aj celkový úspech financovaných projektov v rámci odporúčaného 

finančného nástroja bude výrazne závisieť od koordinovaného úsilia zo strany všetkých 

zainteresovaných strán, od ochoty obcí predať pôdu a rozvíjať infraštruktúru, od nájdenia 

vhodných poskytovateľov služieb a od dostupnosti grantov na financovanie podporných 

služieb, ako sú mobilizačná činnosť a workshopy pre zainteresované strany, právne a 

inžinierske poradenstvo v súvislosti so žiadosťami o stavebné povolenia a ďalšie potrebné 

oprávnenia, stavebný dozor a projektový manažment, odborná príprava v oblasti finančnej 

gramotnosti a sociálna práca s klientmi s cieľom podporiť ich integráciu a zlepšenie 

pracovných a záchranných zvykov, atď. Preto sa odporúča, aby tento navrhovaný 

finančný nástroj bol súčasťou integrovanej stratégie podpory a bol by doplnený 

komplexným grantovým programom. 

Dokonca, dokument rozpoznáva, že za účelom dosiahnutia celkového úspechu je nevyhnutné, 

aby finančné nástroje na podporu svojpomocnej výstavby sprevádzali komplexné grantové 

programy. Ide o finančnú podporu na procesy ako sú napríklad mobilizačné aktivity a workshopy 

pre obce a komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami v príprave projektov, stavebný 

dozor a projektový manažment, právne a inžinierske poradenstvo na podporu žiadostí o stavebné 

povolenia a ďalšie potrebné oprávnenia, sociálna práca s klientmi na podporu ich integrácie a 

zlepšenie pracovných a sporiacich návykov. Konkrétne, evaluácia  hodnotí a identifikuje sumu na 

tieto aktivity, a to vo výške 10 000 EUR na jeden stavebný projekt svojpomocnej výstavby.  

 
3 VIiď napr. https://www.minv.sk/?harmonogram-vyziev 
4https://www.mfsr.sk/files/archiv/33/Aktualizacia2.pdf 

https://www.minv.sk/?harmonogram-vyziev
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Do praxe sa však tieto závery nedostali (viď časť tejto analýzy - Operačný program Ľudské 

zdroje).  

 

6. Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030  

Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ÚSVRK) na základe 

bodu B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 324 z 3. júla 2019 vypracoval Stratégiu pre 

rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030, ako pokračovanie predchádzajúcej stratégie 

pre integráciu Rómov a súčasného rámca pre nastavovanie a čerpanie finančných zdrojov z     

Európskej únie. Stratégia 2030 je vzhľadom na svoj prierezový charakter strešným dokumentom 

pri tvorbe a implementácii plánovaných strategických dokumentov zodpovedných rezortov v       

príslušných oblastiach.  

 

Globálny cieľ 

Odstránenie nerovností medzi príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a 

väčšinovým obyvateľstvom Slovenska v bývaní a boj proti diskriminácii Rómov v prí-

stupe k bývaniu, vrátane odstraňovania rezidenčnej segregácie.  

Indikátor 1. Podiel Rómov žijúcich v domácnostiach, ktoré nemajú minimálny počet izieb 

podľa definície Eurostatu o preľudnenosti domácností. 

Východisková hodnota: 61% (FRA, EU MIDIS II 2016)  

Cieľová hodnota: 44 %  

Indikátor 2. Podiel Rómov žijúcich v nevyhovujúcom bývaní 

Východisková hodnota: 84 

 

Stratégia konkrétne definuje podporu programu výstavby štátnych obecných nájomných bytov 

ako priority rozvoja bývania. Stratégia nevyslovuje ani potrebu diverzifikovať spôsoby a nástroje 

podpory bývania. Rovnako nie je v celom dokumente spomenutá ani asistovaná svojpomocná 

výstavba. Priestor pre rozvitie a spresnenie spôsobov ako docieliť cieľové hodnoty nastavených 

indikátorov a samotné ciele stratégie poskytujú akčné plány pre jednotlivé oblasti, to je aj oblasť 

bývania, ktoré sú momentálne v príprave.  

 

 

 

6.1. Plán obnovy a odolnosti SR  

Plány obnovy a odolnosti boli navrhnuté Európskou komisiou na jar 2020 ako reakcia na           

ameliroáciu negatívneho poklesu sociálneho a hospodárskeho rastu spôsobeného pandémiou 

Covid-19. Ide o dokument, ktorý stanovuje pirority, a teda aj možnosti, na čerpanie financií z 

balíka RRF.  
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Slovenský “Plán obnovy” bol schválený EK v júni 2021:5 a prvé financie je tak možné čerpať už v 

roku 2021. Vzhľadom na rozsah finančných investícií, ktoré sa na dokument viažu a                      

podmieňujúce potrebné zmeny legislatívy, ide o kľúčový dokument rozvoja Slovenska na            

najbližšie roky, ktorý definuje vízie a hlavné národné priority, ktoré musia byť implementované v 

rovine konkrétnych opatrení “v teréne”, ale aj v legislatíve.  

V oblasti otázky riešenia marginalizovaných rómskych komunít vo všeobecnosti je dokument 

veľmi striedmy. Vo viacerých častiach rozpoznáva neadekvátnu situáciu, marginalizáciu,             

vylúčenie. Navrhované riešenia sa však priorizujú v oblasti vzdelávania, a to tiež bez                      

jednoznačného návrhu konkrétnych opatrení a riešení. 

V oblasti bývania marginalizovaných rómskych komunít plán obnovy pojednáva o dôležitosti    

opatrení zameraných na zmenu kvality života a konkrétne identifikuje, že tieto opatrenia budú 

realizované a ich realizácia bude krytá z finančných zdrojov európskych štrukturálnych fondov a 

zo štátneho rozpočtu SR, viď str. 23: 

 

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť (zdravie, komponent 13) 

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že 

sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho         

postavenia Rómov a ďalších znevýhodnených skupín v spoločnosti. Vynaloží 

všetko úsilie na to, aby konkrétne opatrenia viedli k hmatateľným zmenám,          

predovšetkým u tej časti Rómov, ktorí v 21. storočí na Slovensku žijú bez prístupu 

k pitnej vode a základnej infraštruktúre. Z plánu obnovy sa opatrenia na sociálne 

začleňovanie Rómov zameriavajú predovšetkým na oblasť inkluzívneho   

vzdelávania. Opatrenia zamerané na zmenu kvality života, najmä bývania, za 

priamej účasti samotných Rómov, budú realizované primárne zo zdrojov 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. 

 

Táto definícia môže znamenať, že štát má záujem vytvárať ďalšie systémové nástroje na podporu 

udržateľných a dlhodobých opatrení zameraných na zlepšovanie životných podmienok               

marginalizovaných rómskych komunít. Súčasne to však môže znamenať zo štátneho rozpočtu 

budú naďalej kryté výstavby nájomných bytov tak, ako je tomu v súčasnosti a ostatné potreby 

zvyšovania kvality života v týchto lokalitách budú musieť byť i ďalej zastrešované nesystémovými 

NFP z EÚ. Aj v oblasti bývania a zabezpečenia technickej infraštruktúry a pripraví území               

absentuje zmienka o konkrétnych riešeniach, a teda v celom dokumente sa nevyskytuje ani 

zmienka o podpore svojpomocné výstavby a súvisiacich finančných nástrojoch.  

 
5 https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/ 
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7. Zhrnutie 

Pre lepšiu ilustráciu poznatkov zistených analýzou strategických a legislatívnych dokumentov je 

spracovaná tabuľka nižšie. Z nej jednoznačne vyplýva, že problematika svojpomocnej výstavby 

ako nástroja na riešenie zlepšovania bytovej otázky v marginalizovaných rómskych komunitách 

bola prioritou v posledných rokoch, avšak táto priorita nebola dodnes pretavená do konkrétnych 

opatrení a nástrojov podpory.  

Za súčasných okolností je možné získať podporu pre tento typ riešenia bývania v MRK 

prostredníctvom čiastkových nástrojov, ktoré sú však primárne určené iným cieľom. 

 

STRATEGICKÝ RÁMEC PODORA /NÁSTROJ PODPORY 

Koncepcia štátnej bytovej politiky 
do roku 2020* 

potreba zohľadňovať špecifické podmienky a potreby znevýhodnených skupín; 
explicitná podpora systémov prestupného bývania  

Zákon 150/ 1993 o Štátnom fonde 
rozvoja bývania  

hypotekárny úver pre mladé rodiny 

Zákon 443/2010 o sociálnom bývaní  

Zákon č. 50/1976 o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku  

 

Zákon č. 96/2019 + 555/2005 o ener-
getickej hospodárnosti budov  

čiastkový nástroj pre konkrétne situá-
cie rekonštrukcie  

Zákon č. 310/1992 o stavebnom spo-
rení 

čiastkový nástroj stavebného spore-
nia  

Koncepcia mestského rozvoja SR 
do roku 2030 

 

Stratégia pre integráciu Rómov do 
roku 2020 

podpora diverzifikovaných foriem bývania a prestupného bývania  

 OP Ľudské zdroje  zavedenie systému finančného me-
chanizmu pre podporu svojpomocnej 
výstavby ako jeden z cieľov OP, dote-
raz nebol uvedený do praxe 

Stratégia pre rovnosť, inklúziu a 
participáciu Rómov do roku 2030 

 

 Plán obnovy a odolnosti SR podpora bývania zo štátneho roz-
počtu, bez konkrétnej špecifikácie 

Tab. 2.: Zhrnutie výsledkov analýzy podpory programov svojpomocnej výstavby ako nástroja pre 

riešenia bývania v MRK. 
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8. Odporúčania a záver  

Aktuálna potreba nového bývania v marginalizovaných rómskych komunitách je odhadom viac 

ako 15 000 bytových jednotiek. V súčasnosti hlavným podporovaným programom, a to výstavbou 

nájomných bytov, sa ročne stavia len niekoľko stovák bytov. Z nich nie všetky sú určené pre 

riešenie bývania marginalizovaných rómskych komunít. Aj z tohto dôvodu je zrejmé, že pokiaľ je 

záujem riešiť súčasnú katastrofálnu bytovú situáciu v MRK, je nevyhnutné existujúci systém       

rozšíriť, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne: o ďalšie nástroje, ktoré individuálne zodpo-

vedajú potrebám obyvateľov. 

Platné právne predpisy nezohľadňujú špecifickú́ situáciu členov znevýhodnených skupín           

(rozdielna situácia v príjmoch, nutnosť̌ využívať sociálne služby atď.). Štandard bývania sa           

zakladá na sociálnej situácii domácností. 

 

Kým svojpomocná výstavba bola identifikovaná v minulosti ako jeden zo želaných a                      

podporovaných (plánovaných) spôsobov zabezpečovania bývania pre marginalizované rómske 

komunity, súčasné strategické rámce (Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov roku 

2030) ani konkrétna legislatíva už explicitne s touto formou zabezpečovanie bývania nepracuje.  

 

Vzhľadom na dosiahnuté preukázateľné výsledky a efektivitu (nielen finančnú, ale i integračnú), 

je hlavným odporučením a záverom tejto analýzy doplnenie podpory svojpomocné výstavby do 

akčného plánu pre prioritné oblasti bývania Stratégie pre rovnosť, inklúziu, participáciu Rómov 

do roku 2030, pripravovanej Koncepcie štátnej bytovej politiky a iných rámcových dokumentov a 

následné zhodnotenia v nastavení podpory adekvátnych nástrojov pre všetky 3 cieľové skupiny: 

obyvateľov, samosprávu, poskytovateľa asistencie, tak aby táto forma bývania bola dostupná pre 

čo najviac príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít po celom Slovensku. 
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