



Štúdia porovnania efektívnosti  nájomných bytov 
nižšieho štandardu  so svojpomocnou výstavbou 
rodinných domov 

2021 

doc. Ing.arch. Katarína Smatanová MA, PhD. a kol.  

Analýza legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení v oblasti prípravy infraštruktúry pre 

bývanie MRK je spracovaná v rámci projektu spracovaná v rámci projektu „Lepšie verejné politiky pre 

bývanie marginalizovaných rómskych komunít", kód projektu ITMS2014+: 314011Q491.  

 



Autor: doc. Ing.arch. Katarína Smatanová MA, PhD.  
Recenzent: Ábel Ravasz, MA, Juraj Kuruc, MSc.  
Vydavateľ:  
Umiestnenie:  
Počet strán: 59 
ISBN:  
EAN: 
Projekt DOM.ov     www.projektdomov.sk 

Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani jeho žiadnu časť nemožno reprodukovať, ukladať do 
informačných systémov alebo inak rozširovať bez súhlasu majiteľa práv.  
Za odbornú stránku tejto publikácie zodpovedajú autori. Rukopis neprešiel jazykovou 
úpravou.  

© 2021 Projekt DOM.ov  

2



Publikácia je určená zamestnancom štátnej a verejnej správy alebo súkromným investorom, 
ktorí plánujú infraštruktúrne a stavebné investície rozvoja bývania marginalizovaných 

rómskych komunít. 

 Vznikla v rámci projektu:  
Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít Kód projektu 

ITMS2014+: 314011Q491 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

3



Obsah 

Obsah 4 

Zoznam schém, tabuliek a máp 5 

Zoznam použitých skratiek 6 

1. Úvod 7 

2. Východisková situácia 9 

3. Metodika spracovanie štúdie a zberu dát 13 

4. Výstavba bytov nižšieho štandardu 15 

5. Svojpomocná výstavba rodinných domov 22 

6. Finančná efektívnosť 32 

7. Efektívnosť napĺňania dopytu po bývaní 36 

8. Časová efektívnosť 39 

9. Dopad na zvyšovania kvality života obyvateľov 42 

10. Typologická vhodnosť výstavby v prostredí 45 

11. Efektívnosť zapájania budúcich užívateľov 49 

12. Synergia s ostatnými oblasťami integrácie 51 

13. Udržateľnosť 53 

14. Zhrnutie 55 

15. Záver 57 

Zoznam použitej literatúry 58

4



Zoznam schém, tabuliek a máp 

Mapa 1.Lokality MRK s obydliami v absolútne neadkvátnom stavebno-technickom stave. 

Mapa 2. Lokality MRK s nedostupou základnou technickou infraštruktúrou (voda, kanalizácia 
alebo elektrické nepodenie) 

Mapa 3. Lokality MRK s navjyššou mierou priestorovej segregácie - fyzicky vzdielané od 
hlavnej časti obce nad 200m až po vzdielnosť niekoľko km. 

Tabuľka 1. Prehľad počtu bytových jednotiek podporených z Ministerstva dopravy a 
výstavby SR. Zdroj: autor, spracované z www.mindop.gov.sk  

Tabuľka 2. Porovnanie kľúčových znakov a výsledkov programov svojpomocnej výstavby 
realizovanými rôznymi organizáciami na Slovensku.  

Tabuľka 3. Prehľad podpory ŠFRB - počet bytových jednotiek, výška dotácie - výstavba 
nájomných bytov (spolu bežný aj nižší štandard) za posledných 10 rokov. 

Tabuľka 4. Porovnanie krokov a ich časovej náročnosti pri príprave a realizácií 
(nízko)štandardných nájomných bytov a svojpomocnej výstavby. Zdroj: autori. 

Tabuľka 5: Prehľad margianlizovaných rómskych komunít podľa typu priestorovej štruktúry. 
Spracované podľa Atlasu romskych komunít (Ravasz, A. &et.al, 2020).  

Schéma 1: Rozdelenie úloh a aktivít v procese asistovanej svojpomocnej výstavby.  Zdroj: 
aktivity a skúsenosti neziskovej organizácie Projekt DOM.ov.  
Obr. 1. Obecné nájomné byty obec Čaklov. Foto: K. Smatanová.  

Obr. 2. Obecné nájomné byty obec Kružlová. Foto: K. Smatanová. 

Obr. 3. Rodinné domy postavené v systéme asistovanej svojpomocnej výstavby v programe 
Projekt DOM.ov, n.o. Obec Rankovce. Foto: K. Smatanová. 

Obr. 4. Rodinný dom postavené v systéme asistovanej svojpomocnej výstavby v programe 
Projekt DOM.ov, n.o. Obec Frička. Foto: K. Smatanová. 

Graf 1. Vyhodnotenie porovnania finančnej efektívnosti nájomných bytov a svojpomocnej 
výstavby.  

Graf 2. Vyhodnotenie porovnania efektívnosti napĺňania dopytu po bývaní nájomných bytov 
a svojpomocnej výstavby. 

Graf 3. Vyhodnotenie porovnania časovej efektívnosti - rýchlosti adresovania riešenia 
bytovej situácie nájomných bytov a svojpomocnej výstavby. 

Graf 4. Vyhodnotenie porovnania zvyšovania kvalita života obyvateľov nájomných bytov a 
bytov získaných prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby. 

5

http://www.mindop.gov.sk


Graf 5. Vyhodnotenie porovnania typologickej vhodnosti výstavby v prostredí daného 
kontxtu nájomných bytov a svojpomocnej výstavby. 

Graf 6. Vyhodnotenie porovnania efektívnosti zapájania obyvateľov nájomných bytov a 
bytov získaných prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby 

Graf 7. Vyhodnotenie porovnania synergií s inými oblasťami integrácie programu 
nájomných bytov a bytov získaných prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby. 

Graf 8. Vyhodnotenie porovnania udržateľnosti nájomných bytov a bytov získaných 
prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby 

Graf 9. Zhrnutie efektívnosti - porovnanie viacerých fakorov. Zdroj: autori. 

Zoznam použitých skratiek  

3D princíp - princíp desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie 

EÚ – Európska únia 

MRK – marginalizovaná rómska komunita 

MVDSR - Minisersvo výsavby a dopravy SR  

NFP – nenávratný finančný príspevok 

SR – Slovenská republika 

ÚSVRK - Úrad splnomocnenca / splnkomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 

6



1. Úvod 

Problematika bývania je jednou z hlavných tém na akútne 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 môžme sledovať už niekoľko dekád.  

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

univerzálne riešenie, ktoré vyrieši potreby a problémy všetkých marginalizovaných 

komunít. Úspešné sú tie riešenia, ktoré sa jednoznačne orientujú v prospech 

podpory rozmanitých typov a foriem bývania. Konkrétny typ, spôsob a formu 

bývania je tak v prvom rade určujú možnosti konkrétnej rodiny a daného územia a 

regiónu: jeho geografickej lokality, dostupnosti k pracovným príležotstiam, službám 

a vybavenosti, kontexte sídla – mestského či vidieckeho.   

Program asistovanej svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného 

vlastníctva, rozvinutý 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 manažmentom rodinného rozpočtu, avšak stále majú záujem a vôľu 

pomôcť si zabezpečiť bývanie výstavbou rodinného domu do osobného vlastníctva. 

Program svojpomocnej výstavby neziskovej organizácie Projekt DOM.ov 

predstavuje veľmi silný nástroj nielen zlepšovania aktuálnych životných podmienok 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Program má i silný integračný 

charakter a potenciál destigmatizácie bývania a rómskych komunít. Práve 

kopírovanie štandardného procesu zabezpečovania si bývania u majority, t.j. 

sporenie, získanie hypotekárneho úveru, výstavba rodinného domu, resp. jeho 
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odkup, pomáha pri akceptácii asistencie resp. pozitívnej podpory smerujúcej na 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, 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. 

Predkladaná štúdia porovnania efektívnosti nájomných bytov podporovaných z 

národnej úrovni štátu s bytmi získanými prostredníctvom programu svojpomocné 

výstavby nemá za cieľ vyhodnotiť jeden systém pozitívnejšie voči systému druhému.  

Pôvodným zámerom tejto štúdie bolo sústrediť sa na porovnanie konkrétneho 

systému bytov nižšišho štandardu. Avšak delenie na byty nižšieho a bežného 

štandardu sa už normou STN 734301 Bytové budovy od 1.1. 2020 nepoužíva.  

Preto sme sa rozhodli, že cieľom tejto štúdie je v prvorm rade porovnať fungovanie, 

základné vlastnosti a charakteristiky obidvoch systémov - štátom podporovanáho 

obecného nájomného bývania a programu svojpomocnej výstavby do osobného 

vlastníctva -  s cieľom pomôcť tak zainteresovaným profesionálom, starostom 

poslancov zastupiteľstva, obyvateľom, iným organizáciám, pri výbere vhodného 

nástroja riešenia bývania pre obyvateľov v núdzi v ich konkrétnom okolí.  
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2.  Východisková situácia 

 Problematika sociálneho bývania, a teda bývania, ktoré asistuje ľuďom, ktorí 

si vlastným pričinením nevedia zaobstarať bývanie na otvorenom trhu, je poslednú 

dekádu na Slovensku azda jedna z najdiskutovanejších. Týka sa mladých ľudí, ktorí 

sa sťahujú za prácou do väčších miest, starších ľudí, ktorí zostávajú žiť v bytoch, 

ktoré sú pre nich neudržateľne veľké, single rodičov s deťmi, ale aj 

marginalizovaných rómskych komunít. Pre každú túto skupinu je nevyhnutné hľadať 

iné, individualizované riešenie, pretože ich situácia vyžaduje asistenciu v inej oblasti.  

Práve problematika marginalizovaných rómskych komunít je veľmi náročná tým, že 

pri hľadaní riešení sa nevieme jednoducho inšpirovať zahraničím, keďže neexistuje 

veľa krajín, ktoré riešia  takto špecifickú situáciu s historickými priestorovo a sociálne 

vylúčenými komunitami, ktoré musia prekonať ešte aj bariéru rasovej odlišnosti.  

Podľa najnovších údajov z Atlasu rómskych komunít z roku 2019 (Ravasz et.al., 2020) 

sa riešenie bývania týka minimálne tretiny všetkých marginalizovaných rómskych 

komunít na Slovensku.  

Tretina všetkých obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít stále býva 

v nelegálnych obydliach s neadkvátnym stavebno-technickým stavom. To znamená, 

že bývajú v obydliach, ktoré majú charakter chatrči, sú postavené so zbytkových 

materiálov sú neprimerane malé, nemajú konštrukčný systém (viď Mapa 1). 

Nezanedbateľnou charakteristikou bývania v marginalizovaných rómskych 

komunítách je vysoká obložnosť. Kým celoslovenský priemer tvoria traja obyvatelia 

na jednu bytovú jednotku, v prostredí MRK je to v priemere až takmer 7 ľudí na 

jednu bytovú jednotku. Spolu tak minimálne 15.000 rodín z MRK urgentne 

potrebuje bezpečnú strechu nad hlavou.  
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Mapa1.Lokality MRK s obydliami v absolútne neadkvátnom stavebno-technickom 

stave. Zdroj: Atlas (2020). 

Ďalším problémom v MRK je aj nedostupnosťou základnej technickej infraštruktúry. 

V 298 lokalitách z 1102 marginalizovaných rómskych koncentrácií nemá dostupný 

vodovod aspoň 50 % obyvateľov, spolu 76 000 ľudí. Bez dostupnosti kanalizácie je 

796 koncentrácií, t.j. 185 000 ľudí.  

Na území Slovenska máme ešte relatívne dosť obci, v ktorých celkovo chýba 

Základná infraštruktúra, ako dôsledok nerovnomerného plánovania, geografickej 

odrezané ností od okolia, straty ekonomickej sily. Avšak V prípade MRK je obzvlášť 

situácia s nedostupnosťou infraštrktúry kritická a závažná v tých lokalitách, v ktorých 

je základná infraštruktúra majorite dostupná (viď Mapa 2) . 

Najväčším štrukturálny problémom je fyzická priestorová segregácia - fyzické 

oddelenie lokality marginalizovanej rómskej komunity od zvyšku obce a majoritného 

obyvateľstva (viď Mapa 3). Každá sociálne vylúčená komunita je v princípe vylúčená 

aj v priestore (Radičová, 2001). 
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Mapa 2. Obce, v ktorých MRK lokality na rozdiel od majority nemajú prístup k 

základnej technickej infraštruktúre (vodovod, kanalizácia, elektrina alebo plyn). Dáta 

spraocvané z Atlasu (2020).   

 

Mapa 3. Lokality MRK s navjyššou mierou priestorovej segregácie - fyzicky vzdielané 

od hlavnej časti obce nad 1000m až po vzdielnosť niekoľko km.  
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Špecifickú situáciu vytvára aj nerovnomerné osídlenie Slovenska a poloha štruktúra 

marginalizovaných rómskych komunít v tomto systéme. Historický vývoj a vznik 

týchto lokalít má za následok, že sa tieto lokality nachádzajú v geografický 

nedostupných lokalitách, sú priestorovo oddelené fyzického bariérou alebo 

vzdialenosťou (až do niekoľkých kilometrov) od hlavných obci, nie sú prirodzene 

naviazané na okolitú sídelnú štruktúru. Chýbajú väzby ako priestorové, tak i 

ekonomické, sociálne, spoločenské. 

Táto situácia tak vytvara veľmi špecifický dopyt po riešení bývania obyvateľov týchto 

komunít.  

V minimálnom rozsahu ide o najurgentnejších cca 15.000 bytových jednotiek, ktoré 

sú potrebné pre zabezpečenie bývania v súčasnosti absolútne najohrozenejším 

domácnostiam.  

Z dlhodobého hľadiska toto číslo dosahuje viac ako 50 000 domácností, t.j. viac ako 

200 000 obyvateľov MRK potrebuje riešiť adekvátne bývanie. 

Ďalšou charakteristikou je vidiecky konext, ktorých sa tieto územia nachádzajú, 

čomu by mala zodpovedať použitá typológia – spôsob bývania, ktorý by mal 

korešpondovať so spôsobom bývania majority na vidieku. 

A v neposlednom rade ide aj o priestorové nároky. Väčšina rodín žije v rámci silných 

solidárnych rodinných väzieb. V praxi to znamená, že v prípade potreby si mladšie 

generácie berú k sebe starostlivosť o starších členov a tak sa stretávame v jednej 

domácnosti s multigeneračným bývaním - bezňe 3 generácií, a s tým úmerne aj 

počtom jednotlivých členov, z ktorých každý má svoje nároky a potreby ako 

priestorové, tak aj na vybenosť a potrebu súkromia.  
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3. Metodika spracovanie štúdie a zberu dát  

Metodika spracovania tejto štúdie obsahuje niekoľko krokov, ktoré sa skladajú z 

viacerých metodických prístupov. Na celkové vyhodnotenie je použitý princíp 

komparatívnej analýzy.  

Cieľom porovnávania nie je dospieť k vyhodnoteniu, ktorý prístup k výstavbe je 

vhodnejší, ale skôr porovnať základnej charakteristiky každého z nich, čo môže ďalej 

slúžiť pri rozhodovaní sa o vhodnosti jedného alebo druhého typu výstavby do 

konkrétneho kontextu riešeného územia.  

Porovnávané oblasti tvoria samostatné kapitoly tejto štúdie, a to nasledovne:  

1. Finančná efektívnosť  

2. Efektívnosť napĺňania dopytu po bývaní 

3. Časová efektívnosť 

4. Dopad na zvýšenie kvality života obyvateľov (MRK) 

5. Typologická vhodnosť výstavby v prostredí 

6. Efektívnosť zapájania MRK 

7. Efektívnosť synergií s inými oblasťami integrácie 

8. Udržateľnosť 

Vzhľadom na absenciu iných dôsledných a komplexných  publikácii v tejto téme, 

ktoré by mali buď empirický alebo kvalitatívny charakter, sú výskum a 

vyhodnocovanie realizované v rámcoch kvalitatívne orientovaného výskumu, ktorý 

svojím charakterom efektívne napomáha pri počiatočných skúmaniach fenoménov v 

neprebádanom prostredí (viď Groat & Wang, 2002).  
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Okrem vyššie uvedeného Groat a Wang (2002) kladie dôraz aj na ďalšie vlastnosti 

kvalitatívneho výskumu: možnosť otvoreného konca (bez potreby stanovania 

hypotézy), zhodnocovanie komplexného a vyžiadaného kontaktu, či započítanie 

hodnotiaceho parametra osobnosti výskumníka, analýzu prostredníctvom písaných 

slov a osobná, subjektívna a autorova perspektíva. 

Navyše, vzhľadom na nedostatok predchádzajúceho výskumu v tejto oblasti, sa 

používa stratégia grounded theory, aby sa tento výskum usmernil a umožnil tak 

zber údajov na vytvorenie teórie. Na rozdiel od „predpísaných teórií“, ktoré 

obmedzujú výskum na hranice teórií, kotvená teória (grounded theory) umožňuje 

výskumu mať rozvíjajúci sa charakter, a preto zahŕňa aj neočakávané javy a 

premenné (ibid.). 

Dáta, ktoré sú spracovávané a následne používané k vyhodnocovaniu, sú získavané 

dvoma hlavnými spôsobmi: z oficiálne verejne dostupných informácií a z 

pološtruktorovaných rozhovorov, v mesiacoh jún - september 2021.  

Kvantitatívne dáta sú získavané z existujúcich zdrojov verejne dostupných databáz 

prostredníctvom oficiálnych webových sídel organizácií a z Atlasu 2019. 

 Kvalitatívne dáta pochádzajú z dostupných výskumov a individuálnych rozhovorov, 

ako je tomu uvedené pri každej časti samostatne. Opierajú sa aj skúsenosti autorov 

z tejto témy a ich ostatných výskumov publikovaných v čiastkových témach 

spojených s témbou bývania marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. 
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4. Výstavba bytov nižšieho štandardu  

Existujúce nástroje, s ktorými stakeholderi (starostovia, poslanci zastupiteľstva, 

neziskovéh organizácie) prichádzajú pri téme bývania marginalizovaných komunít 

najčastejšie do styku, vychádzajú najmä z štátneho dokumentu na národnej úrovni 

Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva (MDV, 

2005).  

Koncepcia má za cieľ usmerňovať a koordinovať nástroje bývania na Slovensku. Vo 

svojich častiach konkrétne prioritizuje riešenie nevyhovujúcich životných podmienok, 

ako aj potreby nových bytových jednotiek, prostredníctvom výstavby obecných 

nájomných bytov. Za najvhodnejšiu považuje koncepcia výstavbu jedno – až 

dvojpodlažných bytových domov so sprístupnením individuálnych bytových 

jednotiek z vonkajšej komunikácie.  

V praxi je tento princíp riadený prostredníctvom programu výstavby obecných 

nájomných bytov, ktorý sa realizuje od roku 1998. V rámci tohto programu sú MDV 

SR poskytované dotácie na obstaranie obecných nájomných bytov v dvoch 

štandardoch - bežnom a nižšom, pričom pre rómske komunity je z dôvodu lepšej 

dostupnosti a nižšej finančnej nákladnosti využívaný štandard nižší. V súčasnosti sa 

program riadi Zákonom č. 443/2010 Zb.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní. Ročne sa v priemere postaví okolo 1,500 takto podporených 

bytových jednotiek (viď ďalej Tabuľka 1). 

4.1.Zákon č. 443/2010 Zb. z. o dotáciach 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 
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nástroje na obstaranie sociálneho bývania pre všetky subjekty ako sú mesta a obce, 

vyššie územné celky, či neziskové organizácie alebo najnovšie aj 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 štandarde.  

Najpopulárnejšie je financovanie výstavby nájomných bytov bežného štandardu 

(rozloha bytu do cca 80 m2). Podpora sa poskytuje formou dotácií s podmienkou, 

že obstarávacie náklady na 1m2 podlahovej plochy bytu nepresiahnu maximálny 

limit stanovený predpisom. Tento predpis súčasne určuje maximálny plošný 

štandard bytov a predpisuje minimálny štandard vybavenosti bytov. Predpis sa 

aktualizuje takmer každý rok, aby mohol aktuálne reflektovať na zmenu ceny 

stavbných materiálov a reálnej praxe v stavebníctve.  

Zákon ďalej určuje a rámcuje aj to financovanie výstavby nájomných bytov nižšieho 
štandardu (rozloha bytu do 60 m2). Tieto byty sú určené pre občanov v hmotnej 

alebo sociálnej núdzi a v praxi sú využívané práve na riešenie problémov v 

marginalizovaných rómskych komunitách. Pre obstarávanie nájomných bytov 

nižšieho štandardu je podmienkou neprekročiť maximálny limit obstarávacích 

nákladov na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ktorý vzhľadom na nižšie vybavenie bytu 

predstavuje cca 55 % obstarávacích nákladov štandardného bytu. Očakáva sa, že 

určité percento obstarávacích nákladov by malo byť vytvorených prácou rómskych 

občanov – budúcich nájomníkov.  
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4.2.“Byty nižšieho štandardu” 

Štátne platné nástroje majú veľa odborných kritikov. Väčšina akademických kritík, 

ale aj praktických, komentujú dve hlavné oblasti - časovú a finančnú efektívnosť 

takéhoto typu výstavby, a druhú - dopady na dlhodobú sociálnu inklúziu 

marginalizovaných rómskych komunít.  

Prvá oblasť kritík je zameraná na časovú a a finančnú efektívnost. Ide zväčša o 

individuálne konštatovania faktu, že celkovo je proces získavania podpory, 

plánovania a následnej výstavby cez nástroje ŠFRB veľmi rigidný a následne pomalý. 

V praxi to znamená, že je program málo finančne a časovo efektívny . 1

Konkrétne v prostredí marginalizovaných rómskych komunít si môžme premietnuť 

do čísel - z 15,000 rodín, ktoré momentálne žijú v katastrofických životných 

podmienkach štát ročne postaví len v priemere 1200 bytov vo verejnom nájomnom 

sektore (spolu v nižšom i bežnom štandarde; viď tabuľka 1).  

Druhou olbasťou sú kritiky, ktoré hodnotia negatívny dopad tohoto programu na 

integráciu a inklúziu MRK.  

Kvantitatívna evaluácia vypracovaná Nadáciou Milana Šimečku (Hojsík, 2008) 

poukázala na fakt, že až v 92% prípadoch nové nájomné byty 'zakonzervovali', 

prípadne prehĺbili pôvodnú priestorovú segregáciu (v 23%). Ako výskum ďalej 

uvádza, prehĺbenie priestorovej segregácie je spojené i s prehĺbením segregácie 

spoločenskej a ekonomickej. Nájomné byty predstavujú novú finančnú záťaž pre 

nájomníkov (nájomné v nájomnom byte v 'rómskej osade' častokrát predstavuje 

čiastku viac ako 100 euro; pozri Mačáková, et al. 2014) a prispievajú tak i k 

zvyšovaniu energetickej chudoby.  

 https://www.zvmm.sk/blog/na-slovensku-chyba-400-tisic-bytov-problem-s-nedostatkom-by-mohla-1

vyriesit-vysta, https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/401930-najomne-byty-zachranuju-len-male-obce, a 
iné

17



Negatívne dopady sú spojené nielen s priestorovou segregáciou, ale aj 

stigamizáciou. Priama distribúcia bývania prispieva k zhoršeniu celkovej nálady v 

spoločnosti, kedy je cieľová rómska komunita vnímaná ako zvýhodňovaná, 'pretože 

dostávajú byty zadarmo', čo môže mať z dlhodobého hľadiska omnoho horšie 

následky, ako len krátkodobé zlepšenie životných podmienok 'šťastlivých' 

jednotlivcov. Ako poukazuje Radičová (2001), budovanie dlhodobej závislosti na 

'externej' pomoci má za následok i stratu osobnej iniciatívy.  

Tabuľka 1. Prehľad počtu bytových jednotiek podporených z Ministerstva dopravy a 

výstavby SR. Zdroj: autori, spracované z www.mindop.gov.sk 

Rok podpory Počet podporených 
bytových jednotiek Počet podporených obcí 

2011 1589 116

2012 1288 85

2013 1399 77

2014 2007 128

2015 1900 107

2016 1350 88

2017 1524 90

2018 1385 69

2019 999 55

2020 1026 49

priemerná ročná pod-
pora počtu bytových 

jednotiek
1447 86
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4.3. Norma STN 734301 Bytové budovy 

Viaceré termíny, o ktorých pojednáva aj táto štúdia, sú v našej legislatíve definované 

rôzne, prípadne vôbec. Pri rozdielnych definíciách je potrebné uvažovať, podľa 

ktorých predpisov bude daný termín posudzovaný. 

Stavebný zákon 50/1976 Zb.z., ako hlavný legislatívny rámec SR usmerňujúci  

celkovo výstavbu u nás, rozlišuje budovy na bývanie a nebytové budovy. Budovy na 

bývanie majú na účely bývania vyčlenenú najmenej polovicu celkovej využiteľnej 

podlahovej plochy. Členíme ich na bytové, rodinné domy a ostatné budovy na 

bývanie. Bližšie budovy na bývanie, a teda aj nájomné byty v rôznych štandardoch, 

usmerňuje bližšími charakteristikamia  požiadavkami na navrhovanie norma STN 
734301.  

Podľa ust. § 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 o technickej normalizácii v znení 

neskorších predpisov, cit.: „dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo 

technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.” V praxi sa však touto normou 

riadia pri vydávaní stavebných povolení príslušné stavebné úrady, a najmä jej 

požiadavky sú vyžadované pri projektoch výstavby financovaných z verejných 

zdrojov.  

Pôvodná  norma do 31.1.2021 s názvom Budovy na bývanie explicitne taktiež 

obsahovala definíciu toho, čo znamenajú budovy na bývanie odlišného (nižšieho) 

štandardu - a aké požiadavky na ich návrhu sú nevyhnutné, nasledovne:  

03/ Budovy na bývanie odlišného (nižšieho) štandardu: 

byty a ubytovacie priestory, ktorých plošná výmera a vybavenie technickými 

zariadeniami je odlišná od budov na dlhodobá bývanie; táto norma 

primerane platí na ich navrhovanie; spravidla ide o formy prechodného 

ubytovania, na ktoré sa v plnom rozsahu vzťahujú hygienická a ďalšie 

všeobecne záväzné právne predpisy. 
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01.02.2021 bola Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydaná 

nová norma STN 73 4301 s názvom Bytové budovy, ktorá v celom rozsahu nahradila 

predchádzajúcu STN 734301/Z1 (z 06/2005) s názvom Budovy na bývanie.  

Táto norma stanovuje podrobné predpisy, pravidlá, zásady a vybrané štandardy, 

ktoré platia pre navrhovanie a projektovanie bytových budov a obytných častí 

nebytových budov, do ktorých patria: a) bytové a rodinné domy; b) byty v budovách 

s iným účelovým využitím (byty v nebytových budovách).  

V tejto novej norme definícia a vôbec pojem “budovy na bývanie odlišného 

(nižšieho) štandardu” úplne vypadol a nebol nahradený ani iným obsahovo 

príbuzným pojmom. 

Je preto očakávaním, že v najbližšom období bude nasledovať aj podobné 

vypadnutie pojmu “bývanie nižšieho štandardu” nielen z ostatných legislatívnych 

dokumentoch SR, ale aj celkovo z debaty a koncepcií uvažovania o bývaní na 

Slovensku.  
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Obr. 1. Obecné nájomné byty obec Čaklov. Foto: K. Smatanová.  

Obr. 2. Obecné nájomné byty obec Kružlová. Foto: K. Smatanová. 
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5. Svojpomocná výstavba rodinných domov  

5.1. Svojpomocná výstavba rodinných domov  

Lokality marginalizovaných rómskych komunít sú vo všetkých svojich znakoch 

podobné so segregovanými osídleniami chudobných lokalít všade na svete. Ide 

najmä o znaky viac-generačnej chudoby, vysoká miera nezamestnanosti, 

sociopatologické prejavy správania, resp. znaky sociálneho vylúčenia. Špecifikum 

Slovenska je však nielen rozmer sociálneho, vzdelanostného rozdielu  a rozdielu 

životnej úrovne medzi situáciu majority a marginalizovaných rómskych komunít, ale 

aj v potrebe prekonať historickú bariéru v diskriminácia predsudkoch, ktorá sa 

reflektuje najviac práve v oblasti bývania. 

Práve v zahraničí zastal zásadný posun pri hľadaní vhodných foriem zabezepčovania 

bývania v takýchto podmienkach už v 70tych rokoch minulého storočia, kedy sa 

ustúpilo od foriem veľkoplošného a štnadardizovaného externého zabezpečovania 

bývania, smerom k podporám  bývania špecifických pre lokálnu úroveň, či podpore 

konkrétnych domácností.  

Uvažovanie o charakteristickej forme bývanie pre Slovensko stojí aj za programami 

svojpomocnej výstavby. Je to dlhodobo prevažujúca forma bývania na Slovensku. 

Fyzické osoby vlastia viac ako 90% obytných jednotiek, čo je dokonca najviac v celej 

EÚ. Hľadaním spôsobov, ako tento typ bývania podporiť aj v rámci riešení MRK, sa 

zaoberajú práve programy svojpomocnej výstavby rodinných domov.  
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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 ma-

teriálov a stavebných procesov  
• zabezpečovanie projektovej 

dokumentácie a potrebných ko-
munikácií 

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 fi-

nančných nástrojov 
na úver na bývanie 



5.2. Program bývania neziskovej organizácie Projekt DOM.ov 

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. Vyvíjal sa postupne, na základe skúseností a 

dobrých príkladov z programov a praxe organizácií Človek v ohrození a Združenie 

pre lepší život, o.z..  

Na rozdiel od 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. 

Kľúčovou kľúčovým rozdielom je aj forma vzťahu rodiny k novému bývaniu. Ide o 

vlastnícke bývanie – to znamená že rodina si z usporených financií najskôr kúpi 

pozemok pod budúcim domom, resp. získa na pozemok dlhodobý nájom, a k 

samotnému domu má vlastnícke práva. Ide o spôsob, ktorý kopíruje správanie sa 

slovenskej majority – viac ako 90% slovenskej populácie vlastní nehnuteľnosť, v 

ktorej býva (MVR SR, 2015). Nájomné bývanie resp. bývanie v nájme, je na 

Slovensku stále raritné, vyskytuje sa najmä vo väčších mestách.  

Program svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva je 

program dlhodobej asistencie  - ktorý asistuje jednej rodine v rozmedzí 15 a viac 

rokov. Počas tohoto obdobia je asistencia tvorená z rôznych procesov s dôrazom na 

finančné vzdelávanie, sporenie, príprava projektovej dokumentácie, odkup 
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pozemku, asistovaná výstavba rodinného domu, kolaudácia, užívanie a splácanie 

úveru. 

Kľúčovú úlohu v tomto programe má podporná inštitúcia poskytujúca asistenciu, tj . 

napr. nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje pomoc a asistenciu v oblasti 

finančného vzdelávania, pripraví výstavby, vzdelávania v oblasti výstavby, a pod. 

Táto asistencia má formu dostupných vzdelávacích programov v oblasti finančnej 

gramotnosti, ktorých charakter sa mení závislosti od toho, v ktorej fáze výstavby, 

resp. užívania bývania, sa rodina nachádza. Ďalej ide o asistenciu vo forme 

individuálnej sociálnej intervencie, aj krízovej, v situáciách, kedy si rodina nevie 

pomôcť s riešenie vzniknutej situácie sama. Samostatnú formu predstavuje 

vzdelávanie a školenie klientov počas výstavby. Počas výstavby je rodinám k 

dispozícii stavebný učiteľ, ktorý počas výstavby vyučuje členov rodiny základným 

stavebným zručnostiam a usmerňuje výstavbu. Tak to získané pracovné zručnosti 

neskôr môžu jednotliví členovia rodiny použiť aj na otvorenom trhu práce pri hľadaní 

si zamestnania. Po veľa prípadoch ide o vôbec prvé pracovné skúsenosti 

jednotlivých členov týchto rodín. 

A prirodzene, 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. 

Skúsenosti neziskovej organizácie Projekt DOM.ov 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. 
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Obr. 3. Rodinné domy postavené v systéme asistovanej svojpomocnej výstavby v 
programe Projekt DOM.ov, n.o. Obec Rankovce. Foto: K. Smatanová. 

Obr. 4. Rodinný dom postavené v systéme asistovanej svojpomocnej výstavby v 
programe Projekt DOM.ov, n.o. Obec Frička. Foto: K. Smatanová. 

26



5.3. Programy svojpomocnej výstavby iných inštitúcií a neziskových 
organizácií na Slovensku 

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla v roku 2016 na základe spolupráce 

viacerých organizácii a iniciatív, ktoré dovtedy pilotovali rôzne formy riešenia 

bývania v marginalizovaných rómskych komunitach na Slovensku. Projekt DOM.ov  v 

konečnom dôsledku založili organizácie Človek v ohrození, n.o. a Združenie pre 

lepší život, o..z. za účasti štandardného bankového subjektu Slovenská sporiteľňa, 

čím sa z pilotných iniciatív stal komplexný a systematicky nástroj riešenia bývania 

pre rodiny v núdzi na celom Slovensku.  

Aktivity organizácie Projekt DOM.ov minulosti, ale aj v súčasnosti, neustále inšpirujú 

aj iné inštitúcie, ktoré skúšajú pracovať s myšlienku svojpomocnej výstavby domov 

do osobného vlastníctva na menšej mierke, v menších rozmeroch vo svojich 

vlastných komunitách a vlastnými prostriedkami.  

Pri porovnávaní systémov Obecných nájomných bytov a programoch svojpomocný 

výstavby je preto dôležité sa pozrieť aj na výsledky, charakter, a systémy, ktoré 

realizujú aj teda iné iniciatívy, i keď lokálneho charakteru, ako je uvedené nižšie. Ide 

v podstate o dve organizácie - Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. a 

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, .o.z., v rámci ktorých autori tejto 

štúdie aj priamo pôsobili.  

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. (KEPLA) 

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. bola založená ako  právny subjekt 

zastrešujúci aktivity opatrenia 12 Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok z roku 20 

16. Cieľom Akčného plánu je vytváranie stimulov na rozvoj okresov s dlhodobou 

najnižšou zamestnanosťou. Konkrétne ide o program „Pilotné programy 

svojpomocnej výstavby a prestupného bývania pre aktívnych“   v  obciach  Ihľany 

a  Krížová Ves, ktoré sú zároveň zakladateľmi neziskovej organizácie. Na základe 

tohoto je cieľom organizácie  2

 http://kezmarok2020.sk/akcny-plan/partnerstva-akterov-ap/tematicke-platformy/2
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 “je pomôcť postaviť 24 domových jednotiek – 18 v Krížovej Vsi v  systéme 

svojpomocného prestupného nájomného bývania a  6 v  Ihľanoch systémom 

svojpomocnej výstavby v osobnom vlastníctve financovanom formou mikropôžičiek. 

V súčinnosti s obcou zodpovedá za udržateľnosť a rozširovanie úspešného modelu 

kombinácie sociálneho bývania a zamestnávania do ďalších lokalít v Kežmarskom 

okrese.” 

V súčasnosti je z dostupných zdrojov takmer nemožné dohľadať akékoľvek 

informácie o pokrokoch a charakteristikách danej aktivity, takže je veľmi ťažké, priam 

nemožné, vyhodnotiť, ktoré sú úspešné parametre a skúsenosti s program výstavby  

organizácie KEPLA per se.  

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, .o.z. 

ETP Slovensko je občianske združenie, ktorého poslanie je definované nasledovne  3

Naším poslaním je podpora regionálneho rozvoja, ochrana životného 

prostredia a pomoc v rozvoji sociálneho, ekonomického, vzdelávacieho a 

kultúrneho potenciálu jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na 

znevýhodnené regióny, spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické 

menšiny. 

Občianske združenie iniciovalo v roku 2012 projekt Z chatrče do 3E domu – 

Svojpomocná výstavba domov , ktorého autori tejto štúdie boli spolu-iniciatórmi. 4

Ide o program s cieĺom:   

“Návrh udržateľného modelu svojpomocnej výstavby v  marginalizovaných 

rómskych komunitách. 

Projekt svojpomocnej výstavby rodinných domov je financovaný z  rôznych 

zdrojov inštitucionálnych partnerov aj individuálnych darcov.  Prvýkrát na 

Slovensku pilotne testuje nový model svojpomocnej samofinancovanej 

 https://etp.sk/domov/o-nas/3

 https://etp.sk/velux/4
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výstavby rodinného domu, ktorý je osobným vlastníctvom rodiny stavebníka, 

financovaný kombináciou vlastných úspor stavebníka a  neziskovej 

mikropôžičky.  Domy si stavajú mladí ľudia z  marginalizovanej rómskej 

komunity na legálnych a vysporiadaných pozemkoch, na základe platne 

vydaného stavebného povolenia.” 

Po výstavbe prvých 4 pilotných domov v obci Rankovce v rokoch 2013-2014 sa 

program rozpadol a bol oživený až neskôr, a to projektom  - Budujeme nádej na 

Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX  5

“ETP Slovensko poskytne vybraným rodinám neziskové  mikropôžičky  za 

predpokladu, že si budú pravidelne dlhodobo (aspoň 1 rok) sporiť minimálnu 

dohodnutú sumu každý mesiac a že si domy postavia svojpomocne.”  

Aktuálne   bol na konci leta 2021 tento projekt odštarovaný vydaním stavebného 6

povolenia nie však na objekty na bývanie pre klientov, ale na spoločný komunitný 

objekt sídla organizácie, resp. sídla realizovania sprievodných aktivít.  

5.4. Porovnanie programov svojpomocnej výstavby rodinných 
domov na Slovensku  

V auguste a septembri 2021 boli formou získavania dostupných informácií z 

tlačových správ, webových sídel, výročných správ a správ na sociálnych sieťach a v 

médiách realizovaný prieskum s cieľom porovnať systém jednotlivých programov 

svojpomocnej výstavby, jeho výsledky, efektívnosť a spoločené charakteristiky a 

prvky, ktoré vedú k úspešnosti takejto formy bývania, ktorého výsledky zhŕňa 

nasledujúca tabuľka.  

 ibiid.5

 https://www.noviny.sk/632808-na-luniku-ix-zacinaju-s-vystavbou-komunitneho-domu-pre-rodiny-v-6

nudzi
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Tabuľka 2. Porovnanie kľúčových znakov a výsledkov programov svojpomocnej 
výstavby realizovanými rôznymi organizáciami na Slovensku,  k stave v roku 2020 
-21.  

KEPLA, n.o. ETP Slovensko, o.z. Projekt DOM.ov, n.o.

Rok začatia programu - 
ukončenie programu 2017

2011 - 2015, 2019 - 
súčasnosť 

2016 - súčasnosť 

Počet obcí a lokalít, v 
ktorých bol a je program 
realizovaný

2 
 (Ihľany, Krížová Ves) 

 
2 

(Rankovce, Košice)  
20

Počet postavených sko-
laduvoaných rodinných 
domov 

- 4 33

Pôžičkový prvok regulo-
vaný NBS - nie áno

Iný spôsob fungovania 
pôžičkového prvku

komerčný bankový 
produkt ? 

neformálny špecializovaný oficiálny  
bankový  produkt 

Finančné nároky na výs-
tavbu 1 domu - materiál ? ? 11. - 15.000 EUR

Finančné náklady na výs-
tavbu 1 domu - scoiálna 
práca

? ? 12.000 EUR

Dĺžka trvania sporenia ? min 12 mesiacov min 12 mesiacov

Dĺžka trvania výstavby ? 24 mesiacov 12 - 20 mesiacov 

Udržateľnostť (spôsoby 
udržaeľnosti)

?
podoporná práca v 
komunitných cen-

trách

sociálna a komunitná 
práca počas splácania 
úveru (tj 12- 15 rokov 
po procese výstavby)
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Záverom je možné konštatovať, že v súčasnosti je nezisková organizácia Projekt 

DOM.ov jediné organizácia, ktorá ponúka systematizovať nástroje, ktoré je možno 

replikovať aj ďalej. Pri ostatných projektoch chýbajú jednak informácie, a jednak sú 

niektoré nástroje zatiaľ stále vo forme neformálneho riešenia. Preto budú skúsenosti 

organizácie Projekt DOM.ov Ďalej šrukturované ako hlavný zdroj informácií v  

porovaní. 

Zistenia ďalej naznačujú aj potrebu ďalšieho a bliźšieho skúmania v tejto téme a 

následne aj financovania pilotných projektov, ktoré by pomohli aj iným organizáciám 

systematizovať svoje skúsenosti a premienať ich do preplikovateľných modelov, 

ktoré by boli využiteľné aj samosprávami či inými partnermi a raz sa tak mohli stať i 

štátom podporovaným systémovým naśtrojom na národnej úrovni.  
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6. Finančná efektívnosť 

Porovnanie finančný efektívnosti, resp. finančných nákladov, je asi ten najzákladnejší 

parameter, a to najmä vo väzbe na míňanie verejných financií. Aj keď v dnesnej 

dobe sú všetky štátne výdavky podrobované hodnoteniu aj z perspektívy “hodnoty 

za peniaze”, finančné nároky ako také sú stále nezanedbateľné a veľakrát na prvom 

mieste pri výbere akéhkoľvek nástroja či už z polohy štátu, samosprávy alebo inej 

inštitúcie.  

6.1. Obecné nájomné byty   

Tabuľka 3 suma rizuje informácie z výročných správ Štátneho fondu rozvoja bývania, 

a zhodnocuje počet podporených bytových jednotiek a výšku dotácie do získané 

informácie o priemernej výšky podpory dotácie na jednu bytovú jednotku za 

posledných 10 rokov. Tento údaj nehovorí o reálnych nákladoch, ktoré pri výstavbe 

boli skutočné, potrebného dofinancovania, zrkadlí sa do neho aj inflácia, stav na 

trhu s nehnuteľnosťami a iné faktory.  

Vykresľuje však základný obraz, ktorý hovorí o sume, ktorou bola dotovaná výstavba 

jednej bytové jednotky. Ostatné náklady potrebné pre výstavbu samospráva alebo 

staviteľ získal z vlastných zdrojov (úver a pod.).  

Priemerná suma tejto priamej dotácie bola 16 000 €  na jednu bytovú jednotku . 7

Ročne tak bolo priemerne podporených výstavba 1 500 bytových jednotiek na 

celom Slovensku.  

 Odhadom, dopočítaním je možné spätne stanoviť priemerné náklady na výstavbu jednej bytové jed7 -
notky na zruba 40 až 50 000 €. Kumulatívny náklad na výstavbu týchto bytov ročne tvoril odhadom 75 
000 000 €.
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Tabuľka 3. Prehľad podpory ŠFRB - počet bytových jednotiek, výška dotácie - výstavba 
nájomných bytov (spolu bežný aj nižší štandard) za posledných 10 rokov. Dáta spracované z 
výročných správ ŠFRB.  

6.2. Svojpomocná výstavba   
Vzhľadom na nedostatok údajov o finančných nákladoch programov svojpomocnej 

výstavby z ostatných organizácií, boli pre vyhodnotenie finančnej efektívnosti 

použité informácie z programu svojpomocnej výstavby neziskovej organizácie 

Projekt DOM.ov. 

Organizácia asistuje pri výstavbe viacerých typologických a rozmerových foriem 

rodinných domov, pričom náklady na materiál jedného domu sa za ostatných 7 

rokov pohybovali vo výške priemerne 12 000 €. Táto suma zahŕňa len náklady na 

materiál. Nezahŕňa náklady na stavebné práce, ktoré si rodina vykonáva sama. 

Rok podpory Počet podporených 
bytových jednotiek Výška dotácie Priemerná výška 

dotácie / 1 BJ

2011 1589 €18 993 400 €11 953

2012 1288 €16 055 310 €12 465

2013 1399 €16 714 080 €11 947

2014 2007 €33 480 430 €16 682

2015 1900 €31 182 190 €16 412

2016 1350 €24 503 140 €18 150

2017 1524 €25 958 590 €17 033

2018 1385 €26 344 360 €19 021

2019 999 €18 139 700 €18 158

2020 1026 €18 836 020 €18 359

ročný priemer 1447 €23 020 722 €16 018
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Dôležité je aj spomenúť náklady na sociálnu asistenciu, teda náklady spojené so 

vzdelávaním a tréningom získavania pracovných zručností, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou realizácie tohoto typu programu bývania. 

Celkové náklady tak je možné kumulatívne sumarizovať v podobnej priemernej 

výške ako sú náklady na výstavbu jednej bytovej jednotky, tj. 40 000 - 50 000 €. Táto 

suma sa však skladá z výdavkom na materiál (hradený klientom z mikropôžičky, ktorú 

spláca, sociálnu prácu a vzdelávanie, a prácu na stavbe samotného klienta).  

6.3. Zhodnotenie   
Porovnanie finančných nárokov na realizáciu obidvoch typov programov 

zabezpečovania bývania je možné zhodnotiť ako rovnaké, resp. veľmi podobné. 

Rozdiel však nastáva pri porovnaní finančné efektívnosti z hľadiska výšky podpory z 

externých zdrojov, čo v našom prípade sa viaže na verejné financie, a z pohľadu 

získavania takzvanej hodnoty za peniaze. 

Dotácie na obstaranie nájomných bytov sú určené, aj v praxi spotrebované, na 

materiál a stavebné práce spojené s výstavbou. Financie, ktoré sú potrebné na 

prevádzkovanie modelu svojpomocné výstavby, sú rozdelné v troch skupinách:  

1) financie na materiál na výstavbu, hradené klientom z bankového mikroúveru - 

nepredstavujú záťaž na externé / verejné zdroje 

2) financnie potrebné na stavebné práce - vykonáva klient sám - nepredstavujú 

záťaž na externé / verejné zdroje 

3) sociálna asistencia a práca - vo výške cca 1/3 z celkových nákladov - nejde o 

hospodársku, komerčnú službu a preto je potrebné financovať z exerných /

verejných zdrojov. 

Dalo by sa je možné teda zhrnúť, že program svojpomocnej výstavby využíva - 

potrebuje externé - verejné zdroje vo výške jednej tretiny oproti programom 

výstavbe nájomných bytov, čím sa z pohľadu finančnej efektivity a získavanie 

hodnoty za peniaze, môže javiť ako finanče efektívnejší (viď Graf 1).  
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Je potrebné však pripomenúť, že finančné hľadisko je z pohľadu získavania riešenie 

otázok bývania, len jedno z viacerých, ktoré majú byť hodnotené a nesmú byť 

určujúcim faktorom pri výbere správneho modelu bývania. Pri správnom výbere je 

potrebné zohľadniť všetky aspekty, ktoré model do danej lokality svojimi atribútami 

prináša.  
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Graf 1. Vyhodnotenie porovnania finančnej efektívnosti nájomných bytov a 
svojpomocnej výstavby. 



7. Efektívnosť napĺňania dopytu po bývaní  

Ako pojdenáva a analyzuje už kapitola 2 a podkapitola 4.2 tejto štúdie, na 

Slovensku je dopyt po sociálnom bývaní pre rôzne cieľové skupiny vysoký.  

Tretina všetkých obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít stále býva 

v nelegálnych obydliach s neadkvátnym stavebno-technickým stavom. To znamená, 

že bývajú v obydliach, ktoré majú charakter chatrči, sú postavené so zbytkových 

materiálov sú neprimerane malé, nemajú konštrukčný systém (viď Mapa 1). 

Nezanedbateľnou charakteristikou bývania v marginalizovaných rómskych 

komunítách je vysoká obložnosť. Kým celoslovenský priemer tvoria traja obyvatelia 

na jednu bytovú jednotku, v prostredí MRK je to v priemere až takmer 7 ľudí na 

jednu bytovú jednotku. Spolu tak minimálne 15.000 rodín z MRK urgentne 

potrebuje bezpečnú strechu nad hlavou. 

7.1. Obecné nájomné byty   

Tabuľka 3 (vyššie) zahŕňa kumulatívny prehľad všetkých nájomných bytov, ktoré boli 

podporené Ministerstvom dopravy a výstavby SR v rokoch 2011 - 2020. Tieto 

zahŕňajú byty ako nižšieho, tak aj bežného štandardu, keďže MDV SR dlhodobo 

nezverejňuje túto informáciu o rozlíšení.  

Spolu bola v rokoch 2011 - 2020 podporenená výstavba 14.467 bytových jednotiek, 

v rámci 918 projektov výstavby obecných nájomných bytov.  

Zhruba 30 % z nich bolo realizovaných v obciach s prítomnosťou marginalizovanej 

rómskej komunity (definovanej v Atlase 2013 alebo v Atlase 2019) . Mapa zobrazuje 8

rozmiestnenie týchto projektov na mape, s prienikom lokalít MRK.  

 Netreba však zabúdať, že z nich však nie všetky boli realizované v nižšom štandarde. 8
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Mapa 3: Priestorové umiestnenie projektov výstavby nájomných bytov podporených 

z MDVSR v rokoch 2011-2020 a lokalít MRK.  

Mapa 4: Priestorové umiestnenie projektov svojpomocnej výstavby rodinných 

domov  v rokoch 2011-2020 a lokalít MRK. 
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7.2. Svojpomocná výstavba rodinných domov 
Programy svojpomocné výstavby rodinných domov sú zatiaľ prioritne realizované 

práve v obci ak sa marginalizovaným rómskymi komunitami, keďže je práve v týchto 

lokalitách je potrebná bývania zo slovenského pohľadu jedna z najvýraznejších.  

Mapa č. 4 zobrazuje priestorové umiestnenie projektov svojpomocnej výstavby  s 

vyznačením obcí s marginalizovanou rómskyou komunitou, realizovaných 

organizáciou Projekt DOM.ov. Ide spolu o 20 obci, všetky obce sú evidované aj v 

Atlase K (2020). 

7.3. Zhodnotenie  
Vyhodnotiť efektívnosť naplnenia dopytu po bývaní v porovnávaní dvoch programov 

s odlišným celkovým rozpočtom a personálnym obsadením nie je možné robiť 

empirickým porovnaním, je však možné zhodnotiť systémy kvalitatívne - a to na 

základe ich koncepčných nastavení (Graf 2).  

Programy sú dostupné pre tie obce, resp. lokality, v ktorých je potreba 

zabezpečovanie bývania aktuálna. Žiadne obce, ani lokality, nie sú ani z jedného 

programov a priori vopred vylučované. Je preto možné skonštatovať, že oba 

systémy v princípe dopyt po bývaní napĺňajú rovnako. 

Nuansy ležia v špecifikácii toho, čo znamená dopyt po bývaní – aké typy bývania? 

Aké typologické formy? Nájomné alebo do osobného vlastníctva? Tieto otázky sú 

rozpracované bližšie v kapitole 9 a 10.  

Ďalej je potrebné aj spomenúť ľudské kapacity pri implementácii každého z 

programov, ktoré môžu v realite obmedziť, limitovať použitie jedného alebo 

druhého modelu v danom kontexte riešenej obce. 
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Graf 2. Vyhodnotenie porovnania efektívnosti napĺňania dopytu po bývaní 
nájomných bytov a svojpomocnej výstavby.  

8. Časová efektívnosť  

Každý projekt výstavby, a zvlášť výstavby v lokalitách marginalizovaných komunít, je 

beh na dlhé trate a dlhodobým, niekoľkoročným projektom.  

Vprípade výstavby nájomných bytov a modelu svojpomocnej výstavby, každý z 

týchto modelov vyžaduje iné kroky k svojej príprave a realizácií s inými 

stakeholdermi, ktoré sumarizuje Tabuľka č. 4.  

Pred akoukoľvek výstavbou konkrétnych objektov, akýmkoľvek spôsobom a formou, 

je v prvom rade najskôr potrebné vyriešiť majetkoprávne vzťahy v danej lokalite a 

zabezpečiť dostupnú infraštruktúru. Ide o aktivity spojené s prípravou územia, a tie 

sa v závislosti od konkrétnej lokality výrazne menia a nie je tak možné ich navzájom 

porovnávať.  

Ďalej nasleduje projektová príprava. Táto časť obsahuje prípravu stavebného 

projektu – a to opäť v závislosti od konkrétnej lokality v jeho rôznych stupňoch, od 

projektu na územné rozhodnutie až po realizačný projekt. V prípade získavania 
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externej finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania tento krok v procese 

výstavby zahŕňa aj prípravu projektovej žiadosti o dotáciu. Rovnako v prípade 

svojpomocné výstavby, je potrebné vypracovať projektovej žiadosti na získanie 

financovania na vzdelávacie aktivity.  

Nasleduje doba výstavby. Dalo by sa zovšeobecniť že výstavba rodinného domu v 

priemere trvá výrazne kratšie ako výstavba bytového domu. V tomto prípade však 

výstavba rodinného domu potrebuje väčší časový úsek, pretože stavebníci nemajú 

potrebné pracovné skúsenosti a odborné zručnosti, ktoré k stavbe potrebujú - a 

preto je celý proces poňatý aj ako proces vzdelávací.  

No procesu nie je zahrnutá doba užívania, resp. starostlivosti, splatenia úveru – 

keďže táto je individuálna a je očakávanie, že je vo svojej podstate rovnaká. 

Tabuľka 4. Porovnanie krokov a ich časovej náročnosti pri príprave a realizácií 

(nízko)štandardných nájomných bytov a svojpomocnej výstavby. Zdroj: autori.  

Nízkoštandardné byty Svojpomocná výstavba

Príprava územia 3 - 36 mesiacov 3 - 36 mesiacov

Príprava klientov - 12 mesiacov 

Projektová príprava 10 - 12 mesiacov - 

Príprava projektu na 
stavebné povolenie

2 - 6 mesiacov (1 - 2 mesiace) 

Príprava projektovej žia-
dosti

2 mesiace - 

Schvaľovanie projektu 2 mesiace - 

Doba výstavby 6 - 12 mesiacov 6 - 12 mesiacov 

SPOLU 27 - 60 mesiacov 27 - 60 mesiacov
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Graf 3. Vyhodnotenie porovnania časovej efektívnosti - rýchlosti adresovania 
riešenia bytovej situácie nájomných bytov a svojpomocnej výstavby. 

Časová efektivita je pri oboch typoch distribúcie bývania totožná (viď Graf 3). Pre 

lepšiu porovnateľnosť, resp. zvýšenie efektivity pri svojpomocnej výstavbe, je 

vhodné v jednej lokalite naraz plánovať svojpomocnú výstavbu pre viacerých 

klientov - v porovnateľnom počte zapojených domácností, ako je tomu pri bytových 

domoch. 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9. Dopad na zvyšovania kvality života obyvateľov 

V súčasnosti neexistuje komplexná štúdia dopadol nového bývania na zvyšovanie 

kvality života obyvateľov v prostredí marginalizovaných rómskych komunít na úrovni 

celej slovenskej republiky. Celkovo sú výskumy ktoré sa zameriavajú na kvalitu života 

obyvateľov v našom kontexte výrazne raritné. 

Pilotný mi lastovičkami v tomto odbore predstavuje dlhodobá práca Ondrášiková a 

Šiňanská (2020, a iné), ktoré skúmajú tieto témy zahŕňajúc multi-stakeholdrový 

výskumu nielen s klientami, ale aj zapojenými profesiami, na kvalitu života.  

Ako hodnotí Ondrášiková a Šiňnská (2020), podmienky na bývanie sa všeobecne 

považujú za jeden z rozhodujúcich faktorov priamo ovplyvňujúcich kvalitu života. 

Meranie kvality života sa vo svete realizuje podľa rôznych teoretických konceptov a 

kritérií.  

Ondrášiková a Šiňanská (ibid.) spracovali podrobnú kvaliatívnu analýzu dopadov 

svojpomocnej výstavby na vybranej relevantnej vzorke štyroch obcí košického a 

prešovského kraja, v ktorých je program svojpomocnej výstavby dlhodobo 

implementovaný, a tak je možné v týchto obciach takúto analýzu i vykonať.  

Výskum bol realizovaný v obciach Rankovce, Lenartov, Frička a Kojatice. Jedná sa o 

obce s počtom v rozmedzí 300 až 1200 obyvateľov.   

Všeobecne, výskum prichádza k nasledovným záverom:  

“1. Životnou prioritou (šťastím) pre klientov z MRK je domov  

Pre klientov z MRK vystupuje do popredia dôležitosť blízkosti (fyzickej) 
jednotlivých členov domácnosti. Zhmotnením toho, čo predstavuje domov je 
priestor domu, či bytu, kde rodina spoločne žije, zdieľa časopriestor. 

2. Osobná spokojnosť (well being) pre klientov z MRK je úzko prepojená s 
dostupnosťou primeraného bývania v primeranom prostredí.  
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11. Program bývania má značný dosah na zdravie klientov”  

V prípadoch, kde rodiny - respondenti mali skúsenosť aj s bývaním v (obecných) 

nájomných  bytoch, bola svojpomocná výstavba bola hodnotená oproti bývaniu v 

nájomných bytoch ako “posun k lepšiemu”:  

“Každý z klientov pri porovnávaní kvality života v minulosti s prítomnosťou 
uvádzal, že program priniesol jednoznačný zvrat, zmenu, prípadne progres 
smerom k lepšej kvalite života. Kvalitu bývania dávali do priameho súvisu s 
celkovou osobnou spokojnosťou a kvalitou života. Výraznejšie uvedomenie 
zmeny bolo zaznamenané u klientov v minulosti žijúcich v zreteľne horších 
bytových podmienkach (napr. klientka obývajúca unimobunku, viacpočetná 
rodina v schátranom dome z hlinených váľkov). Respondenti, ktorých 
predošlé bývanie bolo uspokojivé (25%), nakoľko bývali v nájomnom byte, 
prípadne mali oddelené bývanie v rodičovskom dome so štandardným 
vybavením a napojením na siete konštatovali, že došlo v ich životoch k 
zmene, avšak nie v rapídnej odchýlke.” 

Z výskumu vyvstala aj iná skutočnost, ktorá reflektuje vhodnosť typologickej formy 

vo vzťahu k osobnému vlastníctvo - ako potreba mať vlastné, primerané bývanie, čo 

je určujúcim determinantom kvality života obyvateľov MRK:  

“Z výpovedí klientov aj profesionálov vyplýva, že primárnym a hlavným 
dôvodom, prečo sa klienti rozhodli vstúpiť do programu bývania je ich 
potreba zabezpečiť pre svoju rodinu bývanie, ktoré obsahuje atribút 
vlastníctva a primeranosti. Klienti pojem vlastníctva vnímajú rôzne, pre 
niektorých je to samostatne vybudovaný dom bez ohľadu na to, či je legálny, 
alebo nelegálny. Legálnosť stavby (oficiálne vlastníctvo) považujú skôr za 
bonus, ktorý vstupom do programu získavajú. Dôležité je, aby bývanie bolo 
autonómne, teda zabezpečujúce súkromie (oddelenie od rodičov) a 
poskytujúce dostatočný priestor pre život, ďalej bezpečné a štandardne 
vybavené (vodovod, elektrika, odpad). “ 
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Graf 4. Vyhodnotenie porovnania zvyšovania kvalita života obyvateľov nájomných 
bytov a bytov získaných prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby. 

Je bezpochyby, že z pohľadu zvyšovania kvality života obyvateľov, ktorí žijú v 

katastrofálnych životných podmienkach, je zabezpečenie pevnej strechy nad hlavou 

v bezpečnom prostredí, so zabezpečením základnej infraštruktúry – pitnej vody, 

elektrického napojenia, kanalizácie - výrazným posunum k zlepšovaniu životného 

štandardu.  

Uvedený výskum (Ondrášiková, Šiňanská, 2020) však poukazuje a dotvára obraz o 

determinantoch kvality života spojenej s bývaním v marginalizovaných rómskych 

komunitach v konkrétnejších nuansách. Práve tieto sú dôležitým faktorom pri riešení 

bývanie v tých lokalitách, v ktorých nejde len o riešenie krízového stavu, ale o 

hľadanie dlhodobej vhodnej a udržateľnej formy integrácie marginalizovaných 

komunít. Preferovaná je jednoznačne forma bývania do osobného vlastníctva. Táto 

preferencia korešponduje aj s preferenciami majoritnej časti slovenského 

obyvateľstsva, a to najmä vo vidieckych prostrediach (viď Graf 4).   
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10. Typologická vhodnosť výstavby v prostredí  

Typologická vhodnosť výstavby v prostredí ako jedna z oblastí skúmania tejto 

štúdie, má za cieľ v prvom rade zhodnotiť prínos výstavby jedného aj druhého 

modelu riešenia bývania k svojmu okolitému kontextu. V druhom rade má za cieľ 

zhodnotiť, ako daná typologická forma zodpovedá potrebám obyvateľov.  

10.1. Prínos výstavby k svojmu okoliu  
Marginalizované rómske komunity sú v kontexte Slovenskej republiky prevažne 

vidiecky fenomén. Ako analyzuje Tabuľka 5 (nižšie), až takmer tri štvrtiny všetkých 

rómskych komunít sa nachádza vo vidieckych prostrediach, v malých obciach a 

dedinách.  

Slovenský vidiek dlhodobo adresuje problém s vyľudňovaním, sťahovaním ľudí a 

pracovných príležitostí do väčších miest smerom na západ krajiny. Vidiecke sídla tak 

strácajú identitu.Úloha typologického riešenia architektúry bývania je aj kľúčovým 

determinantom zachovania genia loci miesta. 

Z celkového počtu 918 projektov výstavby nájomných bytov, bola táto podporená v 

568 obciach a mestách na Slovensku (niektoré obce a mestá mali v priebehu 

sledovaných 10 rokov viacero podporených projektov výstavby).  Typologicky išlo o 

487 obcí - dedín a 81 mestách. To značí, že až v 85 % projektov výstavby 
nájomných bytov bolo realizovaných vo vidieckom prostredí. 

Nie je možné v rozsahu tejto štúdie zhodnotiť prínos každého jedného projektu 

výstavby K svojmu okoliu. Dá sa však predpokladať, že typológia nájomných bytov 

predstavuje racionálnej usporiadanie a racionálnu architektúru, ktorá vzniká 

použitím unifikovaných projektov . Použite unifikovaných projektov však 9

nezodpovedám potrebám lokálneho kontextu miesta tak, ako tomu zodpovedá 

 viď napríklad dokument Postupy prípravy a vzorové projekty výstavby bytov nižšieho štandardu  9

Metodická publikácia pre miestne samosprávy - https://archiv.vlada.gov.sk/romovia/3583/byvanie.html 
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výstavba individuálnych rodinných domov, ktoré sú súčasne aj hlavným 

typologickou formou bývania na vidieku. 

10.2.Vhodnosť vzhľadom na nároky užívateľov bytu  

Výstava obecných nájomných bytov je viazaná na maximálnu rozlohu jedného bytu, 

v ničom štandarde ide o naozaj minimálny rozmer dva, Max trojizbového bytu. 

Tento minimálny rozmer je racionálny z hľadiska finančnej efektivity. Priestorovo 

zodpovedá potrebám 3 člennej rodiny. 

Avšak v prípade konkrétne rómskych rodín, ako bolo diskutované v iných kapitolách 

tejto štúdie, je potrebné brať do úvahy, že táto je často viacčlenná a viacgeneračná. 

počet miest/
obcí

počet vylúčených 
lokalít

počet obyvateľov vo 
vylúčených 
lokalitách

mestské 
prostredie

koncentrácie mimo 
mesta 29 35 9232

koncentrácie na 
okraji mesta 68 99 43861

koncentrácie vo 
vnútri mesta 73 139 33892

obce = koncentrácie 40 40 25194

vidiecke 
prostredie

koncentrácie mimo 
obce 150 159 47133

koncentrácie na 
okraji obce 352 403 107549

koncentrácie vo 
vnútri obce 179 227 33309

Tabuľka 5: Prehľad margianlizovaných rómskych komunít podľa typu priestorovej štruktúry. 

Spracované podľa Atlasu romskych komunít (Ravasz, A. &et.al, 2020). 
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Pri súčasnej priemernej obložnosti 6,8 ob/byt je štandardných nízkometrážnych 45 

m2 pre tento typ klienta nevhodný - je fyzicky takmer nemožné v takomto priestore 

existovať. Pri navrhovaní m2 a priestorového usporiadania dispozície je potrebné 

myslieť na uspokojenie viacerých životných potrieb: varenie, trávenie voľného času, 

pozeranie TV, učenie, hygiena, spánok, milovanie, skladovanie, kúrenie, pranie, 

sušenie bielizne. 

Z tohto ohľadu je vhodnejšie individualizované riešenie rodinných domov, ktoré 

spĺňajú potreby konkrétnej rodiny, resp. tá si môže konkrétnu stavbu prispôsobovať 

svojim potrebám, keďže dana stavba je v ich osobnom vlastníctve. 

Graf 5. Vyhodnotenie porovnania typologickej vhodnosti výstavby v prostredí 
daného kontextu nájomných bytov a svojpomocnej výstavby. 

10.3. Zhodnotenie 
Pri porovnávaní typologických hodnosti oboch modelov bývania je nutné v prvom 

rade robiť toto zhodnotenie vzhľadom na konkrétny kontext riešeného územia. V 

lokalitách, kde sú prevládajúcou typologického formou rodinné domy, je riešenie 

prinášajúce bytový dom veľmi náročné na architektonické atribúty tak, aby bytový 
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dom zapadol do celkového kontextu. Toto platí aj naopak – riešenie rodinných 

domov v mestských lokalitách, kde je prevažujúce forma bývania v bytových 

domoch, je rovnako ne vhodné, resp. vyžaduje naozaj veľmi citlivé architektonické 

spracovanie, čo však prináša náklady navyše a mina sa celkovému konceptu 

hľadania vhodnej formy vzhľadom na potreby individuálne lokality.  

Hodnotenie typologickej vhodnosti smerom do vnútra – na potreby konkrétnych 

užívateľov, je už možné viac zovšeobecniť. Rodiny z marginalizovaného prostredia 

žijú prevažne viac-generačne, to znamená, že počet členov jednotlivých domácností 

je v priemere omnoho vyšší, ako je tomu v majoritnej slovenskej spoločnosti. Viac 

členov v domácnosti priamo úmerne zvyšuje priestorové nároky na jeden byt, 

rovnako ako aj nároky na potrebu súkromia a oddeľovania časti bytu, ktoré 

prislúchajú jednotlivým členom / generáciam v domácnosti. 

Kým (obecné) nájomné byty predstavujú bytové jednotky vhodné pre 3-4 členné 

rodiny a forma nájmu neumžňuje obyvateľov robiť v stavbe potrebné priestorové 

usporiadania, forma rodinných domov do osobného vlastníctva je v tomto smere 

výrazne vhodnejšia. Domácnosti si tak môžu v priebehu zväčšovania rodiny 

prispôsobovať bývanie priestorovo tak, ako potrebujú, pri zachovávaní rovnakej 

kvality života.   
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11. Efektívnosť zapájania budúcich užívateľov  

Problematika participácie – zapájania budúcich užívateľov do rôznych fázach návrhu  

- či už bytových objektov alebo aj plánovania navrhovanie mestských štvrti, miest a 

obcií, sa pomaly a systematicky etabluje už aj v slovenskej praxi. 

V kontexte marginalizovaných rómskych komunít je problematika participácie 

kľúčová – nejde tu len o spolu účasť na vytváraní obytného prostredia a spoločných 

vízií toho, ako chceme byť. Aktívne zapojenie je aj nevyhnutné pre prekonanie 

častých stereotypov, ktoré sa objavujú pri definovaní toho, čo obyvatelia MRK 

naozaj potrebujú (viď bližšie Smatanová, 2021). A samostatným dôvodom je aj 

participácia, ktorej cieľom je zmocňovanie  (empowerment) - posilenenie 

postavenia, zvýšiť angažovanosť Rómov minimálne na miestnej úrovni a zlepšiť ich 

schopnosť zapájať sa ako rovnocenných partnerov miestnym orgánom a inštitúciam 

občianskej spoločnosti.  

Zapojenie budúcich užívateľov je nevyhnutné vo všetkých fázach prípravy a 

realizácie projektu - pri identifikácii susedstva, aj pri nárokoch na bytovú jednotku, 

pri interiérových riešeniach, či hľadaní komplexného estetického riešenia, ale 

napríklad aj pri možnosti aktívneho zapojenia sa do realizácie výstavby. 

Túto potrebu rozpoznáva aj formát výstavby nájomných bytov,. Avšak spôsob 

zapojenia je uvažovaní to forme odpracovania určitej časti stavebných prác - takých, 

ktoré vyžadujú najmä manuálnu jednoduchú prácu. Vo svojej podstate sa tento 

spôsob míňa zámeru participácie – zmocňovania, posilňovania postavenia a 

angažovanosti na miestny úrovni ako rovnocenných partnerov. Kým potreba 

participovať na stavebných prácach reflektuje na koncepciu zásluhovosti, 

participácia, ktorá je požadovaná z hľadiska integrácie, je postavená na získavaní 

zručností pre rovnocenné postavenie.  

49



Na druhej strane, program svojpomocné výstavby, v ktorom budúci obyvatelia 

rozhodujú nielen o typ, usporiadaný, priestore konkrétnych bytových jednotiek a 

stavieb a sa mi na stavbe pracujú - čo sú aktivity podobné ako je tomu v prípade 

nájomných bytov – koncepčne však odlišné. Sú doplnené vzdelávacími a 

zmocňovací mi aktivitami, ktoré majú za cieľ pripraviť užívateľov – klientov, rodiny na 

aktívnu participáciu v občianskom sektore (viď Graf 6).

Graf 6. Vyhodnotenie porovnania efektívnosti zapájania obyvateľov nájomných 
bytov a bytov získaných prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby. 
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12. Synergia s ostatnými oblasťami integrácie 

Zlepšenie podmienok bývania je jedným zo základných pilierov integrácie 

pracovných zručnosti, vzdelávania, zvyšovanie finančnej gramotnosti, zlepšovania 

zdravia. Už vládny dokument Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované 

skupiny obyvateľstva (2005) explicitne požadoval, aby sa výstavba (alebo iné formy 

zabezpečovania) bývania pre marginalizované skupiny obyvateľov nevyhnutne 

prepojili s inými typmi intervecií. Explicitne koncepcia vymenúva sociálnu prácu, 

komunitnú prácu a vzdelávanie, s dôrazom na zapájanie ako obyvateľov MRK ale aj 

širšieho sociálneho okolie (“obecnú komunitu”).  

Od roku 2005 sa fokus národných politík posunul aj k potrebám zvyšovania 

zamestnanosti. Prišli sme k záverom, že v regiónoch s dvojitou marginalizáciou 

(Radičová, 2001) štát nevie zabezpečiť dostatok pracovných príležitostí, a tak je 

zvyšovanie pracovných zručností a vytváranie pracovných miest požadovaných 

ukazoveteľom aj pri vytváraní integračných opatrení.  

Kým program výstavby Obecných nájomných bytov je jednostranne zameraný na 

zabezpečovanie bývania, pretože okrem riešenie bývania v marginalizovaných 

komunít ach je tento nástroj určený na celoplošné riešenie nedostatku bývania na 

celom Slovensku, program svojpomocné výstavby projekt domov je štitý na mieru 

práve situácií s MRK a okrem zabezpečovania bývania tak inherente obsahuje 

synergický efekt s ostatnými oblasťami života (viď Graf 7).  

V prvom rade ide o zvyšovanie najmä finančného vzdelávania, teda podporuje 

vzdelávanie ako také. Ďalej prispieva vo významnej miere k získavaniu stavebných 

zručností, resp. pracovných zručnosti ako takých, čo má za následok zvyšovanie 

šance zamestnanie sa pre klientov zapojení v tomto programe. Stavba je v princípe 

praktickým tréningom pracovných návykov – efektívnosť týchto aktivít hodnotí aj 

analyzovaná kvalitatívna štúdia dopadov na životnú úroveň (Ondrášiková&Šiňanská, 

2020).  
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Graf 7. Vyhodnotenie porovnania synergií s inými oblasťami integrácie programu 
nájomných bytov a bytov získaných prostredníctvom programu svojpomocnej 
výstavby. 
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13. Udržateľnosť  

Oblasť bývania je práve kvôli problematickej udržateľnosti jeden z najčastejších 

stereotypov, ktoré majorita má voči Rómom na Slovensku. Najčastejšie ide o 

stereotypy spojené s tým práve s obecnými nájomnými bytmi: Rómovia si vybývali 

byt, Rómovia dostávajú nové byty zadarmo, Rómovia vybývali nové byty .  Tento 10

mediálny obraz súvisí práve s udržateľnosťou bytového fondu. A preto je 

udržateľnosť dôležitým parametrom pri posudzovaní vhodnosti konkrétneho 

riešenia.  

Práve kvôli otáznej udržateľnosti má model Obecných nájomných bytov v prostredí 

marginalizovaných rómskych komunít viacero kritikou, resp. aj odporcov. Nájomné 

bývanie ako koncept vo všeobecnosti tým, že nebuduje trvalý a bezpečný vzťah 

medzi nájomcov a jeho prostredím, poskytuje priestor na zanedbávanie 

starostlivosti o daný priestor. Tento fenomén nie je výnimočný pre rómske komunity, 

ale je to problém s slabým vzťahom k nájmu kdekoľvek a kýmkoľvek. 

V prostredí MRK sa táto situácia často dostáva až do extrémnej situácie – rýchlej 

vybývanosti. Vybývanosť bytov je v realite neraz spôsobená vysokou namáhanosťou 

- veľká, často i viacgeneračná rodina, obýva malý byt, v ktorom často musia spať na 

zmeny. Všetok nábytok, sanita i stavebné konštrukcie tak dostávajú zabrať 
niekoľkonásobne viac, oproti tomu, na čo boli projektované. Ďalším aspektom, 

ktorý prispieva k rýchlejšiemu opotrebovaniu aj bytových priestorov je absencia 

verejných priestorov a úpravy priestorov v okolí novej výstavby. Pokiaľ nie sú 

dobudované chodníky, komunikácie, ostatné spevnené plochy a okolie objektu, je 

najmä počas chladnejších a daždivých mesiacov nemožné ochrániť konštrukcie pred 

nánosmi blata a vlhkosti. V neposlednom rade udržateľnosti neprispieva ani 

nezapájanie budúcich užívateľov do prípravy projektu, či už vo forme konzultácie 

architektonického riešenia individuálnych bytov, verejných priestorov alebo výberu 

 pozri aktuálne napríklad https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/romovia-obce-velka-10

ida-chcu-byvat-obecnom-ale-zadarmo-starostovi-dosla-trpezlivost
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vhodných susedov, ktorí majú zdieľať určitý spoločný priestor (viď bližšie napr. 

Smatanová, 2021). 

Na druhej strane, vo svojej podstate problém svojpomocné výstavby domov do 

osobného vlastníctva je presne opačný koncept, ktorý podporuje udržateľnosť (Graf 

8). Tým, že si rodiny stávajú dom vlastnoručne a je aj v ich vlastníctve, prirodzene 

nastáva pocit kontroly a následne aj starostlivosti a opatery o danú nehnuteľnosť.  

Program svojpomocnej výstavby má aj pozitívny efekt z hľadiska sociálnej 

udržateľnosti. Kvalitatívny výskum (Ondrášiková&Šiňanská, 2020) hodnotí, že 

participanti programu sú pre ostatných členov komunity príkladom úspechu. 

Svojpomocné výstavba spúšťa v komunitach vlny záujmu a program je považovaný  

za hodný nasledovania, čo má za následok zvyšovanie aktivity na v rôznych 

oblastiach integrácie na úrovni danej obce.  

Graf 8. Vyhodnotenie porovnania udržateľnosti nájomných bytov a bytov získaných 
prostredníctvom programu svojpomocnej výstavby. 
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14. Zhrnutie 

Cieľom tejto štúdie nebolo vyhodnotiť, ktorý spôsob výstavby a zabezpečovania 

bývania, teda výstavba formou (obecných) nájomných bytov a svojpomocná 

výstavba domov do osobného vlastníctva, je lepší. Analyzované porovnanie malo za 

cieľ pochopiť bližšie vlastnosti v 8 oblastiach obidvoch systémov: finančná 

efektívnosť, napĺňanie dopytu po bývaní, časový rámec, dopad na zvýšenie kvality 

života obyvateľov (MRK), typologická vhodnosť výstavby v prostredí, efektívnosť 

zapájania MRK, efektívnosť synergií s inými oblasťami integrácie, udržateľnosť.  

Program svojpomocnej výstavby do osobného vlastníctva je program, ktorý vznikol 

práve ako odpoveď na riešenie otázky bývania pre rodiny, ktoré sú sociálne 

vylúčené alebo sú ohrozené sociálnym vylúčením, a teda prirodzene je aj 

efektívnejším nástrojom pri adresovaní týchto potrieb. Nájomné bývanie, ktorého 

výstavba je podporovaná ŠFRB, je určené ako nástroj na komplexné riešenie 

nedostatku bývania na celom Slovensku pre rôzne cieľové skupiny, a preto 

neobsahuje tie komponenty, ktoré sú v prostredí marginalizovaných komunít 

špecifické a dôležité (Graf 9). 

Pri rozhodovaní o forme zabezpečovanie bývania je potrebné zvážiť všetky 

predstavované faktory, a to najmä vo väzbe na konkrétne miesto, lokalitu, obec a aj 

potreby budúcich užívateľov. Každá rómska komunita je veľmi špecifická, tak, ako je 

aj každá jedna obec na Slovensku. Je potrebné zdôrazniť, že neexistuje jedno 

správne riešenie pre všetky situácie, ale naopak, každá situácia vyžaduje citlivé od 

vnímanie miestnych potrieb a z nich vychádzajúce riešenie šité na mieru. 
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Graf 9. Zhrnutie efektívnosti - porovnanie viacerých fakorov. Zdroj: autori.  
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15. Záver  

Aktuálna potreba nového bývania v marginalizovaných rómskych komunitach je 

odhadom viac ako 15 000 bytových jednotiek. V súčasnosti sa hlavným štátom 

podporovaným programom, a to výstavbou nájomných bytov, ročne stavia len 

niekoľko stovák bytov. Z nich nie všetky sú určené pre riešenie marginalizovaných 

rómskych komunít. Aj z tohto dôvodu je zrejme, 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 

zodpovedajú potrebám obyvateľov. 

Ako preukázala táto štúdia, s program svojpomocné výstavby domov do osobného 

vlastníctva je vhodným doplnením existujúceho štátneho nástroja výstavby 

nájomných bytov, pretože ponúka nástroje, ktoré riešia nielen otázku bezpečnej 

strechy nad hlavou, ale aj iné opatrenia, ktoré podporujú integráciu vylúčených 

komunít, nezvyšujú stigmatizáciu a bojujú so stereotypizáciou.  

Pri rozhodovaní o forme zabezpečovanie bývania je preto potrebné zvážiť všetky 

predstavované faktory, a to najmä vo väzbe na konkrétne miesto, lokalitu, obec a aj 

potreby budúcich užívateľov. Každá rómska komunita je veľmi špecifická, tak, ako je 

aj každá jedna obec na Slovensku. Je potrebné zdôrazniť, že neexistuje jedno 

správne riešenie pre všetky situácie, ale naopak, každá situácia vyžaduje citlivé od 

vnímanie miestnych potrieb a z nich vychádzajúce riešenie šité na mieru. 
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