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Úvod

C

ieľom výskumného projektu Zavádzanie kvalitného cyklu tvorby
politiky: Evaluácia programu obecných nájomných bytov
v rómskych osídleniach bolo na jednej strane získať bližšie
a bezprostredné informácie o bývaní Rómov v novopostavených by‐
toch financovaných z prostriedkov štátu: o tom, aký vplyv mala na ich
život zmena bytových podmienok, ako tieto zmeny vnímajú samotní
obyvatelia i ich sociálne okolie, ale tiež ako obstarávanie bytov prebie‐
halo a s akými problémami sa tento proces potýkal. Na druhej strane
bolo zámerom konfrontovať zistenia z terénu s teoretickým (legislatív‐
nym – inštitucionálnym a procesným) nastavením systému štátnej
podpory rozvoja bývania, konkrétne podpory obstarávania obecných
nájomných bytov pre obyvateľov rómskych osídlení. Získané poznatky
chceme sprostredkovať verejnosti a relevantným verejným inštitúciám
vo forme odporúčaní s cieľom ďalej optimalizovať systém podpory
a jeho implementáciu tak, aby lepšie zodpovedala situácii a potrebám
budúcich obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít bytov
i ich investorov – obcí.
Zároveň sa snažíme uviesť na pravú mieru niektoré negatívne stereo‐
typy týkajúce sa bývania Rómov, ktoré sú rozšírené vo verejnosti,
a ktoré často predstavujú prekážku pri riešení problémov bývania Ró‐
mov.
Ako hlavnú bariéru starostovia obcí často uvádzajú nesúhlas neróm‐
skeho obyvateľstva s tým, aby sa riešeniu bývania ich „rómskych spo‐
luobčanov“ 1 venovala zvýšená verejná pozornosť a prostriedky. Často
je za týmito postojmi frustrácia z toho, že aj oni sami čelia rôznym ži‐
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votným problémom, ktorým sa podľa ich názoru nevenuje porovnateľ‐
ná pozornosť, a s ktorými sa musia poradiť sami. Tieto postoje ešte
umocňuje zažitý negatívny stereotyp o ničení vlastných obydlí Rómami.
Rozhodli sme sa preto preskúmať a zdokumentovať, či skutočne do‐
chádza k fyzickej degradácii nových stavieb a v prípade, že áno, aké sú
jej dôvody. Vychádzame pritom z hypotézy, že neoptimálne nastave‐
nie, či realizácia verejných politík môže mať za následok ich neúspech
v praxi, pričom tento neúspech môže verejnosť interpretovať ako zly‐
hanie prijímateľov pomoci.
Okrem strachu z možnej straty podpory verejnosti v prípade, že by sa
snažili bývanie marginalizovaných rómskych komunít riešiť, starostovia
uvádzajú aj ďalší dôvod, prečo považujú túto problematiku za rizikovú.
Je ním obava z prílivu „cudzích“ Rómov do obce, ktorý by podľa nich
mohla výstavba bývania pre miestnu marginalizovanú rómsku komuni‐
tu naštartovať. Rozhodli sme sa však empiricky skúmať, či výstavba
bývania pre marginalizované rómske komunity skutočne stimuluje
príchod Rómov z iných lokalít.
Ako objekt výskumu boli stanovené obecné nájomné byty, na ktorých
obstaranie boli obciam poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania
v rokoch 2001 až 2006, a ktoré boli určené pre príslušníkov marginali‐
zovaných rómskych komunít. Tieto lokality boli identifikované Úradom
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a ich zoznam je uve‐
dený v Prílohe 1.
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V rámci prípravy výskumu boli analyzované dokumenty, ktoré upravujú
obstarávanie skúmaných obecných nájomných bytov. Zvláštna pozor‐
nosť bola venovaná výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, ktoré upravujú
požiadavky na obstarávané byty, ako aj výšku podpory. Analýzou sys‐
tému sa zaoberá prvá časť tejto správy.
Na základe analýzy dokumentov, ako aj dovtedajších empirických po‐
znatkov boli formulované výskumnícke hypotézy, následne operacio‐
nalizované do dvoch dotazníkov. Jeden vypĺňali anketári so starostom
obce, ktorá výstavbu realizovala, alebo iným povereným pracovníkom
obecného úradu; druhý s miestnym aktivistom, sociálnym pracovní‐
kom pôsobiacim v rómskej komunite alebo iným dôveryhodným in‐
formátorom zo samotnej komunity. Niektoré otázky v oboch dotazní‐
koch boli identické a slúžili ako kontrolné otázky. V rámci výskumu bola
v navštívených lokalitách zabezpečovaná aj fotodokumentácia stavieb.
Zistenia z terénu sú zhrnuté v druhej časti správy.
V priebehu terénnej časti výskumu sme sa stretli s tromi vážnejšími
problémami. Projekt bol predkladaný spolu s občianskym združením
Pre Pindre, ktoré malo zabezpečiť zber dát v obciach. Avšak kvôli inter‐
ným problémom partnerského združenia (odchod jedného z dvoch
plnoúväzkových pracovníkov, personálne kapacity plne vyťažené ad‐
ministratívnymi záležitosťami združenia) bolo Pre Pindre schopné za‐
bezpečiť terénny výskum iba v časti obcí. Zber dát v ostatných obciach
musela zabezpečiť Nadácia Milana Šimečku vlastnými kapacitami
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a s pomocou brigádnikov. Toto prispelo k celkovému výraznému časo‐
vému zdržaniu v realizácii projektu.
Ďalší problém bol metodologického charakteru: dotazníky boli pripra‐
vené na zber údajov o bytoch, ktoré sú už obývané. Avšak časť z bytov,
na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky v roku 2006, neboli
v čase výskumu (druhá polovica roku 2007) ešte dokončené,
v niektorých prípadoch sa dokonca stavba ešte ani nezačala realizovať.
Tretím operatívnym problémom boli problémy pri získavaní informácií
z niektorých obecných úradov. Ich zástupcovia neboli ochotní alebo
schopní informácie poskytnúť, pričom udávali rôzne dôvody – od per‐
sonálnych zmien na úrade (výstavba sa realizovala za pôsobenia pred‐
chádzajúceho starostu, alebo úradníkov, ktorí na úrade už nepracujú),
cez ochranu obecného know‐how, až po čisto situačnú nemožnosť
poskytnutia údajov v čase návštevy anketára. V mnohých prípadoch
sme sa snažili dohodnúť, že chýbajúce údaje pošle obecný úrad doda‐
točne e‐mailom. Nie vždy sa tak však skutočne stalo. Isté problémy boli
zaznamenané aj pri získavaní informácií od zástupcov rómskych komu‐
nít, spôsobené pravdepodobne nedôverou alebo obavou zo sankcií zo
strany samosprávy v prípade poskytnutia kritickej spätnej väzby, alebo
prezradenia informácií, ktoré sa nemali dostať mimo dedinskú komuni‐
tu. V prípadoch, keď si respondenti neželali, aby boli ich výpovede
písomne zaznamenávané a spracované, sme toto rozhodnutie rešpek‐
tovali. Skúsenosti z týchto rozhovorov však boli využívané pri spraco‐
vaní kvalitatívnej časti výskumu.
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Nakoniec sa podarilo získať informácie a vyplniť dotazníky
s reprezentantmi 54 obecných a mestských úradov (dotazník A) a s
obyvateľmi alebo inými zástupcami (komunitní pracovníci, sociálni
pracovníci a podobne) 57 rómskych osídlení z celkového počtu 68
lokalít zaradených do výskumu (toto celkové číslo zodpovedá 83 prípa‐
dom obstarávania nájomného bývania pre obyvateľov rómskych osíd‐
lení obcami z prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvo‐
ja SR, keďže v niektorých obciach sa výstavba realizovala opakovane).

Projekt Zavádzanie kvalitného cyklu tvorby politiky: Evaluácia progra‐
mu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach sa realizoval s
finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave
(NOS/OSF) v rámci programu RES PUBLICA ‐ grantové kolo na podporu
advokačných aktivít v oblasti verejnej politiky.
Projekt sa realizoval v rámci programu Nadácie Milana Šimečku
S Rómami žiť budeme, ide o to, ako...
Autor by rád vyjadril vďaku anketárom, ktorí zabezpečovali zber dát
v teréne, a najmä respondentom, ktorí ochotne venovali svoj čas
a poskytli anketárom potrebné informácie.

***
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I. Prehľad a hodnotenie nástrojov štátnej politiky
v oblasti bývania obyvateľov rómskych osídlení
1. Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii róm
skych komunít (2003)
Riešenie nevyhovujúcich podmienok bývania je jednou z hlavných ob‐
lastí záujmu a zodpovednosti štátu pri riešení problémov príslušníkov
sociálne vylúčených (marginalizovaných) rómskych komunít. Bývanie,
spolu so vzdelávaním, zamestnanosťou a sociálnou oblasťou, zdravím,
ľudskými právami a rozvojom rómskej kultúry, sa uvádza ako jedna
z priorít
v doteraz
pravdepodobne
najvýznamnejšom
a najkomplexnejšom dokumente prijatom vládou SR týkajúcom sa
riešenia problémov marginalizovaných rómskych komunít – v Základ‐
ných tézach koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít,
ktoré prijala vláda SR v roku 2003 uznesením č. 278 z 23. apríla 2003 2 .
Cieľom tohto dokumentu bolo podľa jeho predkladateľov stanoviť
„rámec základných cieľov a metód na zvládnutie rómskej
problematiky. Má slúžiť ako východisko pre ústredné orgány
štátnej správy pre ich rozpracovanie do konkrétnych krokov
i úloh dlhodobého, strednodobého a prioritného charakteru
tak, aby sa navzájom dopĺňali, vytvárali predpoklady spolu‐
práce a prinášali očakávaný výsledok, ktorým je integrácia
rómskej menšiny.“ 3

V dokumente bol po prvý raz zadefinovaný, odôvodnený a rozpracova‐
ný princíp tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení. Jeho uplatňovanie
pri tvorbe a implementácii politík má napomôcť prekonávať rôzne his‐
torické znevýhodnenia časti Rómov žijúcich na Slovensku, ktorých re‐
5

álnym dôsledkom a výrazom je ich život v extrémnej chudobe a vylú‐
čenie z fungovania spoločnosti v najširšom zmysle (sociálna exklú‐
zia): z trhu práce, z prístupu k verejným službám (vrátane bývania,
školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry), z prístupu k
právnej ochrane, z podielu na občianskej moci a podobne. Táto situá‐
cia je umocňovaná a konzervovaná prevládajúcimi rasistickými
a xenofóbnymi postojmi u väčšiny slovenskej populácie a hlboko zako‐
renenými zovšeobecňujúcimi negatívnymi stereotypmi o Rómoch.
Účelom dočasných vyrovnávacích opatrení je „vyrovnávanie ich príleži‐
tostí, s cieľom dosiahnuť de facto rovnosť, ktorá je základnou pod‐
mienkou realizácie ostatných ľudských práv a slobôd“ 4 . V uvedenom
texte sa konštatuje:
„Vláda si je vedomá toho, že z rôznych historických a iných
dôvodov značné percento príslušníkov rómskej menšiny nie
je v súčasnosti na tej istej východiskovej pozícii ako väčšino‐
vé obyvateľstvo na Slovensku. Ich príležitosti začleniť sa a
podieľať sa na živote krajiny nie sú rovnaké. Princíp rovnosti
príležitostí je kľúčovým predpokladom uplatnenia všetkých
základných ľudských práv a slobôd. Skúsenosti z implemen‐
tácie predchádzajúcich stratégií dokazujú, že je potrebné pri‐
jať v celej šírke verejnej správy opatrenia na dosiahnutie
rovnosti príležitostí.“

Jednou z oblastí, v ktorých mali byť takéto dočasné vyrovnávacie opat‐
renia prijaté, bolo aj bývanie. Vládny dokument však okrem stručného
zhodnotenia stavu v oblasti bývania marginalizovaných rómskych ko‐
munít a popísania a deklarovania potreby pokračovania už v tom čase
realizovaného (avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
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v roku 2003 na jeden rok pozastaveného) programu Ministerstva vý‐
stavby a regionálneho rozvoja SR zameraného na podporu výstavby
obecných nájomných bytov „odlišného štandardu“ určených pre býva‐
nie obyvateľov rómskych osídlení 5 , nenavrhuje žiadne nové opatrenia
alebo politiky zamerané na riešenie nevyhovujúcich podmienok býva‐
nia marginalizovaných rómskych komunít.
Na druhej strane sa dá pozitívne hodnotiť referencia na medzinárodný
záväzok SR vyplývajúci z Medzinárodného paktu o hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR) 6 , ktorý v článku 11 (1) zaru‐
čuje právo každého jednotlivca na „primeranú životnú úroveň pre ne‐
ho a jeho rodinu, zahrňujúce [...] bývanie a neustále zlepšovanie život‐
ných podmienok“. Vo vládnom dokumente sa ďalej špecifikuje „prime‐
ranosť“ bývania prostredníctvom indikátorov v súlade so záväznou
interpretáciou tohto práva podľa OSN 7 :
•
•

•

právna istota bývania: ochrana pred svojvoľným núteným vy‐
sťahovaním, obťažovaním a inými hrozbami 8 ,
dostupnosť služieb, materiálov, zariadení a infraštruktúry: pri‐
merané bývanie musí obsahovať zariadenie nevyhnutné
k zabezpečeniu zdravia, bezpečia, pohodlia a výživy, ide najmä
o prístup k pitnej vode, energii na varenie, ku kúreniu a k
osvetleniu, hygienickému vybaveniu a zariadeniu na umývanie,
priestoru na uskladnenie potravín, odvozu odpadu, ku kanali‐
zácii a pohotovostným službám,
finančná dostupnosť: suma, ktorú jednotlivec alebo rodina pla‐
tí za bývanie, nesmie byť taká vysoká, aby ohrozila alebo ob‐
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•

•

•

medzovala dosiahnutie a uspokojovanie iných základných po‐
trieb,
obývateľnosť: dostatočný priestor a ochranu pred chladom,
vlhkom, horúčavou, dažďom, vetrom a inými ohrozeniami
zdravia, štrukturálnymi rizikami a šírením chorôb; toto právo
zahŕňa aj fyzickú bezpečnosť obyvateľov,
prístupnosť: bývanie musí byť prístupné pre ľudí, pre ktorých je
určené, so zvláštnym dôrazom na potreby znevýhodnených
osôb, akými sú starí ľudia, deti, zdravotne postihnutí a ďalšie
skupiny,
umiestnenie: primerané umiestnenie bývania, umožňujúce prí‐
stup k rôznym možnostiam zamestnania, zdravotným službám,
školám, škôlkam a ďalším sociálnym zariadeniam; bývanie sa
nesmie nachádzať na znečistenom území alebo v blízkosti
zdrojov znečistenia, ktoré by predstavovalo pre obyvateľov
zdravotné riziko.

Vo vládnom dokumente však chýba jeden atribút primeranosti bývania
vyplývajúci z interpretácie vyššie uvedeného ustanovenia ICESCR:
•

kultúrna vhodnosť: spôsob, akým je bývanie postavené, použi‐
té stavebné materiály, ale aj politiky podpory bývania musia
rešpektovať a umožňovať vyjadrenie kultúrnej identity
a rôznosti v bývaní.

Považujeme za potrebné v tejto súvislosti poznamenať, že v súlade
s ustanovením článku 2 (1) ICESCR 9 implementácia práv zakotvených
v ICESCR nestanovuje pre štáty „absolútnu“ povinnosť bezprostredne
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zabezpečiť nejaký všeobecne stanovený výsledok – štandard realizácie
práv, ale skôr „relatívnu“ povinnosť prijímať kroky smerujúce
k postupnému dosiahnutiu tohto štandardu realizácie práv v závislosti
od existujúcich dostupných zdrojov a možností jednotlivých signatár‐
skych štátov. Štáty sú však pri dosahovaní tohto cieľa povinné využiť
všetky svoje dostupné zdroje. Požiadavky na realizáciu „primeranosti“
bývania, ktoré požadujú medzinárodné ľudskoprávne dokumenty, sa
v kontexte rôznych štátov líšia 10 a sú ovplyvnené ekonomickými, so‐
ciálnymi, kultúrnymi, klimatickými, ekologickými a inými faktormi
a možnosťami týchto krajín. Požiadavkou však je, aby „primeranosť“
bývania zodpovedala štandardu v danom štáte a aby existovala zo
strany štátu skutočná snaha podmienky bývania neustále zlepšovať.
2. Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny
obyvateľstva (2005)
V roku 2004 vláda SR uznesením č. 63 z 19. januára 2005 schválila Dl‐
hodobú koncepciu bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a
modelu jej financovania 11 . Dokument vychádzal zo zverejnených záve‐
rov Sociografického monitoringu rómskych osídlení v Slovenskej repub‐
like 12 a na jeho príprave sa podieľali aj Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodár‐
stva SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného pro‐
stredia SR a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.
Napriek názvu materiálu sa dokument zaoberá prevažne problemati‐
kou bývania marginalizovaných rómskych komunít. Problematika bý‐
vania iných marginalizovaných skupín obyvateľstva (zdravotne ťažko
postihnutí občania, starší občania, mládež po ukončení ústavnej alebo
ochrannej výchovy, osoby s problémami sociálneho začlenenia
7

a osamelí rodičia s deťmi) je spomenutá iba v prílohe na ploche niekoľ‐
kých odsekov a model financovania jej riešenia sa obmedzuje na pou‐
kázanie na prebiehajúcu decentralizáciu sociálnych služieb a existenciu
dostupných úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Koncepcia to
odôvodňuje tým, že
„možnosti a podmienky zabezpečenia bývania [týchto mar‐
ginalizovaných skupín obyvateľstva] sú v súčasnosti v prime‐
ranom rozsahu upravené koncepciou štátnej bytovej politiky
a súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi podporu roz‐
voja bývania. Prípadné čiastkové nedostatky v tejto oblasti
sa dajú riešiť úpravou jednotlivých predpisov a nevyžaduje
sa zmena systémového prístupu k riešeniu tejto problemati‐
ky.“

Od podobnej koncepcie by sa dalo očakávať, že bude obsahovať vyme‐
dzenie týchto „čiastkových nedostatkov“, ako aj konkrétne návrhy na
ich korekciu. Žiaľ, v koncepcii a prílohe venovanej týmto marginalizo‐
vaným skupinám obyvateľstva návrhy na optimalizáciu systému chýba‐
jú.
V oblasti bývania marginalizovaných rómskych komunít, ktorej sa ve‐
nuje celá hlavná časť vládneho materiálu, si koncepcia kladie za cieľ
„navrhnúť princípy riešenia a podporné nástroje zabezpečenia prime‐
raného štandardu bývania týchto komunít v závislosti od miestnych
socioekonomických podmienok“. Aj vzhľadom na vyššie citovanú pasáž
o ostatných marginalizovaných skupinách obyvateľstva by sa dalo oča‐
kávať, že vládny materiál ďalej prinesie konkrétne myšlienky systémo‐
vých zmien potrebných pre riešenie bývania marginalizovaných róm‐
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skych komunít. Koncepcia však návrhy na skutočnú reformu a optima‐
lizáciu systému štátnej politiky bývania neobsahuje.
Koncepcia vymedzuje okruh skupín obyvateľstva ohrozených sociálnym
vylúčením (resp. marginalizovaných skupín obyvateľstva), ďalej popisu‐
je vzťah medzi problémami spojenými s bývaním a inými okruhmi so‐
ciálnych problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva
a upozorňuje, že jednotlivé problémy nie je možné efektívne riešiť
oddelene, ale je nevyhnutný koordinovaný komplexný prístup priamo
v lokalitách, v ktorých komunity ohrozené alebo postihnuté sociálnym
vylúčením žijú:
„Aby mohli byť príslušníci sociálne vylúčených komunít za‐
členení do spoločnosti a dosiahnuť primeranú životnú
úroveň vrátane bývania, musia mať možnosť pracovať a
zabezpečiť si dostatočné príjmy. Možnosť zamestnania však
priamo podmieňuje dosiahnutá úroveň vzdelania, resp. zís‐
kaná kvalifikácia, úroveň osobnej hygieny, ktorá je podmie‐
nená primeraným bývaním, ale aj celková miera zamestna‐
nosti v určitom regióne a úroveň jej rozvoja. Vytváraním
podmienok pre sociálny a spoločenský vývoj sociálne vylú‐
čených komunít bude možné dosiahnuť aj ich prípravu na
zmenu bývania. Zabezpečenie východiskových podmienok
pre rozvoj bývania u týchto občanov je otázkou komplexné‐
ho prístupu zo strany štátu v spolupráci zainteresovaných
rezortov [...]“

Problémy bývania, vzdelávania, zamestnanosti, zdravotného stavu
a ďalšie sú vo vzájomnom dialektickom vzťahu a vzájomne sa podmie‐
ňujú: deti vyrastajúce v nevyhovujúcich bytových podmienkach nemajú
8

potrebné zázemie pre prípravu do školy (popri iných problémov spoje‐
ných so vzdelávaním), takže sa zvyšuje riziko ich neúspechu pri získa‐
vaní kvalifikácie a následného vylúčenia z trhu práce; uchádzači
o zamestnanie, ktorí nie sú schopní kvôli zlým bytovým podmienkam
dodržiavať osobnú hygienu v primeranom rozsahu alebo majú kvôli
nim zhoršený zdravotný stav, majú slabšiu konkurencieschopnosť na
trhu práce; obyvatelia priestorovo segregovaných osídlení majú sťaže‐
ný prístup do zamestnania, ale aj k rôznym verejným službám, ktoré by
im pomohli prekonávať ich postavenie na trhu práce. Na druhej strane,
osoby, ktoré sú dlhodobo vylúčené z trhu práce, nemajú zdroje po‐
trebné pre to, aby si svoje problémy bývania (získanie primeraného
bývania alebo zlepšenie existujúceho bývania) riešili sami a tieto prob‐
lémy musí riešiť štát.
Poznámka: Aj v tomto svetle sa javia ako prázdne politické frázy de‐
monštrujúce základnú neznalosť problematiky sociálneho vylúčenia
marginalizovaných rómskych komunít sporadické diskusie o tom, že
celú pozornosť štátu treba sústrediť na jednu z problémových oblastí
(napríklad vzdelávanie rómskych detí), vďaka čomu by sa údajne priro‐
dzene vyriešili aj ostatné problematické oblasti života príslušníkov
marginalizovaných komunít.
Vládna koncepcia bývania marginalizovaných skupín obyvateľov poža‐
duje, aby sa výstavba (alebo iné formy obstarávania) bývania pre mar‐
ginalizované skupiny obyvateľov úzko prepojila s inými typmi interven‐
cií realizovaných v obci, najmä so sociálnou prácou, komunitnou prá‐
cou a vzdelávaním, pričom je potrebné do procesu riešenia bývania
zapájať jednak cieľovú skupinu (marginalizované skupiny žijúce o obci),
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ale aj širšie sociálne okolie (obecnú komunitu), aby sa tak predišlo
možným problémom v budúcnosti (akceptácia realizovanej politiky).
Vládny materiál sa pomerne detailne zaoberá popisom východiskovej
situácie prostredníctvom všeobecne dostupných celkových demogra‐
fických a sociografických údajov týkajúcich sa marginalizovaných róm‐
skych komunít, ako aj špecifických charakteristík jednotlivých typov
osídlení, v ktorých príslušníci marginalizovaných rómskych komunít žijú
(mestské
a obecné
koncentrácie,
priestorovo
separované
a segregované osídlenia), a navrhuje súbor opatrení na zlepšenie situá‐
cie a riešenie niektorých existujúcich problémov bývania týchto komu‐
nít. Problematická sa, žiaľ, javí realizovateľnosť navrhovaných krokov
kvôli ich finančnej náročnosti a nedostatku dostupných finančných
zdrojov, ale hlavne z dôvodu rozdelenia kompetencií medzi štátom
a samosprávou. Mnoho z navrhovaných opatrení (a hlavne tie, ktoré sa
javia ako efektívne) spadá do oblasti originálnych kompetencií obcí,
takže o tom, či sa budú skutočne implementovať, záleží výhradne od
rozhodnutia jednotlivých miest a obcí. Môžu však slúžiť ako zdroj inšpi‐
rácie pri tvorbe mestských alebo obecných rozvojových plánov, prí‐
padne lokálnych politík bývania.
Koncepcia sa venuje problematike etnických mestských get, ktoré boli
v rámci sociografického mapovania identifikované ako obývané róm‐
skymi komunitami:
„Mestské a obecné koncentrácie, tzv. “mestské getá” pred‐
stavujú v súčasnosti takmer etnicky homogénne štvrte, kto‐
rých obyvatelia žijú v uzavretom geografickom priestore od‐
delene od ostatného obyvateľstva. Mestské a obecné kon‐
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centrácie tvoria niekedy aj samostatné ulice alebo zoskupe‐
nia domov, ktoré sú urbanisticky integrálnou súčasťou obce,
ale zo socio‐kultúrneho hľadiska tvoria samostatný útvar.“

V prípade takýchto osídlení koncepcia konštatuje problémy ako neše‐
trné užívanie, nedodržiavanie povinností súvisiacich s nájmom bytu
stanovených Občianskym zákonníkom a neplatenie poplatkov za uží‐
vanie bytu zo strany nájomníkov a tým spôsobené vysoké dlhy nájom‐
níkov bytov a nedostatok prostriedkov u vlastníkov na ich opravy
a údržbu, a zároveň potrebu zabezpečiť obnovu všetkých objektov.
Toto konštatovanie je však chybným zovšeobecnením, pretože uvede‐
né problémy nie sú zďaleka prítomné vo všetkých etnických mestských
a obecných koncentráciách. Ich hlavným problémom je naopak práve
koncentrácia istej časti obyvateľstva založená na etnickom princípe,
ktorá na seba viaže zvýšené riziko postihnutia ich obyvateľov chudo‐
bou a sociálnou exklúziou 13 . Takéto etnické getá boli cielene vytvárané
bývalým komunistickým režimom 14 , ale táto tendencia pretrváva do‐
dnes, a to i napriek tomu, že jej katastrofálne sociálne dôsledky sú
verejnosti i politikom všeobecne známe a popísané v množstve odbor‐
nej literatúry. Koncepcia sa však ďalej problematikou koncentrácie
mestskej chudoby, ktorá je často výsledkom cielených politík, nezaobe‐
rá. Tiež nenavrhuje žiadne návrhy opatrení smerujúcich k degetoizácii
takýchto sociálno‐urbanistických útvarov, v ktorých sa rozvíja tzv. kul‐
túra chudoby. Bez nej sa však predmetný problém nemôže podariť
nikdy vyriešiť.
Koncepcia zároveň prináša niekoľko návrhov inovatívnych opatrení,
ktoré by mohli pomôcť riešiť niektoré čiastkové problémy, ktoré sa
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často vyskytujú v mestských getách: odstránenia dlžôb za bývanie s
využitím možnosti odpracovania dlhu v rámci komunálnych aktivít a
verejnoprospešných prác; bytová samospráva, ktorá bude spolupraco‐
vať s komunitnými sociálnymi pracovníkmi a obecnou samosprávou,
organizačne dohliadať na znižovanie existujúcich dlhov spojených s
bývaním, predchádzanie vzniku nových dlhov, riešiť susedské spory a
zabezpečovať správne užívanie bytov v zmysle ustanovení Občianskeho
zákonníka a nájomnej zmluvy, podieľať sa organizačne na obnove by‐
tových domov, spolurozhodovať s obcou o postupe obnovy a určení
nájomníkov do obnovených bytov. Tieto návrhy však nepredstavujú
systémové riešenie (degetoizácia) a ich prípadné uvedenie do praxe
závisí výhradne na rozhodnutí lokálnej samosprávy.
Za náznak hľadania systémového riešenia tohto problému vo vládnej
koncepcii sa dá považovať myšlienka podpory vertikálnej mobility ná‐
jomcov, ktorá je cestou pre individuálne vymanenie sa z prostredia
geta a sociálnu integráciu:
„vytvorenie vertikálneho, obojsmerne priepustného systému
bývania rôzneho štandardu, pričom u nájomníkov by mal byť
za pomoci komunitnej sociálnej práce a ďalších aktivít pod‐
porovaný postup od nižšieho štandardu k vyššiemu. Systém
by zahŕňal sociálne ubytovne s vrátnicou a poriadkovou
službou, byty nižšieho štandardu a obecné nájomné byty.
Obyvatelia, ktorí si plnia povinnosti, aktívne sa podieľajú na
živote komunity, by mali mať po skúšobnej dobe možnosť
získať kvalitnejší typ bývania. Takýto systém, ktorý by reálne
umožňoval vlastným pričinením zlepšiť si bytové podmienky,
by pôsobil motivujúco.“
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Je škoda, že túto myšlienku koncepcia ďalej nerozvíja – napríklad návr‐
hom systému, ktorý by takto dizajnované lokálne politiky bývania pod‐
poroval – a tiež neobsahuje model jej financovania.
V prípade rurálnych typov segregovaných rómskych osídlení koncep‐
cia správne konštatuje nasledujúce problémy spojené s bývaním prí‐
slušníkov marginalizovaných rómskych komunít:
•
•
•
•
•
•

etnická segregácia,
vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých sú obydlia postave‐
né,
environmentálne a hygienické riziká území, na ktorých sa také‐
to osídlenia nachádzajú,
prístup k infraštruktúre,
technický a hygienický štandard obydlí,
legalita stavieb.

Podľa predkladateľov materiálu „v súčasnosti nie je možné aj vzhľadom
na vysoký počet ľudí žijúcich v priestorovo segregovaných či separova‐
ných osídleniach ich plnohodnotne integrovať do obcí“. Dokument sa
preto zaoberá hlavne možnosťami zlepšovania podmienok bývania
v existujúcich osídleniach prostredníctvom štátom podporovanej vý‐
stavby obecných nájomných bytov. V texte je aj zmienka o možnosti
obnovy časti už existujúcich obydlí, ktoré by po určitých stavebných
úpravách mohli spĺňať štandard nevyhnutný pre ich následnú legalizá‐
ciu. Táto – v kontexte slovenských politík riešenia problémov obyvate‐
ľov marginalizovaných rómskych komunít – nová myšlienka však opäť
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nie je v dokumente operacionalizovaná do podoby návrhu konkrétnych
opatrení a modelu jej financovania.
V časti venovanej rurálnym rómskym osídleniam sa dajú pozitívne
hodnotiť dve myšlienky:
1. koncepcia požaduje, aby sa samosprávy problematikou bývania prí‐
slušníkov marginalizovaných rómskych komunít zaoberali (aj keď
vzhľadom na právny charakter dokumentu – uznesenie vlády – nie je
táto povinnosť pre samosprávy právne záväzná; takúto povinnosť by
bolo potrebné zakotviť v zákone):
„potreba obnovy alebo odstránenia nevyhovujúcich obydlí a
humanizácia osídlení musí byť povinnou súčasťou územných
plánov obcí, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávnych krajov a obcí a programov rozvoja bývania
obcí, na tvorbe ktorých by sa mali zúčastňovať aj príslušníci
komunít a komunitní sociálni pracovníci.“

2. koncepcia – ako prvý vládny dokument – zakazuje priestorovú se‐
gregáciu:
„lokalizácia výstavby nesmie prehlbovať priestorovú a so‐
ciálnu segregáciu, ale musí byť prostriedkom integrácie oby‐
vateľov dotknutej komunity. Toto je merateľné vzdialenos‐
ťou od obce a prístupom k verejným službám využívaným
spoločne majoritnou i minoritnou komunitou v obci.“

Aj keď tento vládny dokument nie je právne záväzný pre samosprávy
(opäť by bola nevyhnutná právna úprava prostredníctvom zákonnej
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normy), mala by sa ním riadiť vláda a jej členmi riadené rezorty, t. j. aj
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pri udeľovaní dotácií
na obstarávanie obecných nájomných bytov poskytovaných v rámci
Programu rozvoja bývania.
V súvislosti s problematikou lokalizácie výstavby nových štátom pod‐
porovaných obecných nájomných bytov pre obyvateľov marginalizova‐
ných rómskych komunít koncepcia ďalej požaduje, aby sa na hľadaní
vhodného umiestnenia podieľali okrem obce aj samosprávne kraje,
ktoré majú možnosť koordinovať riešenie bývania marginalizovaných
rómskych komunít vo viacerých obciach na svojom území, a Minister‐
stvo pôdohospodárstva SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra
a Slovenský pozemkový fond, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečovaní
pozemkov na výstavbu.
Vládna koncepcia bývania marginalizovaných skupín obyvateľstva sa
ďalej zaoberá zabezpečením technickej infraštruktúry k rómskym osíd‐
leniam, podrobnosťami technického zabezpečenia a realizácie výstav‐
by, vlastníctvom a správou bytového fondu a zásadami prideľovania
bytov (tu sa navrhuje aj model aplikujúci princíp vertikálnej mobility:
v priebehu výstavby nových obecných nájomných bytov zabezpečiť pre
budúcich nájomníkov prechodné ubytovanie, v rámci ktorého by sa
otestovalo ich rešpektovanie podmienok nájmu – riadne platenie za
bývanie a súvisiace služby a dodržiavanie domového poriadku – a za‐
bezpečovala by sa im sociálna asistencia; až po tejto skúšobnej dobe by
im bolo poskytnuté bývanie v novopostavených obecných nájomných
bytoch a následne aj pomoc pri presťahovaní sa do prostredia majority
v obci).
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Jednoznačne najslabšou časťou vládnej koncepcie bývania marginali‐
zovaných skupín obyvateľstva je jej model financovania. Tento vôbec
nereflektuje možnosti inovatívnych riešení, ktoré boli naznačené v
predchádzajúcej časti dokumentu (či dokonca finančný rámec pre sys‐
témovú zmenu a reformu štátnej politiky bývania s väčším dôrazom na
marginalizované skupiny obyvateľstva, keďže sa ňou nezaoberá ani
celá koncepcia).
Tzv. model financovania iba staticky premieta zistenia o bytových
a infraštruktúrnych podmienkach Rómov zo sociografického mapova‐
nia (stav z roku 2003) do finančného vyjadrenia za použitia priemer‐
ných cien v čase prípravy koncepcie (2005).
Potrebu bytov vypočítava podľa vzorca:
(počet obyvateľov rómskych osídlení v r.2003)
7
(stanovuje obložnosť sedem osôb na bytovú jednotku, pričom táto
úroveň obložnosti nie je v koncepcii ničím odôvodnená, nie je previa‐
zaná na požiadavky podlahovej plochy obydlia alebo minimálneho
štandardu na osobu, a už vôbec nereflektuje odlišné nároky v rôznych
segmentoch rómskeho obyvateľstva, alebo odlišné kultúrne požiadav‐
ky na vidieku a v meste).
Potrebu výstavby nových bytov vypočítava ako rozdiel medzi počtom
potrebných bytov (vyššie uvedený výpočet) a počtom v roku 2003 exis‐
tujúcich obydlí niektorých typov (byty, murované domy
a unimobunky). O absurdnosti takejto metodiky svedčí aj výsledok
12

v prípade mestských osídlení (etnické koncentrácie), kde podľa pred‐
kladateľa súčasný stav prevyšuje potrebu (v mestách Rómovia obývajú
o cca 400 bytov viac, než by potrebovali?!)
Výsledkom je vyčíslenie finančnej potreby vo výške 11,3 miliardy Sk
a konštatovanie, že tieto prostriedky je možné kumulatívne získať
v horizonte približne 20 rokov. (V dokumente sa dokonca nachádza
naivne znejúca veta: „[...] možno predpokladať, že riešenie bývania a
začlenenie prevažnej časti občanov sociálne vylúčených komunít do
života majoritnej spoločnosti bude reálne v časovom horizonte cca 20
rokov“ !!!) Takýto primitívny spôsob výpočtu vôbec nezohľadňuje dy‐
namiku zmien potrieb (demografia, migrácia, regionálny rozvoj, urba‐
nizácia a podobne), ani dynamiku rastu cien v horizonte nasledujúcich
20 rokov, na ktoré riešenie bývania sám projektuje.
Model financovania tiež vôbec nereflektuje v koncepcii deklarovanú
snahu eliminovať etnickú segregáciu v bývaní podporou priestorového
zbližovania rómskych a majoritných osídlení, pretože finančné požia‐
davky na výstavbu technickej vybavenosti vychádzajú a počítajú so
súčasným stavom priestorovej segregácie.
3. Metodická príručka Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR (2006)
Vláda SR uznesením č. 63/2005, ktorým schválila Dlhodobú koncepciu
bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a modelu jej finan‐
covania, tiež uložila ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja zabez‐
pečiť vypracovanie projektovej dokumentácie cenovo dostupných by‐
tových domov nižšieho štandardu, ktoré bude možné využívať ako
Marek Hojsík|

ZAVÁDZANIE KVALITNÉHO CYKLU TVORBY POLITIKY:
EVALUÁCIA PROGRAMU OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V RÓMSKYCH
OSÍDLENIACH
opakované projekty pre výstavbu bytov v osídleniach sociálne vylúče‐
ných komunít.
Na základe tejto úlohy vydalo v roku 2006 Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR príručku Postupy prípravy a vzorové projekty
výstavby bytov nižšieho štandardu: Metodická publikácia pre miestne
samosprávy 15 . Príručka prináša predstaviteľom miestnych samospráv
vo veľmi prehľadnej forme potrebné informácie o problematike býva‐
nia marginalizovaných rómskych komunít a existujúcich možnostiach
ich riešenia s pomocou dotačných nástrojov Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR, postup a inštrukcie, ako dotácie získať, ako
aj praktické rady týkajúce sa prípravy a procesu výstavby obecných
nájomných bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov marginalizova‐
ných rómskych komunít. Súčasťou príručky je aj deväť vzorových pro‐
jektov, ktoré ich autori na základe dohody s ministerstvom poskytujú
samosprávam so zľavou ako opakované projekty.
Podľa Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom výstavby a regionál‐
neho rozvoja SR a architektmi sa autori projektov zaväzujú stanoviť
cenu za spracovanie a dodávku projektu pre stavebné povolenie naj‐
viac do výšky 4 % z obstarávacej ceny projektovanej stavby a tiež po‐
skytnúť miestnym samosprávam, ktoré sa rozhodnú projekt objednať,
„metodickú pomoc pri riešení problematiky bývania rómskej komunity
a konzultácie súvisiace s požiadavkami na spracovanie a realizáciu pro‐
jektu“. Zmluvy s autormi projektov, ktoré boli uzavreté v roku 2006, sú
platné do konca roka 2008. V budúcnosti by bolo vhodné vyhodnotiť, či
sa tieto projekty skutočne využívali v praxi a ako často 16 , a aké sú skú‐
senosti s jednotlivými vzorovými projektmi podľa ich riešenia. Takéto
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vyhodnotenie skúseností s jednotlivými projektmi (samozrejme v prí‐
pade, že sa skutočne realizovali) by mohlo byť inšpiratívne pre archi‐
tektov, ktorí by v budúcnosti chceli venovať špecifickú pozornosť archi‐
tektonickým riešeniam bývania sociálne slabých (marginalizovaných)
skupín obyvateľstva, prípadne zvlášť nositeľom osobitej kultúry margi‐
nalizovaných rómskych osídlení.
4. Poskytovanie štátnych dotácií na rozvoj bývania v rómskych
osídleniach
Realizáciu štátnej podpory rozvoja bývania vrátane obstarávania obec‐
ných nájomných bytov v praxi upravujú hlavne dokumenty Minister‐
stva výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré upravujú poskytovanie
dotácií obecným samosprávam určené na obstarávanie obecných ná‐
jomných bytov pre obyvateľov rómskych osídlení.
V prípade výskumnej vzorky tejto evaluácie to boli nasledujúce doku‐
menty:
•

•

Program podpory výstavby obecných nájomných bytov odliš‐
ného štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej nú‐
dzi ako i technickej vybavenosti v rómskych osadách, ktorý na
návrh ministra výstavby a regionálneho rozvoja schválila vláda
SR uznesením č. 335 z 11. apríla 2001 17 ,
Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky z 23. decembra 2004 č. V‐1/2004 o poskytovaní do‐
tácií na rozvoj bývania 18 ,
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•

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky zo 7. decembra 2006 č. V‐1/2006 o poskytovaní do‐
tácií na rozvoj bývania 19 .

4.1. Uznesenie vlády SR č. 335/2001
Vládou schválený program výstavby obecných nájomných bytov od‐
lišného štandardu z roku 2001 umožňoval poskytovanie dotácií ob‐
ciam na výstavbu nájomných bytov v bytových i rodinných domoch pre
„pre sociálne slabšie skupiny občanov“ a technickej vybavenosti (t.j. na
verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, verejný rozvod elektriny a na
miestne komunikácie) v rómskych osadách. Možnosť získať dotáciu do
výšky 80 percent obstarávacích nákladov na stavbu bytov mali obce,
v ktorých sa nachádzala „rómska osada“ evidovaná Slovenským štatis‐
tickým úradom (prostredníctvom Ročného výkazu o obytných zoskupe‐
niach na nízkom sociokultúrnom stupni – rómske osady, ktoré štatistic‐
ký úrad realizoval pre potreby Sekretariátu splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity).
Obce museli zabezpečiť spolufinancovanie výstavby vo výške 20 per‐
cent obstarávacích nákladov stavby prostredníctvom prác a dodávok
na stavbe prácou občanov, získaním nenávratného príspevku zo zahra‐
ničných fondov, napr. z programu PHARE, alebo vyčlenením prostried‐
kov v obecnom rozpočte. Obce ďalej museli mať vo vlastníctve poze‐
mok určený územným plánom na bývanie, na ktorom sa mala výstavba
bytov pre príslušníkov miestnej marginalizovanej rómskej komunity
realizovať, ako aj stanovený systém prenajímania bytov a samosprávy v
rómskej osade.
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Maximálne náklady na výstavbu bytov boli stanovené vo výške 7 000
Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu. V programe bol tiež zadefinovaný
tzv. „odlišný štandard“, ktorý museli štátom dotované byty dosahovať.
Maximálna podlahová plocha bytu bola určená v prípade 1‐izbového
bytu na 40 m2 a v prípade 2‐izbového bytu na 56 m2. Byt musel obsa‐
hovať aspoň nasledujúce vybavenie:
•
•
•
•
•
•

povrchová úprava vnútorných stien a stropov bytu v prevedení
omietka s maľbou,
povrchová úprava podláh bytu v prevedení cementový poter,
umývadlo,
vodovodné kohútiky na studenú vodu,
olejový náter okolo umývadla,
lokálny systém vykurovania.

4.2. Výnos MVRR SR č. V1/2004
V roku 2004 sa dovtedy pilotný program inštitucionalizoval (mainstre‐
amoval) a stal sa súčasťou štátneho Programu rozvoja bývania. Pod‐
mienky získania dotácie na obstaranie tzv. obecných nájomných bytov
nižšieho štandardu určoval Výnos Ministerstva výstavby a regionálne‐
ho rozvoja SR o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Okruh opráv‐
nených žiadateľov sa formálne rozšíril z obcí aj na neziskové organizá‐
cie poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie býva‐
nia, správy, údržby a obnovy bytového fondu. V reáli však dotácie na
obstarávanie bývania zostali aj naďalej vyhradené pre obecné
a mestské samosprávy, keďže jedným zo zakladateľov neziskovej orga‐
nizácie musela byť obec (peňažný alebo nepeňažný vklad obce musel
tvoriť najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie), alebo nezaťaže‐
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ný majetok neziskovej organizácie musel byť v hodnote presahujúcej
1,5‐násobok požadovanej dotácie a hospodársky výsledok neziskovej
organizácie za rok predchádzajúci roku podania žiadosti o poskytnutie
dotácie bol kladný.
Výnos vytvoril podmienky pre obstarávanie obecných nájomných by‐
tov viacerými spôsobmi: výstavbou bytu v bytovom dome, polyfunkč‐
nom bytovom dome, alebo rodinnom dome, výstavbou bytu nadstav‐
bou alebo prístavbou k bytovej alebo nebytovej budove, úpravou
ostatných budov alebo nebytových priestorov na byt, kúpou bytu
v bytovom dome alebo rodinnom dome, kúpou a dokončením rozosta‐
veného bytu, alebo obnovou bytu v dome v lokalitách zapísaných v
Zozname svetového dedičstva.
Výnos ďalej stanovil odlišný režim (intenzitu) podpory i odlišnú maxi‐
málnu podlahovú plochu pre obecné nájomné byty bežného štandardu
a obecné nájomné byty nižšieho štandardu, ako aj a odlišný minimálny
štandard vnútorného vybavenia oboch typov obecných nájomných
bytov.
Štandardné obecné nájomné byty mohli mať maximálnu plochu bytu
80 m2 a vybavenie bytu muselo obsahovať minimálne:
•
•

•

povrchovú úpravu vnútorných stien a stropu bytu v konečnom
prevedení (napríklad omietka s maľbou, tapety, obklady),
povrchovú úpravu podláh bytu v konečnom prevedení (naprí‐
klad PVC krytina, dlažba keramická, drevené alebo laminátové
podlahy, liate podlahy),
vaňu alebo sprchovací kút,
15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umývadlo,
záchodovú misu,
vodovodné batérie,
kuchynskú linku s plynovým alebo elektrickým spotrebičom na
varenie,
vaňu alebo sprchovací kút v priestore kúpeľne s keramickým
obkladom,
systém vykurovania,
potrebné vykurovacie telesá s termostatickými ventilmi,
okná s vetracou štrbinou s presne určenými tepelnoizolačnými
vlastnosťami,
bezpečnostné protipožiarne vstupné dvere,
tepelne chránené rozvody.

Dotácia na takéto byty bola určená na úrovni 30 % oprávnených nákla‐
dov stavby, pričom priemerné náklady na meter štvorcový stavby ne‐
smeli prevýšiť 21.430 Sk v prípade výstavby nového bytu, dostavby
rozostavaného bytu alebo kúpy dokončeného bytu, alebo 15.500 Sk
v prípade stavebných úprav ostatných budov na bývanie alebo staveb‐
né úpravy nebytového priestoru, ktorými sa získa byt.
Plocha obecných nájomných bytov nižšieho štandardu nesmela pre‐
siahnuť 60 m2 a vybavenie bytu bolo v porovnaní s bežným štandar‐
dom skromnejšie; museli obsahovať minimálne:
•
•

povrchovú úpravu vnútorných stien a stropu bytu v prevedení
omietka s maľbou,
olejový náter okolo umývadla
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•
•
•
•
•
•
•

povrchovú úpravu podláh bytu minimálne v prevedení cemen‐
tový poter,
umývadlo,
zariadenie na prípravu teplej úžitkovej vody,
sprchovací kút,
splachovací záchod,
priestor s technickou možnosťou inštalovania zriadenia na va‐
renie,
lokálny systém vykurovania bytu.

Na druhej strane intenzita štátnej podpory na získanie takéhoto bytu
bola vyššia: dosahovala 80 % oprávnených nákladov stavby, pričom
priemerné náklady na meter štvorcový stavby nesmeli presiahnuť
10.760 Sk výstavby nového bytu, dostavby rozostavaného bytu alebo
kúpy dokončeného bytu, respektíve 8.030 Sk v prípade stavebných
úprav ostatných budov na bývanie alebo stavebné úpravy nebytového
priestoru, ktorými sa získa byt.
4.3. Výnos MVRR SR č. V1/2006
Výnos bol novelizovaný v roku 2006, pričom jeho zmena priniesla (ok‐
rem nepatrnej valorizácie výšky dotácií), zavedenie rôznych pásiem
intenzity štátnej podpory odvíjajúcich sa od podlahovej plochy bytu
a zvýhodnenie (zvýšenie podpory) pre obstarávanie bezbariérových
bytov pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, aj zníženie minimál‐
nych požiadaviek na kvalitu bývania v obecných nájomných bytoch
nižšieho štandardu.
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Výška dotácie na obstarávanie obecných nájomných bytov bežného
štandardu, ktorých priemerná podlahová plocha neprevýši 50 m2 a
priemerný oprávnený náklad stavby neprevýši 22.500 Sk (resp.
v prípade stavebných úprav ostatných budov alebo nebytového prie‐
storu na byt 16.200 Sk) na m2 podlahovej plochy bytu, bola stanovená
vo výške 30 % oprávnených nákladov stavby. V prípade bytov s po‐
dlahovou plochou v rozmedzí 50 až 65 m2 a priemerným oprávneným
nákladom stavby do 21.800 Sk (resp. 15.700 Sk) na m2 podlahovej plo‐
chy bytu, možno poskytnúť dotáciu vo výške 25 % oprávnených nákla‐
dov stavby. Napokon pri najväčších bytoch s rozlohou od 65 do 80 m2
bola stanovená maximálna cena za meter štvorcový vo výške 21.000 Sk
(resp. 15.100 Sk) a intenzita štátnej podpory 20 % oprávnených nákla‐
dov. Predpísané štandardné vybavenie zostalo zachované.
V prípade obecných nájomných bytov nižšieho štandardu boli zave‐
dené dve hladiny intenzity podpory odvíjajúce sa od podlahovej plochy
bytov. Byty do 40 m2 s oprávnenými nákladmi stavby do 11.900 Sk
(resp. 8.500 Sk v prípade prestavby ostatných budov alebo nebytového
priestoru na byty) na m2 podlahovej plochy bytu, môžu získať dotáciu
vo výške 80 % oprávnených nákladov stavby . Byty s plochou od 40 do
60 m2 majú stanovené maximálne priemerné obstarávacie náklady do
11.300 Sk (resp. 8.100 Sk) na m2 podlahovej plochy bytu a štátna pod‐
pora je stanovená vo výške 75 % oprávnených nákladov stavby.
V prípade väčších bytov sa zvyšujú nároky na zabezpečenie spolufinan‐
covania stavby zo strany obce. Minimálne povinné vybavenie bytu bolo
obmedzené na:
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•
•
•

•
•

povrchovú úpravu vnútorných stien a stropu bytu v prevedení
omietka s maľbou a olejovým náterom okolo umývadla,
povrchovú úpravu podláh bytu minimálne v prevedení cemen‐
tový poter,
napojenie bytu na prívod pitnej vody s technickou možnosťou
inštalovania zariadenia na varenie, prípravu teplej vody, mož‐
nosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu,
odvedenie odpadových vôd s technickou možnosťou inštalo‐
vania splachovacieho záchoda,
technickú možnosť inštalovania vykurovacích telies na lokálne
vykurovanie obytných miestností.

Vydaním nového výnosu sa teda Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR rozhodlo nazývať bytmi aj miestnosti, ktoré nebudú obsa‐
hovať ani vodovodné zariadenie (umývadlo alebo kuchynský drez),
splachovací záchod, alebo vykurovací systém. Výstavba takýchto holo‐
bytov (prístreškov?) má byť podľa ministerstva podporovaná v rámci
Programu rozvoja bývania. V dôvodovej správe k návrhu tohto výno‐
su 20 sa pritom uvádza, že zámerom predkladateľa je vytvoriť také
podmienky, „aby pri snahe obstarávateľov dodržať limit oprávnených
nákladov nedochádzalo k realizácii holobytov t.j. bytov bez konečnej
úpravy povrchov (podlahy, obklady apod.) alebo bez zariaďovacích
predmetov (vaňa, umývadlo, batérie, a pod.)“. Toto sa podľa výsledné‐
ho znenia výnosu pravdepodobne nevzťahuje na byty nižšieho štan‐
dardu, kde výstavbu holobytov pripúšťa.
Takáto zmena minimálneho povinného štandardu vybavenia štátom
podporovaných bytov je zjavne v rozpore s medzinárodnými ľudskop‐
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rávnymi záväzkami Slovenska, pretože takto postavené holobyty zjav‐
ne nespĺňajú požiadavky primeranosti bývania (pozri vyššie) a to hlav‐
ne požiadavku dostupnosti služieb, materiálov, zariadení
a infraštruktúry (primerané bývanie musí obsahovať zariadenie nevy‐
hnutné k zabezpečeniu zdravia, bezpečia, pohodlia a výživy, ide najmä
prístup k pitnej vode, energii na varenie, ku kúreniu a k osvetleniu,
hygienickému vybaveniu a zariadeniu na umývanie, priestoru na
uskladnenie potravín, odvozu odpadu, ku kanalizácii a pohotovostným
službám) a obývateľnosti (dostatočný priestor a ochrana pred chladom,
vlhkom, horúčavou, dažďom, vetrom a inými ohrozeniami zdravia).
Takáto zmena požiadaviek na minimálne vybavenie bytov je zjavným
krokom späť a je v rozpore s imperatívom ICESCR, ktorý hovorí
o postupnom zlepšovaní podmienok a približovaní sa štandardu do‐
stupnom a bežnom v jednotlivých štátoch. Vybavenie bytov tečúcou
vodou, splachovacím WC alebo aspoň lokálnym vykurovacím systé‐
mom je dnes na Slovensku neoddiskutovateľne minimálnym štandard‐
nom, ktorý by sme očakávali od priestoru, ktorý si nárokuje na označe‐
nie „byt“.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pritom tvrdí, že samo‐
správy budú mať aj naďalej možnosť obstarávať byty nižšieho štandar‐
du vybavené podľa predchádzajúceho „primeranejšieho“ minimálneho
štandardu, avšak vzniká tu presne to isté riziko, ktoré sa konštatuje
v dôvodovej správe v súvislosti s obecnými nájomnými bytmi bežného
štandardu. Obstarávatelia (obce) budú mať v snahe znižovať náklady
na výstavbu bytov možnosť minimalizovať ich vnútorné vybavenie, čo
ovplyvní kvalitu bývania v nich. Štát by podľa nášho názoru mal trvať
na istej úrovni kvality bývania primeranej dobe a celkovým kultúrnym a
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ekonomickým štandardom spoločnosti, hlavne pokiaľ má byť jeho ob‐
starávanie zabezpečované s pomocou jeho dotácií.
Všeobecne deklarovaným cieľom štátnej podpory obstarávania obec‐
ných nájomných bytov nižšieho štandardu je zlepšovanie podmienok
bývania a života v zaostalých rómskych osídleniach. Štát by mal mať
vyššiu ambíciu, než nahradenie chatrčí a iného subštandardného býva‐
nia, ktoré je zjavne hygienicky nevyhovujúce, iba štyrmi murovanými
stenami s „povrchovou úpravou“ a „technickou možnosťou“ vytvore‐
nia kúpeľne a splachovacej toalety vo vnútri, pričom však táto „tech‐
nická možnosť“ nič nezmení na fakte, že obyvatelia takéhoto príbytku
budú musieť naďalej používať latrínu na kraji osady a vodu z potoka.
Autor tejto evaluácie sa domnieva, že skôr, než znižovať požiadavky na
štandard bytov (a vydávať za byt niečo, čo bytom nie je), sa Minister‐
stvo výstavby a regionálneho rozvoja SR malo vydať cestou zadefino‐
vania nových prechodných foriem bývania na úrovni prístrešku (alebo
sociálnej ubytovne), ich systematickej podpory a pravidiel ich využíva‐
nia v rámci sociálnej politiky na lokálnej alebo regionálnej úrovni, čo by
bolo v súlade s ambíciou vytvoriť vertikálny obojsmerne priepustný
systém bývania rôzneho štandardu ako nástroja individuálnej sociálnej
integrácie rodín z marginalizovaného prostredia, ktorú deklaruje vlád‐
na Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľ‐
stva.
5. Nariadenie vlády SR o minimálnych požiadavkách na byty
nižšieho štandardu (2006)
Podmienky pre zníženie minimálneho povinného vybavenia štátom
dotovaných obecných nájomných bytov nižšieho štandardu vytvorilo
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prijatie Nariadenia vlády SR č. 406 z 10. mája 2006 o podrobnostiach o
požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požia‐
davkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Na
základe požiadavky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
vznesenej v rámci pripomienkového konania (formou zásadná pripo‐
mienka, ktorá bola po rozporovom konaní predkladateľom materiálu
akceptovaná) boli v nariadení stanovené minimálne požiadavky na
vybavenie bytu nižšieho štandardu:
‐

‐
‐
‐

napojenie na prívod pitnej vody s technickou možnosťou
inštalovania zariadenia na varenie, prípravu teplej vody,
možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu,
odvedenie odpadových vôd s technickou možnosťou
inštalovania splachovacieho záchoda,
technická možnosť inštalovania vykurovacích telies na lokálne
vykurovanie obytných miestností,
priestory na uskladnenie paliva v budovách s bytmi nižšieho
štandardu, ktoré sú lokálne vykurované tuhým palivom.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja požiadavku na takéto
minimalistické zníženie štandardu odôvodnilo takto:
„Pri výstavbe bytov nižšieho štandardu pre skupiny občanov
v rómskych osadách s plnou technickou vybavenosťou do‐
chádza k ich rozsiahlej devastácii, buď demontážou týchto
zariadení a ich odpredajom, alebo k ich rozsiahlemu poško‐
dzovaniu z dôvodu nedostatočnej pripravenosti budúcich
nájomníkov na ich primerané využívanie. […]musíme konšta‐
tovať, že viac ako 50% zrealizovaných bytov je už viac, alebo
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menej poškodených, predovšetkým v častiach technického
vybavenia takýchto bytov.“

Otázkou však zostáva, odkiaľ ministerstvo čerpalo informácie pre tieto
pomerne závažné tvrdenia, na základe ktorých sa zmenili právne pred‐
pisy a pravidlá významnej štátnej politiky týkajúcej sa integrácie mar‐
ginalizovaných rómskych komunít. Rezort výstavby totiž sám priznal, že
nerealizoval žiadny monitoring ani hodnotenie implementácie Progra‐
mu rozvoja bývania v rómskych osídleniach, a ani to nemá v pláne 21 .
Predpokladáme teda, že toto tvrdenie bolo založené predovšetkým na
negatívnych dojmoch pracovníkov ministerstva z niektorých lokalít bez
skúmania príčin daného stavu a je súčasťou negatívneho stereotypné‐
ho vnímania Rómov a rozšíreného mýtu o ničení vlastných príbytkov.
S cieľom overiť – potvrdiť alebo vyvrátiť – tieto tvrdenia Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR sme do evaluácie zaradili otázky
týkajúce sa údajného poškodzovania a demontáže vnútorného vyba‐
venia bytov; tiež sme skúmali, či sú byty po niekoľkých rokoch použí‐
vania poškodené a čím bola táto degradácia spôsobená (či nešetrným
používaním, nekvalitnou realizáciou výstavy alebo inými príčinami).
Domnievame sa však, že aj keby sa tvrdenia ministerstva o ničení bytov
potvrdili, znižovanie minimálnych požiadaviek na byt nie je primeranou
reakciou, keďže takéto opatrenie nerieši príčiny uvedených negatív‐
nych javov. Ak má byť cieľom štátnej podpory rozvoja bývania v margi‐
nalizovaných rómskych osídleniach zmena kvality života a bývania ich
obyvateľov, štátom podporovaná politika by sa mala sústreďovať skôr
na odstraňovanie príčin. (Zníženie štátom podporovaného štandardu
takmer na úroveň pôvodných bytových podmienok v osadách sa dá
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vnímať ako prejav rezignácie.) V štátnej koncepcii bývania marginalizo‐
vaných skupín obyvateľstva sa konštatuje, že cieľom má byť pripraviť
obyvateľov ešte pred ich presťahovaním do nových obecných nájom‐
ných bytov na zmenu bývania; nové byty by sa mali prenajímať tým
záujemcom, u ktorých sa dá predpokladať, že budú schopní nové byty
riadne používať. Toto všetko však patrí do kompetencie samospráv
a ich lokálnych politík bývania. Samosprávy môžu popísané problémy
riešiť prostredníctvom správneho nastavenia systému prideľovania
obecných nájomných bytov nájomcom a ustanovení Občianskeho zá‐
konníka, ktoré upravujú vzťah, práva a povinnosť nájomcu a majiteľa
bytu (ktorým je vždy samospráva). Štát by do tohto vzťahu nemal
nadmerne zasahovať a jeho hlavnou úlohou je podľa nás nastaviť pa‐
rametre celkového systému a dbať na dodržiavanie štandardov ľud‐
ských práv, ku ktorým sa zaviazal, vrátane práva na primerané bývanie.
Nariadenie vlády stanovilo tiež minimálne požiadavky na plochu bytov
nižšieho štandardu:
„Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej
12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním
žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu
musí byť najmenej 18 m2 na užívateľa a 0,5 m2 na každú ďal‐
šiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti.“

V súvislosti s odlišnou intenzitou štátnej podpory pri obstarávaní obec‐
ných nájomných bytov nižšieho štandardu, ktorá sa odvíja od podlaho‐
vej plochy bytov 22 , sa ukazuje systémové znevýhodnenie pri poskyto‐
vaní štátnej finančnej podpory pre bývanie pre mnohopočetné rodiny
– charakteristické pre marginalizované rómske komunity 23 , ktoré môže
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spôsobiť znížený záujem obcí o obstarávanie takýchto bytov. Pritom
ohrozenie chudobou sa zvyšuje s veľkosťou rodiny a počtom detí;
v prípade rodín s rodičmi a viac ako troma deťmi nezaznamenávame
na Slovensku ani trend znižovania rizika chudoby, ako je tomu
u ostatných typov domácností 24 .
Obecné nájomné byty nižšieho štandardu s podlahovou plochou do 40
m2, na ktoré štát prispieva vyššou dotáciou 80 % obstarávacích nákla‐
dov sú podľa požiadaviek nariadenia vlády určené najviac pre štyroch
obyvateľov domácnosti 25 . Na obecné nájomné byty nižšieho štandar‐
du, v ktorých môže bývať viac, maximálne však sedem osôb 26 , čiže byty
s podlahovou plochou do 60 m2, môžu od štátu získať dotáciu vo výške
iba 75 % obstarávacích nákladov. Ako ukázal terénny monitoring, sa‐
mosprávy majú často problém zabezpečiť prácou spolufinancovanie aj
vo výške 20 % obstarávacích nákladov, takže zníženie intenzity štátnej
podpory má za dôsledok zvýšené nároky na finančnú spoluúčasť obce.
Vzhľadom na to, že riešenie problémov bývania príslušníkov marginali‐
zovaných rómskych komunít je často politicky veľmi nepopulárne, mô‐
že potreba investovať do výstavby prostriedky obce predstavovať pri
rozhodovaní samospráv významný demotivujúci faktor.

***
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II. Vybrané zistenia z terénneho monitoringu
obecných nájomných bytov v rómskych osídle
niach
1. Charakteristika bytov a budov
Absolútna väčšina obcí (45 z 52) v skúmanej vzorke využila možnosť
obstarávania bytov výstavbou nových bytov v nových bytových do‐
moch. Iba dve obce získali byty výstavbou nových individuálnych ro‐
dinných domoch a dve obce stavebnou úpravou nebytových budov
ostatných budov alebo nebytových priestorov na byty. Iné spôsoby
obstarávania obecných nájomných bytov, ktorých podporu umožňuje
výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR – napríklad
nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome alebo nebytovej budo‐
ve, kúpou už postaveného bytu v bytovom dome alebo rodinnom do‐
me, alebo kúpou a dokončením rozostavaného bytu v bytovom dome
alebo rodinnom dome – sme v rámci evaluácie nezaznamenali.
V absolútnej väčšine skúmaných prípadov (49 z 52) obstarávania bytov
pre obyvateľov rómskych osídlení skúmaných v rámci predkladanej
evaluácie samosprávy uprednostňovali obstarávanie obecných nájom‐
ných bytov nižšieho štandardu. Iba v dvoch prípadoch obce realizovali
výstavbu obecných nájomných bytov bežného štandardu.
Čo sa týka typológie stavieb, v ktorých sú obecné nájomné byty určené
pre obyvateľov rómskych komunít, samosprávy najčastejšie volili prí‐
zemné (26 prípadov z 57) alebo viacpodlažné (16 prípadov z 57) bytové
domy.
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2. Dôvody pre výstavbu
Najčastejším iniciátorom výstavby obecných nájomných bytov pre
obyvateľov miestnej rómskej komunity v skúmaných obciach bol sta‐
rosta obce (v takmer 60 %), alebo poslanci obecného zastupiteľstva (33
%).
Zástupcovia samospráv (starostovia alebo iní poverení pracovníci
obecných alebo mestských úradov) ako dôvody, pre ktoré sa obec roz‐
hodla pre výstavbu nových obecných nájomných bytov, najčastejšie
uvádzali požiadavky zo strany príslušníkov miestnej rómskej komunity
(47 %), a skutočnosť, že výstavba bývania bola súčasťou dlhodobejšej
stratégie rozvoja obce (31 %). Pomerne často zástupcovia samospráv
uvádzali (18%), že k prijatiu rozhodnutia riešiť bývanie miestnej róm‐
skej komunity ich viedli aj konzultácie s predstaviteľmi Ministerstva
výstavby, regionálneho rozvoja SR, Úradu splnomocnenkyne alebo
iných štátnych orgánov, s ktorými prišli v súvislosti s problematikou
integrácie marginalizovaných rómskych komunít do kontaktu, a ktorí
im navrhli možnosť využiť dotačný systém Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
Komunikácia medzi samosprávami, ktoré sa rozhodli obstarávať obec‐
né nájomné byty, a relevantnými štátnymi inštitúciami sa dá hodnotiť
ako rozvinutá: 47 % skúmaných samospráv konzultovalo žiadosť
o poskytnutie dotácie v priebehu jej prípravy s príslušným krajským
stavebným úradom, 33 % s Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja a 31 % s Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske ko‐
munity. Tomu zodpovedá aj skutočnosť, že väčšine žiadateľov sa poda‐
rilo dotáciu získať už na prvý pokus. Informácie o tom, na koľký pokus
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sa obci podarilo získať dotáciu, sme zistili v 37 prípadoch – z toho až v
31 prípadoch obec získala dotáciu na prvý raz, v štyroch prípadoch na
druhý pokus a v dvoch prípadoch na štvrtý pokus. Prieskum však ne‐
hodnotil celkovú informovanosť samospráv o Programe rozvoja býva‐
nia, ani o dostupnosti informácií o možnostiach a podmienkach finan‐
covania riešenia problematiky bývania marginalizovaných rómskych
komunít z dotácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Graf 3: Dôvody rozhodnutia pre výstavbu
(respondent mohol uviesť viacero odpovedí)
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3. Princípy prideľovania nových bytov
Nové obecné nájomné byty boli prideľované hlavne ľuďom, ktorí do‐
vtedy žili v nevyhovujúcich bytových podmienkach (v takmer 84 % prí‐
padov); v polovici prípadov išlo o chatrče, alebo iné subštandardné
objekty (napríklad UNIMO bunky), ďalej staršie bytovky
v segregovaných osídleniach (18 %) alebo bytovky v centrách miest
a obcí (15 %). Byty boli tiež často určené pre ľudí, ktorí žili v objektoch
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alebo na území, s ktorým mala samospráva iné zámery a potrebovala
ich vyprázdniť (15%), najčastejšie išlo o bytové domy, ktoré samosprá‐
va zamýšľala rekonštruovať alebo asanovať. Treťou najčastejšie uvá‐
dzanou cieľovou skupinou, pre ktorú sa nové obecné byty nižšieho
štandardu stavali, boli neplatiči (9 %).
Nové obecné nájomné byty sa takmer v polovici skúmaných prípadov
prideľovali na základe kritéria potrebnosti, zatiaľ čo princíp zásluhovos‐
ti bol posledným najčastejšie uvádzaným kritériom pri rozhodovaní,
kto z komunity nové bývanie dostane. Z 55 odpovedí na otázku, podľa
čoho sa obyvatelia nových bytov vyberali, odpovedalo 26 responden‐
tov (47 %) priamo z cieľovej komunity alebo z osôb, ktoré priamo
v cieľovej komunite pôsobia, že byty sa prideľovali tým, ktorí ich naj‐
viac potrebovali. Druhou najčastejšou odpoveďou bolo „iné“, si vybralo
14 (čiže približne 25 %) respondentov; sem spadalo rozhodnutie na
základe príjmu rodiny (aby bola schopná poplatky spojené s bývaním
platiť), odporúčaní pracovníkov, ktorí pôsobia v komunite, „vajdu“ (v
skutočnosti vo väčšine komunít Rumungrov tento tradičný inštitút už
neexistuje a toto označenie zvyknú obecné samosprávy, ale aj samotní
„vajdovia“ používať pre tú osobu z marginalizovanej rómskej komunity,
s ktorou majú etablovanú spoluprácu; nezriedka ide o miestnych úžer‐
níkov) a podobne. Ďalej nasledovala odpoveď, že byty sa prideľovali
prednostne osobám žijúcim v objektoch, ktoré chcela samospráva vy‐
prázdniť (8 odpovedí). Poslednou v poradí frekvencií odpovedí bola tá,
podľa ktorej sa byty prideľovali tým, ktorí sa o nové bývanie nejakým
spôsobom zaslúžili (tu sa mysleli iné zásluhy, než účasť na výstavbe,
ktorá sa pri implementácii programu za samozrejmú, napríklad starost‐
livosť o svoje doterajšie obydlie a snaha o jeho aktívne zlepšovanie,
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zapájanie sa do rôznych obecných aktivít, plnenie si povinností voči
obci a podobne; 7 odpovedí).
Graf 4 ‐ Princíp prideľovania nových bytov
osobám
z objektu,
ktorý bolo
potrebné
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Toto preferovanie princípu potrebnosti pred princípom zásluhovosti
môže pôsobiť demotivujúco na tých príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít, ktorí sa snažia vlastným úsilím zmeniť svoju situá‐
ciu a vymaniť sa z postavenia chudoby a sociálnej závislosti. Rozdeľo‐
vanie pomoci iba na základe potrebnosti je vnímané tými, ktorí sa
o zmenu svojich životných podmienok aktívne usilujú, ako nespravodli‐
vé. Významnú pomoc vo forme nového bytu dostali podľa nich tí, ktorí
sa vôbec nesnažili a iba pasívne čakali, kedy im štát alebo samospráva
pomôže; z tohto vyvodzujú záver, že sa neoplatí vyvíjať žiadnu snahu
alebo aktivitu, naopak že ich aktivita v budúcnosti môže znevýhodniť.
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Graf 5: Cieľové skupiny, pre ktoré sa byty obstarávali
(respondent mohol uviesť viacero odpovedí)
Ľudia žijúci v enviromentálne nevyhovujúcich podmienkach
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Ako výrazne motivujúci sa javí systém postupného zlepšovania byto‐
vých podmienok s uplatnením princípu zásluhovosti, kde sa tým prí‐
slušníkom komunity, ktorí sa snažia aktívne zlepšovať svoje životné
a bytové podmienky, pridelí lepšie bývanie, pričom ich doterajšie obyd‐
lie sa môže využiť na ubytovanie rodiny, ktorá predtým žila v horších
podmienkach (avšak vyberaná opäť na základe princípu zásluhovosti –
niečím sa o získanie nového a lepšieho obydlia zaslúžila).
Ďalším problémom, ktorý sa pri výskume ukázal, je netransparentnosť
pri rozdeľovaní nových obecných nájomných bytov (tam, kde sa posta‐
ví menej bytov, než je potrebné pre uspokojenie potrieb všetkých). Vo
viac ako 53 % skúmaných prípadov (na otázku takto odpovedalo 18 z
34 samospráv, ktoré sa k otázke vyjadrili) neexistovali vopred známe
pravidlá a princípy na základe ktorých sa rozhodovalo o tom, kto byt
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dostane. V 9 prípadoch (26 %) boli pravidlá vopred stanovené
a písomne zverejnené a v 7 prípadoch (21 %) boli pravidlá stanovené,
ale oznámili sa iba ústne.
4. Dopady zmeny bývania na kvalitu života
Po nasťahovaní sa obyvateľov do nových obecných nájomných bytov
zostali v takmer polovici prípadov (46 %) pôvodné objekty naďalej obý‐
vané časťou predchádzajúcich obyvateľov. Znížila sa iba priemerná
obložnosť obydlí z pôvodných 11,4 (medián 10, modus 10) na 7 (me‐
dián 7, modus 6).
Väčšina respondentov zastupujúcich samosprávy hodnotila celkovú
zmenu kvality života Rómov, ktorí sa presťahovali do nového bývania
pozitívne. Na otázku „Došlo so zmenou bývania k zmene životnej úrov‐
ne, životných podmienok a životného štýlu nájomníkov? (školská do‐
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chádzka, interetnické vzťahy, zmena správania a životnej stratégie a
podobne)“ odpovedali v 21 obciach pozitívne, v 6 negatívne
a v ostatných 24 samosprávach zmenu zhodnotiť nedokázali alebo na
otázku neodpovedali.
Ide o prekvapujúcu neznalosť, ktorá sa dá vysvetliť iba tým, že staros‐
tovia alebo pracovníci obecných alebo mestských úradov v skutočnosti
dostatočne nepoznajú situáciu v miestnych rómskych komunitách,
a teda ani dopad, aký výstavba obecných nájomných bytov mala na
životné podmienky a životnú úroveň obyvateľov, ktorí sa do nich na‐
sťahovali. Otáznou sa potom javí aj kvalita celkového procesu plánova‐
nia, realizácie a vyhodnocovania politík bývania a politík integrácie
marginalizovaných rómskych komunít na lokálnej úrovni.
Dá sa predpokladať, že veľké infraštruktúre projekty, akými je aj vý‐
stavba obecných bytov s podporou štátu, sú samosprávami vnímané
ako pomerne jednoducho administrovateľné (štandardné formálne
obchodné a administratívne vzťahy s dodávateľmi výstavby
a zúčastnenými verejnými inštitúciami – poskytovateľ dotácie, staveb‐
ný úrad a pod.) a dobre prezentovateľné verejnosti (vyčísliteľné nákla‐
dy, počty bytov a pod.). Riešenie sociálnych a kultúrnych rozmerov
politiky bývania vyžaduje omnoho dlhodobejší a sofistikovanejší prí‐
stup a výsledky takýchto projektov a zmeny, ktoré prinášajú, sú vidi‐
teľné iba pri detailnejšom a jemnejšom pozorovaní; z externého po‐
hľadu sú často takmer nebadateľné. Ich dopad na život cieľovej skupi‐
ny, ale aj medziskupinové vzťahy a celkový rozvojový potenciál obecnej
komunity je však o to podstatnejší a dlhodobejší.
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Vo väčšine prípadov, keď boli zástupcovia samosprávy schopní zhodno‐
tiť zmenu v kvalite a spôsobe života marginalizovanej rómskej komuni‐
ty, ktorú zmena bývania priniesla, popisovali zlepšenie nie iba v zmysle
lepších bytových podmienok. Pozitívny dopad konštatovali aj v ďalších
oblastiach života, medzi odpoveďami sa najčastejšie uvádzalo zlepše‐
nie v týchto oblastiach:
•
•

•

budovanie a dodržiavanie hygienických návykov a s tým spoje‐
né zlepšenie zdravotného stavu,
zlepšenie vzťahov s majoritou (respondentmi často nešpecifi‐
kované; vzhľadom na to, že výstavba sa najčastejšie realizovala
v segregovaných lokalitách (viď nižšie), dá sa to interpretovať
tým, že rómski obyvatelia a majorita neprichádzajú často do
kontaktu; túto hypotézu potvrdzujú odpovede typu: „je viac
kľudu“),
školská dochádzka a prospech detí (keďže zmenou bytových
podmienok sa pre nich doma vytvorili vhodnejšie podmienky
pre učenie sa a prípravu do školy) a zlepšenie vzťahov v škole a
medzi školou a rodinami, keďže deti chodia do školy čisté.

Na druhej strane samosprávy najčastejšie konštatovali, že zmenou
bývania sa nezmenil spôsob domáceho finančného hospodárenia.
Osobitným rozmerom domáceho finančného hospodárenia je disciplí‐
na platenia nájomného za byt a ďalších poplatkov spojených
s bývaním. Empiricky sa potvrdil predpoklad, že výstavba obecných
nájomných bytov pre neplatičov nie je efektívnym spôsobom riešenia
problému neplatičstva, pokiaľ nie je sprevádzaná ďalšími podpornými
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nástrojmi (akým je napríklad zavedenie inštitútu osobitného
cu 27 , ktorý napokon začalo využívať až 71 % obcí zaradených do vý‐
skumu; tento inštitút sa však dá zaviesť aj bez výstavby obecných ná‐
jomných bytov).
Vo viac ako polovici prípadov (53 %) bola výstavba nových obecných
nájomných bytov od začiatku zamýšľaná ako zabezpečenie bývania pre
osoby v hmotnej núdzi, ale iba 17 % obcí stanovilo ako podmienku pre
získanie bytu zavedenie osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi
a príspevkov. Ďalších 25 % obcí priznalo, že muselo zaviesť inštitút
osobitného príjemcu neskôr, po tom, ako sa vyskytli problémy
s platením nájomného obyvateľmi, ktorí sa do nových obecných bytov
nasťahovali.
Problémy s platením nájomného a ďalších poplatkov spojených
s bývaním v novopostavených obecných nájomných bytoch konštato‐
valo 20 obcí (39 %), rovnaký počet uviedol, že sa s podobnými prípad‐
mi nestretol (11 obcí (22 %) nevedelo alebo odmietlo na otázku odpo‐
vedať).
V odpovediach na otvorenú doplňujúcu otázku, o aké problémy týkajú‐
ce sa platieb spojených s bývaním išlo, obce uvádzali platenie nájmu
a poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu. Problémy s platením poplat‐
kov spojených s bývaním často súvisia s vysokou spotrebou elektrickej
energie, spôsobenou tým, že v mnohých bytoch je lokálne kúrenie
a výroba teplej úžitkovej vody riešená prostredníctvom elektrických
zariadení. Vzhľadom na cenu elektrickej energie a odkázanosť na so‐
ciálne príjmy nie sú obyvatelia schopní vysokú spotrebu zaplatiť, vzni‐
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kajú nedoplatky a následne odpájane od dodávok elektrického prúdu
do bytov.
Graf 6: Dôvody zavedenia osobitného príjemcu
Podmienka
pre získanie
bytu
17%

Obec
neuplatňuje
osobitného
príjemcu
29%
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Iný dôvod
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5. Segregácia v bývaní
Centrálnym pojmom diskurzu o verejných politikách týkajúcich sa mar‐
ginalizovaných rómskych komunít, vrátene politiky bývania marginali‐
zovaných skupín obyvateľov, je ich integrácia, ktorú si za cieľ stanovuje
aj väčšina dokumentov pripravených vládou alebo samosprávami na
Slovensku 28 .
Pojem integrácia, ako opak segregácie, sa často ľubovoľne, avšak ne‐
presne, zamieňaný s pojmom začleňovanie (inklúzia), ktorý je zase
opakom vylúčenia (exlúzia).

Marek Hojsík|

ZAVÁDZANIE KVALITNÉHO CYKLU TVORBY POLITIKY:
EVALUÁCIA PROGRAMU OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV V RÓMSKYCH
OSÍDLENIACH
Zatiaľ, čo pojem sociálne vylúčenie (sociálna exklúzia) popisuje vylúče‐
nie jednotlivcov alebo skupín z istých funkčných systémov spoločnosti
(trh práce, politická participácia, sociálne siete, určité spoločenské
aktivity a podobne) a pojem sociálne začleňovanie referuje k procesu
prekonávania sociálneho vylúčenia, segregácia znamená stav oddele‐
nosti rôznych skupín a integrácia absenciu alebo proces spájania sku‐
pín. (Pojmy segregácia/integrácia sa používajú najčastejšie v kontexte
etnicity alebo rasy, avšak môžeme – aj v súvislosti so sloven‐
skou realitou – hovoriť aj o segregácii/integrácii osôb so zdravotným
postihnutím, či ďalších skupín obyvateľstva). V spoločnosti založenej na
občianstve a republikánskych ideáloch sa sociálna inklúzia a integrácia
podmieňujú.
Evaluácia programu obecných nájomných bytov určených pre obyvate‐
ľov marginalizovaných rómskych komunít skúmala aj napĺňanie dekla‐
rovanej snahy podporovať integráciu v bývaní a bojovať proti etnickej
segregácii rómskej a nerómskej časti obyvateľov obcí. Z rôznych mož‐
ných definícií a operacionalizácií pojmu segregácia sme sa sústredili na
dve, ktoré uvádza aj vládna koncepcia bývania marginalizovaných sku‐
pín obyvateľstva:
•

•

segregácia v zmysle priestorového oddelenia rómskeho
a nerómskeho osídlenia (fyzickou vzdialenosťou alebo fyzickou
bariérou)
segregácia v zmysle prístupu k verejným službám (akým je na‐
príklad škola, lekár a podobne), ktoré sú spoločné pre rómsku
a nerómsku časť obecnej komunity.
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Stav segregácie a vplyv výstavby nových obecných nájomných bytov
nižšieho štandardu pre obyvateľov miestnej rómskej komunity v rámci
výskumu subjektívne hodnotili respondenti z cieľovej skupiny alebo
priamo pracujúci s cieľovou skupinou – aktivisti, sociálni pracovníci
pôsobiaci v rómskej komunite alebo dôveryhodní informátori zo sa‐
motnej komunity.
Z pohľadu segregácie v zmysle fyzickej vzdialenosti medzi rómskym
a nerómskym osídlením sa z 57 skúmaných lokalít zachovala predchá‐
dzajúca miera segregácie v 39 prípadoch (68 %) – nová výstavba zosta‐
la približne rovnako vzdialená od nerómskej časti obce (alebo obce ako
takej) ako pôvodná osada. V 13 prípadoch (23 %) je nová výstavba
dokonca ešte vzdialenejšia, než predchádzajúce bývanie Rómov. Iba
v piatich prípadoch (9 %) sa s novou výstavbou podarilo splniť aj integ‐
račný cieľ a fyzicky priblížiť rómske a nerómske osídlenie; zatiaľ, čo v 91
% skúmaných prípadov sa deklarovaný cieľ – prispieť výstavbou býva‐
nia k integrácii Rómov nepodarilo dosiahnuť.
Čo sa týka umiestnenia nových bytov určených pre miestnu rómsku
komunitu vzhľadom k obci, byty sa stavali najčastejšie na okraji obec‐
nej zástavby (36 prípadov z 58 zistených, čo predstavuje 62 %), alebo
úplne mimo súvislej obecnej zástavby (14 prípadov alebo 24 %). Iba
v siedmych prípadoch (12 %) bola výstavba umiestnená priamo
v centrálnej zóne obce. Bol zaznamenaný jeden prípad, keď boli nové
byty určené pre Rómov oddelené od ostatnej zástavby umelou fyzic‐
kou bariérou.
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Graf 8: Vplyv nového bývania na segregáciu

Graf 7: Lokalizácia výstavby
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Z pohľadu integrácie/segregácie v zmysle spoločného využívania verej‐
ných služieb rómskou i nerómskou časťou obyvateľov obce (sociálna
integrácia/segregácia) je situácia takmer identická ako v prípade prie‐
storovej integrácie/segregácie: z celkového počtu 55 získaných odpo‐
vedí až v 40 prípadoch (73 %) respondenti konštatovali, že segregácia
zostala na približne rovnakej úrovni ako pred výstavbou nových obec‐
ných bytov, v 10 prípadoch (18 %) uviedli, že segregácia sa prehĺbila
a iba v piatich obciach (9 %) sa segregácia z pohľadu prístupu
k verejným službám zmiernila.
Priestorová segregácia je zo strany nerómskej majority často vítaná,
pretože ju zbavuje „neželaných susedov“, avšak obyvatelia rómskej
komunity ju takmer vždy vnímajú negatívne. Pozoruhodné však je, že
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segregácia sa prehĺbila segregácia zostala na segregácia sa zmiernila
približne rovnakej
úrovni
priestorová

sociálna

sociálna segregácia je v mnohých prípadoch vnímaná pozitívne oboma
etnickými skupinami v obci (nerómskou i rómskou), ako aj samosprá‐
vami. Výstavbu občianskej vybavenosti, akou je napríklad obchod ale‐
bo škola, určenej zvlášť pre obyvateľov rómskeho osídlenia samosprá‐
vy často prezentujú ako krok k integrácii Rómov. V skutočnosti môže
ísť maximálne o skvalitnenie životných podmienok v segregovanom
osídlení. Toto zlepšenie prístupu k verejným službám pozitívne hodnotí
aj skupina, ktorej sa týka, a toto zlepšenie je vnímané silnejšie ako
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rozmer interetnickej integrácie, pretože má bezprostrednejší dopad na
kvalitu života.
Napríklad výstavbou školy priamo v rómskom osídlení sa často zlepšuje
dochádzka detí a vítajú ju aj rodičia, ktorí nemusia deti vyprevádzať do
vzdialenej školy v materskej obci. Vzhľadom na zlé interetnické vzťahy
medzi rómskou a nerómskou časťou obyvateľov obcí je často takéto
zlepšenie podmienok v segregácii často pozitívne vnímané aj Rómami,
keďže sa segregáciou predchádza potencionálne konfliktným interak‐
ciám. Iba v ojedinelých prípadoch obyvatelia rómskych osídlení vnímali
budovanie oddelenej občianskej infraštruktúry ako ďalší krok posilňu‐
júci negatívne vnímanú segregáciu. Toto sa dá interpretovať ako racio‐
nálne vyhodnotenie situácie, pretože skvalitnenie životných podmie‐
nok v segregácii je druhou najlepšou možnosťou hneď po ideálnom
stave – zlepšenie životných podmienok v integrovanej komunite, ktorý
je však pociťovaný ako nerealistický (Rómovia neveria, že by ich majo‐
rita mohla prijať; majorita neverí, že by vedela s Rómami pokojne spo‐
lužiť).
6. Vplyv výstavby na migráciu
Mnoho starostov obcí, v ktorých je potreba riešenia nevyhovujúcich
bytových podmienok marginalizovanej rómskej komunity aktuálna,
vysvetľuje svoju nečinnosť a nezáujem o možnosť získať nenávratné
finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
najčastejšie strachom z toho, že výstavba bývania spustí vlnu migrácie
Rómov do obce.
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Pracovníci samospráv často tvrdia, že ak by zabezpečili bývanie pre
„svojich“ Rómov, dozvedeli by sa to Rómovia z iných dedín, kde sa
problematika bývania nerieši; a v nádeji na získanie lepšieho bývania,
by sa „cudzí“ Rómovia prisťahovali do obce 29 . Sami pritom priznávajú,
že tento predpoklad nie je založený na praktickej skúsenosti, alebo
informácii o tom, že by k podobnému prílivu Rómov z iných obcí nie‐
kde skutočne došlo, avšak toto riziko považujú za natoľko vážne, že sa
mu nechcú vystaviť. Nedokážeme posúdiť, do akej miery je táto obava
skutočným dôvodom, pre ktorý mnohé obce nechcú problematiku
nevyhovujúcich bytových podmienok svojich marginalizovaných obyva‐
teľov začať riešiť, alebo ide iba o spätnú racionalizáciu, prípadne ve‐
domú výhovorku a ospravedlnenie ich nečinnosti.
V každom prípade však empirický výskum tieto obavy nepotvrdil. Na
otázku, či sa do obce prisťahovali sa do obce nejakí noví (cudzí) Rómo‐
via po tom, ako obec postavila nové byty (sem sa nepočítajú sobáše),
odpovedalo 51 zástupcov samospráv. Kladne odpovedali iba v dvoch
obciach, do ktorých sa nejakí Rómovia prisťahovali, nie je však jasné, či
ich rozhodnutie prisťahovať sa bolo skutočne motivované vidinou zís‐
kania nového obecného nájomného bytu, ktoré sa v obci stavali. Na‐
opak v 38 obciach uviedli, že ani po tom, ako sa postavili nové byty, sa
do obce žiadni noví Rómovia neprisťahovali. V 11 obciach nevedia, či sa
do obce nejakí cudzí Rómovia prisťahovali.
7. Poškodzovanie a nedostatky bytov
Hádam najrozšírenejší mýtus a negatívny stereotyp spojený s bývaním
Rómov je predstava, že príslušníci marginalizovaných rómskych komu‐
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nít sami ničia príbytky, v ktorých žijú. Polemika o tomto mýte a jeho
vznik je skôr v kompetencii antropológie.
Ale keďže tieto mýty ovplyvňujú aj tvorbu a implementáciu verejnej
politiky – údajné ničenie vybavenia bytov bolo uvádzané ako dôvod
pre zníženie minimálneho povinného vybavenia obecných bytov niž‐
šieho štandardu s finančnou podporou štátu – rozhodli sme sa ich
empiricky overiť. Anketári od respondentov zisťovali, či majú informá‐
ciu o tom, že v hociktorom z obecných nájomných bytov, ktoré boli
v skúmanom období postavené v obci a nasťahovali sa do nich prísluš‐
níci miestnej marginalizovanej rómskej komunity, odstránili alebo zni‐
čili obyvatelia niektorý z nasledujúcich súčastí vnútorného vybavenia
bytov: umývadlo, sprchovací kút, splachovací záchod, lokálny systém
vykurovania, vodovodné batérie, okná a ďalšie (nešpecifikované vyba‐
venie). Aj tento mýtus sa ukázal ako nepravdivý. Tabuľka 1 uvádza
počet zaznamenaných prípadov odstránenia alebo zničenia uvedeného
Tabuľka č. 1
Umývadlo
sprchovací kút
splachovací záchod
lokálny systém vyku‐
rovania bytu
vodovodné batérie
okná
iné
30

Počet
skúmaných
prípadov

Počet prípadov
odstránenia vy‐
bavenia

Percentuálne
vyjadrenie

39
37
39

3
3
2

7,69%
8,11%
5,13%

39
39
38
39

7
3
1
3

17,95%
7,69%
2,63%
7,69%

vybavenia. Vidíme, že ide o ojedinelé prípady. Najčastejšie obyvatelia
odstraňovali zariadenia na kúrenie, avšak sem boli zaradené aj prípady,
keď namiesto odstráneného vykurovacieho zariadenia nainštalovali
iné, ktoré im viac vyhovovalo (kapacitou, palivom a podobne).
Na druhej strane sme zistili, že v mnohých prípadoch byty od začiatku
(v čase kolaudácie bytov) neobsahovali vybavenie, ktoré by podľa sta‐
noveného minimálneho zníženého štandardu mali obsahovať. Tieto
zistenia vychádzajú z informácií poskytnutých respondentmi, ktorí
poznajú miestnu marginalizovanú rómsku komunitu (pracujú v nej
alebo v nej žijú). Skúmané boli stavby postavené ešte podľa minimál‐
neho štandardu stanoveného Výnosom Ministerstva výstavby a regio‐
nálneho rozvoja SR č. V‐1/2004 (t. j. pred znížením minimálneho zníže‐
ného štandardu, ako je to popísané vyššie). Zistenia rezumuje Tabuľka
č. 2. Otázne je, ako je možné, že byty, ktoré neobsahovali vnútorné
vybavenie predpokladané v projektovej dokumentácii, boli skolaudo‐
vané; prípadne ako je možné, že projektová dokumentácia neobsaho‐
vala povinné minimálne povinné vybavenie, a bola na jej realizáciu
poskytnutá štátna dotácia. Ďalšou otázkou je, či boli chýbajúce vyba‐
venia fakturované a zaplatené z verejných zdrojov.
Ďalej boli skúmané nedostatky na vyhotovení stavieb, pričom informá‐
cie poskytovali pracovníci alebo iní zástupcovia samospráv. Zisťovali
sme, či boli pri kolaudácii stavby zaznamenané nejaké nedostatky.
V polovici z 30 lokalít, v ktorých na otázku respondenti odpovedali,
samosprávy konštatovali, že pri kolaudácii boli zaznamenané nedostat‐
ky, v rovnakom počte lokalít nedostatky nezaznamenali. V ostatných
obciach na otázku odpovedať nedokázali alebo odmietli.
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Tabuľka č. 2
povrchová úprava vnútorných stien a stropu bytu
v prevedení omietka s maľbou a olejovým náte‐
rom okolo umývadla
povrchová úprava podláh bytu minimálne v pre‐
vedení cementový poter
umývadlo
olejový náter okolo umývadla
zariadenie na prípravu teplej úžitkovej vody
sprchovací kút
splachovací záchod
priestor s technickou možnosťou inštalovania
zriadenia na varenie

počet skúmaných
prípadov

byty obsahovali
vybavenie

percentuálne
vyjadrenie

byty neobsahovali
vybavenie

46

37

80,43%

9

44

43

97,73%

1

48
45
45
48
49

44
26
29
40
46

91,67%
57,78%
64,44%
83,33%
93,88%

4
19
16
8
3

46

45

97,83%

1

Z 15 prípadoch, v ktorých boli pri kolaudácii zistené nedostatky, dodá‐
vateľ následne v 12 prípadoch nedostatky odstránil, vo zvyšných 3
prípadoch nedostatky odstránené neboli.
Dodatočné nedostatky v realizácii stavby v období po kolaudácii za‐
znamenali v 12 lokalitách, v 14 obciach zástupca samosprávy dokázal
s istotou povedať, že žiadne nedostatky spôsobené dodávateľom stav‐
by (nekvalitnou realizáciou) na stavbe zaznamenané neboli. V 25 prí‐
padoch sa respondenti nedokázali alebo nechceli k otázke vyjadriť.
Avšak iba v 9 prípadoch obce u dodávateľa zistené nedostatky rekla‐
movali (v piatich dokázali s istotou povedať, že nedostatky boli zistené,
ale neboli reklamované a v 36 prípadoch sa respondenti nechceli alebo
nedokázali k otázke vyjadriť).
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Anketári, ktorí realizovali zber dát, zároveň zaznamenávali a fotogra‐
ficky dokumentovali nedostatky na už postavených, skolaudovaných
a obývaných stavbách obecných nájomných bytov. Spolu boli nedos‐
tatky zisťované na vzorke 39 stavieb, na ktorých bolo zaznamenané:
•
•
•
•
•

zatekanie múrov alebo vlhkosť na múroch v 16 prípadoch,
prasknuté múry v 11 prípadoch (v niektorých lokalitách sú
praskliny rozsiahle),
pleseň na stenách v 9 prípadoch,
nízke základy alebo sokel pod stavbou, takže pi silnom daždi
preniká do bytu voda cez vchodové dvere – 6 prípadov,
krivé vchodové dvere, ktoré nezapadajú do zárubne (v niekto‐
rých prípadoch sa nedajú vôbec zavrieť) – 5 prípadov,
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•
•
•

chýbajúci prístupový chodník (takže sa do bytu vnáša blato
z neupraveného okolia) – 5 prípadov,
chýbajúce odkvapy a rímsy na odvod dažďovej vody na stre‐
chách (voda tak podmýva stavbu) – 4 prípady,
pretekajúci alebo vytekajúci odpad zo záchodu a nedostatočná
kapacita žumpy – spolu 7 prípadov.

Vo svetle týchto zistení sa rozšírené tvrdenia o ničení vlastných bytov a
rozpredávaním vnútorného vybavenia bytov javia skutočne ako mýtus,
ktorým sa môžu zakrývať nekvalitné realizácie stavieb, prípadne nereš‐
pektovanie projektovej dokumentácie stavieb, či dokonca rozkrádanie
materiálu určeného na výstavbu (prípadne nedodávanie fakturovaných
materiálov).
Za systémový nedostatok totiž považujeme, že oficiálnym investorom
stavieb je vždy obec, ktorá si výstavbu objednáva a financuje ju z pro‐
striedkov dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Skutočným investorom je teda ministerstvo, ktoré stavbu z 80 % platí.
Nemá pritom v administratívnych konaniach týkajúcich sa stavby za‐
stúpenie. Ministerstvo realizuje iba finančnú kontrolu účtovnej doku‐
mentácie a nemá kontrolu nad skutočným prevedením a kvalitou stav‐
by.
8. Odporúčania samospráv
Ambíciou evaluačného výskumu bolo tiež zozbierať skúsenosti staros‐
tov a iných pracovníkov samospráv z procesu obstarávania a prevádzky
obecných nájomných bytov určených pre príslušníkov miestnej margi‐
nalizovanej rómskej komunity. Tieto skúsenosti sme chceli naformulo‐
32

vať vo forme odporúčaní pre dobrú prax. Väčšina starostov však doká‐
zalo skôr definovať problémy, s ktorými sa pri obstarávaní bytov stretli,
než pozitívne odporúčanie vhodné na ďalšie šírenie.
Medzi najvážnejšie problémy, ktoré samosprávy v súvislosti s výstav‐
bou obecných nájomných bytov (nižšieho štandardu) uvádzali patrí:
•
•
•

•

•

•

nízka výška dotácie na m2 obstarávacích nákladov, ktorú pova‐
žujú za nedostatočnú,
nedostupnosť dotácií na zabezpečenie prípojok od domov
k inžinierskym sieťam,
pravidlá, ale aj netrpezlivosť budúcich nájomníkov vyžadujúce
rýchle dokončenie a skolaudovanie stavby (základy nestačia
sadnúť a dochádza k praskaniu múrov; rýchle obývanie bytov
spôsobuje vznik plesní); pri časovom strese nie je možné reali‐
zovať mnohé práce svojpomocne budúcimi nájomníkmi (trvá
to dlhšie) a je potrebné zadávať ich dodávateľskej firme,
nedostatočná ochota budúcich nájomníkov zapájať sa do vý‐
stavby (vedia, že obec musí výstavbu dokončiť, ináč by musela
dotáciu vrátiť),
neschopnosť budúcich nájomníkov odpracovať na výstavbe
prácu v hodnote 20 % obstarávacích nákladov, ktoré by mali
pokryť povinné kofinancovanie obce, takže obce musia povin‐
nú spoluúčasť dopĺňať hotovostným vkladom, najčastejšie
z bankového úveru,
neschopnosť nájomníkov platiť všetky úhrady spojené s býva‐
ním (hlavne platby za energie sú nad ich finančné možnosti,
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•

•
•

pokiaľ ich jediným príjmom je sociálny príjem; príspevok na
bývanie je nedostatočný),
priveľmi dlhá doba, po ktorej môže obec byt predať nájomní‐
kom (30 rokov); možnosť odkúpiť byt by podľa samospráv pô‐
sobila veľmi motivujúco,
nedostatok verejnej podpory výstavbe bytov pre Rómov,
vysoké administratívne a organizačné zaťaženie pre obec.

Napriek týmto opakujúcim sa problémom, ktoré samosprávy vnímajú,
väčšina starostov je rozhodnutá vo výstavbe v budúcnosti pokračovať.
Z 51 odpovedí na otázku, či obec plánuje ďalšiu výstavbu, odpovedalo
26 (51 %) starostov alebo pracovníkov obecných alebo mestských úra‐
dov kladne, 18 (čiže 35 %) záporne a 7 (14 %) uviedlo, že ešte nevie.
Väčšina zástupcov samospráv i respondentov z komunít sa zhodla na
tom, že ideálnym riešením bývania by bola výstavba individuálnych
rodinných domov, čím by sa eliminovali konflikty medzi jednotlivými
rodinami, bola by jasná zodpovednosť za prípadný neporiadok a po‐
škodzovanie stavieb. Tiež by sa podľa nich vytvorili podmienky pre
individuálny rozvoj jednotlivých rodín, keďže by jednotlivé rodiny získa‐
li viac súkromia a znížil by sa vplyv a sociálna kontrola komunity. Oby‐
vatelia by tiež mali možnosť byty rozširovať prístavbami, ktoré by zo‐
hľadňovali meniace sa potreby obyvateľov (napr. s narodením detí
a podobne). Pozitívne je tiež vnímaná možnosť udržiavania vlastnej
záhradky pri dome.
***
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Záver
Monitoring a evaluácia realizácie programu podpory rozvoja bývania
v rómskych osídleniach v praxi empiricky vyvrátil hlboko zakorenené
stereotypy a predsudky týkajúce sa bývania príslušníkov marginalizo‐
vaných rómskych komunít, týkajúce sa masového ničenia príbytkov.
Podľa našich zistení dochádza k poškodzovaniu príbytkov alebo od‐
straňovaniu vnútorného vybavenia bytov iba v ojedinelých prípadoch.
Tieto prípady by mali samosprávy ako majitelia obecných nájomných
bytov riešiť individuálne s nájomcami v zmysle ustanovení Občianske‐
ho zákonníka. V žiadnom prípade by sa tieto nepodložené mýty nemali
stať zámienkou pre znižovanie finančných prostriedkov, ktoré štát vy‐
nakladá na riešenie bytových problémov príslušníkov marginalizova‐
ných rómskych komunít, ani pre znižovanie minimálneho štátom ga‐
rantovaného štandardu bývania. Bývanie, ktoré by neobsahovalo nie‐
ktoré základné charakteristiky, by už nespĺňalo požiadavku primera‐
nosti, ktorá je súčasťou štandardu medzinárodne garantovaných ľud‐
ských práv, a tiež by sa nemalo označovať ako byty.
Monitoring naopak ukázal, že oveľa častejšie dochádza k nekvalitným
či nekompletným realizáciám stavieb. Kvalita výstavby má na stav štá‐
tom dotovaných bytov oveľa väčší vplyv, než ich prípadné poškodzova‐
nie zo strany ich obyvateľov – príslušníkov marginalizovaných róm‐
skych komunít.
Štát by sa teda nemal vybrať cestou ďalšieho znižovania štandardu
bytov, ale skôr zefektívniť dozor nad výstavbou bytov a posilniť kontro‐
lu nad nakladaním s verejnými prostriedkami, z ktorých je táto výstav‐
ba financovaná. Eliminovali by sa tak prípadné podozrenia z defraudá‐
34

cií verejných prostriedkov, ktoré sú kamuflované rozšírenými negatív‐
nymi stereotypmi ničení bytov Rómami. Štát, ktorý je skutočným inves‐
torom výstavby (aj keď sa realizuje prostredníctvom dotačných trans‐
ferov cez obce), má zodpovednosť za efektívne a transparentné využí‐
vanie finančných prostriedkov určených na riešenie nevyhovujúcich
bytových podmienok časti marginalizovaného obyvateľstva. Preto by
mal priamo štát zabezpečovať nezávislý stavebný dozor, ako aj prie‐
bežné monitorovanie kvality výstavby na mieste. Taktiež by mal syste‐
maticky vyhodnocovať efektívnosť jednotlivých vládnych aktivít a prog‐
ramov.
Vládne materiály obsahujú niekoľko kvalitných myšlienok, ktoré by
mohli prispieť k reálnemu riešeniu problematiky bývania margnalizo‐
vaných rómskych komunít, avšak tieto teoreticky načrtnuté modely nie
sú v dostatočnej miere rozpracované a premietnuté do praxe,
a neexistujú ani dostatočné podporené mechanizmy (finančné alebo
metodologické) , ktoré by samosprávy stimulovali k ich implementácii.
Štát by mal venovať zvýšenú pozornosť podpore alternatívnych spôso‐
bov riešenia bývania, než je iba výstavba nových obecných nájomných
bytov, ktorá vo väčšine prípadov síce zlepšuje bytové podmienky róm‐
skych obyvateľov, ale na druhej strane konzervuje, či dokonca prehlbu‐
je existujúcu etnickú segregáciu rómskeho a nerómskeho obyvateľstva.
Jednou z ciest je povzbudzovať samosprávy k využívaniu aj iných spô‐
sobov obstarávania obecných nájomných bytov, než je nová výstavba
(napríklad odkúpenie opustených domov v obci, alebo prestavba ne‐
využitých nebytových objektov v obci na obecné nájomné byty), čo
umožňuje už v súčasnosti platný výnos o poskytovaní dotácií Minister‐
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stva výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytovaní dotácií na roz‐
voj bývania. Ďalším spôsobom môže byť alokácia časti prostriedkov
určených na rozvoj bývania na inovatívne projekty samospráv a mimo‐
vládneho sektoru, v ktorých by sa mohlo spájať technické riešenie
s podpornými sociálnymi službami a aplikovať myšlienka vertikálneho
priepustného systému bývania. Zvýšenú pozornosť treba venovať aj
odstraňovaniu etnickej segregácie (pokiaľ tento cieľ myslí vláda serióz‐
ne, mala by finančnú pomoc obciam podmieňovať desegregáciou v
bývaní; v opačnom prípade by bolo úprimnejšie priznať, že integrácia
nie je cieľom a štát sa uspokojuje so zlepšovaním bytových podmienok
Rómov v segregácii) a degetoizácii. Obce by mali pri prideľovaní nových
bytov v zvýšenej miere uplatňovať princíp zásluhovosti.
Tiež sa v praxi nepotvrdila obava starostov, že výstavbou bytov pre
miestnu rómsku komunitu by sa mohla stimulovať imigrácia Rómov
z iných obcí. Naopak, skvalitnenie bytových podmienok marginalizova‐
nej rómskej komunity v obci pozitívne prispieva k celkovej situácii,
vzťahom a rozvojovému potenciálu celej obce.

***
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Poznámky:
1

Tento výraz je vo verejnosti veľmi často používaný ako politicky korektný, avšak podľa našich skúseností v jeho „ľudovom používaní“ nesie veľmi silnú negatívnu
konotáciu.
2
Vyhodnotenie Priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám za rok 2002 a Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej komunity za rok 2001 a základné
tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít. Materiál z rokovania vlády SR. Dostupný na:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/81490011733732C6C1256D02003B1D39?OpenDocument
3
Tamtiež: Predkladacia správa.
4
Tamtiež: Časť 3. Vyrovnávacie opatrenia ‐ dosiahnutie rovnosti príležitostí.
5
Realizovanom na základe Uznesenia vlády SR č. 335/2001 k Návrhu podpory výstavby obecných nájomných bytov odlišného štandardu určených pre bývanie obča‐
nov v hmotnej núdzi ako i výstavbe technickej vybavenosti v rómskych osadách. Materiál z rokovania vlády SR. Dostupný na:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/548304A35B1CE596C1256A29003E94B2?OpenDocument.
6
ICESCR dostupný na: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm.
7
Všeobecný komentár č. 4 Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR) k právu na primeranú úroveň bývania. Odsek 8. Dostupný na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+General+comment+4.En?OpenDocument.
8
Vysvetlenie jednotlivých aspektov primeranosti bývania za dvojbodkou je uvádzané podľa dokumentu uvedeného v poznámke supra.
9
Pozri Všeobecný komentár č. 3 Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR) k povahe záväzkov zmluvných strán (článok 2, odsek 1 Paktu). Do‐
stupný na: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+General+comment+3.En?OpenDocument.
10
ICESCR bol ratifikovaný 142 štátmi.
11
Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej financovania. Materiál z rokovania vlády SR. Dostupný na:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/6B89FF316E70A13EC1256F7B002F2A35?OpenDocument.
12
Výskumný projekt zadal Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a realizovalo konzorcium výskumných inštitúcií vedené organizáciou S.P.A.C.E. –
Centrum pre analýzu sociálnej politiky, n. o. Závery výskumu boli zverejnené v: Jurásková M. et al.: Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004. Bratislava: Úrad spl‐
nomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, 2004. Dostupné tiež na: http://romovia.vlada.gov.sk/index.php?ID=3553.
13
V tejto súvislosti pozri koncept dvojitej marginalizácie rómskych komunít, napr. in: Radičová, I.: Hic sunt Romales. Bratislava: S.P.A.C.E. 2001.
14
Najznámejším a najväčším príkladom takéhoto sociálneho inžinierstva, ktorého negatívne dôsledky sa dodnes neustále prehlbujú, pričom nikto z politikov na lokál‐
nej či národnej úrovni nedokáže navrhnúť ich realistické a efektívne riešenie, je sídlisko Lunik IX. Košická mestská časť Luník IX. bola pôvodne projektovaná ako socia‐
listické sídlisko typu „ABC“, teda určené prednostne pre príslušníkov armády (A), bezpečnostných zložiek (B) a Rómov („cigánov“ – C). V dôsledku segregačnej politiky
bývalého komunistického režimu, ktorú v tom čase v Košiciach realizovalo vedenie pod vedením Rudolfa Schustera, sa Luník IX. stal etnickou koncentráciou, keďže
zamestnanci polície a armády sa odmietli na sídlisko sťahovať. Príčinou mnohých problémov sídliska bolo práve sociálne inžinierstvo komunistického režimu, ktoré
ani v oblasti bývania nereflektovalo osobitosti rómskej kultúry a predchádzajúceho spôsobu života obyvateľov rómskeho pôvodu presídľovaných zo zaostalých osád.
Na segregačnú komunistickú politiku nadviazalo aj po zmene režimu košické mestské zastupiteľstvo, ktoré v roku 1995 vytvorilo „koncepciu pre životné podmienky
neplatičov, neprispôsobivých a obyvateľov protiprávne obsadených bytov“ na území mesta. Ich domovom sa mal stať práve Luník IX s tým, že odtiaľ budú postupne
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vysťahované „bezproblémové rodiny“ (v praxi nerómske rodiny), ktoré o to požiadajú. Realizácia tohto plánu stále prebieha a na sídlisku sa koncentruje vyšší počet
sociálne problematických občanov, čo má iba ďalší kultúrne degradačný a demoralizujúci efekt na obyvateľov a podporuje vznik a pretrvávanie tzv. kultúry chudoby.
15
Dostupná na: http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=10&cat=79&news=2379.
16
V rámci evaluácie bolo skúmané aj to, aký projekt samosprávy použili. Najčastejšie to bol originálny projekt vytvorený architektom na objednávku obce (64 %),
ďalej opakovaný projekt z katalógu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (19 %) a napokon opakovaný projekt ponúknutý architektom (12 %). Vo zvyšných
prípadoch (5 %) samosprávy uviedli možnosť „iné“ alebo nevedeli otázku zodpovedať. Relevantnejšie výsledky však bude vedieť poskytnúť v budúcnosti prieskum,
ktorý sa zameria na celé obdobie, v ktorom architekti poskytujú opakované projekty so zľavou na základe zmluvy s ministerstvom.
17
Materiál z rokovania vlády. Dostupný na: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/548304A35B1CE596C1256A29003E94B2?OpenDocument.
18
Dostupný na: http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=14&cat=81&legs=333.
19
Dostupný na: http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/legislation/002806.zip.
20
Návrh Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. ............. o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Dôvodová správa. Materiál na
rokovanie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre finančné právo. Dostupný na:
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=17&cat=55&comment=2696.
21
Toto vyhlásenie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Daniela Ácsa na stretnutí so zástupcami rómskeho tretieho sektora po zosta‐
vení novej vlády v roku 2006 bolo nakoniec impulzom pre prípravu projektu Zavádzanie kvalitného cyklu tvorby politiky: Evaluácia programu obecných nájomných
bytov v rómskych osadách, ktorého výstupnú správu práve držíte v rukách.
22
„Podlahová plocha bytu“ je synonymom „úžitková plochy bytu“. Zdroj: STN 73 43 01 – Budovy na bývanie. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie,
2005.
23
Mnohopočetné v zmysle viacgeneračné (pozri napr.: Kumanová, Z. – Džambazovič, R.: Rómska rodina: na rozhraní medzi tradicionalitou a modrenitou. In: Vašečka,
M. (ed.): Čačipen pal o Roma – Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002), aj mnohodetné (pozri napr.: Vaňo, B. – Havia‐
rová, E.: Demografické trendy rómskej populácie. In: Vašečka, M. (ed.): Čačipen pal o Roma – Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné
otázky, 2002.) Podľa údajov citovaných vo vyššie uvedenom článku Vaňa a Haviarovej počet detí narodených rómskym ženám (tzv. úhrnná plodnosť – priemerný
počet živonarodených detí u jednej ženy počas jej celého reprodukčného obdobia) v rokoch 1981 až 2005 odhadoval na 3,1, pričom ale u „neintegrovane žijúcej róm‐
skej populácie“ je pôrodnosť vyššia. Správa UNDP Únik z pasce závislosti: Rómovia v strednej a východnej Európe (Bratislava: UNDP, 2003) sa odvoláva na výskum
Filadelfiovej a Guráňa z roku 1997, podľa ktorého „v chudobných rómskych osadách v Slovenskej republike dosahuje počet detí na rodinu 7,8“ (s. 28).
24
Filadelfiová, J.: Vek, životný cyklus a medzigeneračný prenos chudoby. In: Gerbery, D. – Lesay, I. – Škobla, D. (Eds.): Kniha o chudobe: Spoločenské súvislosti a verej‐
né politiky. Bratislava: Priatelia Zeme‐CEPA, 2007.
25
Obytná plocha takéhoto bytu, vypočítaná ako podlahová plocha (úžitková plocha) bytu 40 m2 znížená o najmenšiu odporúčanú plochu kuchyne (6,4 m2) a kúpeľne
s WC (3,8 m2) podľa STN 73 43 01 (viď poznámka supra, Príloha C), predstavuje 29,8 m2.
26
Obytná plocha takéhoto bytu, vypočítaná ako podlahová plocha (úžitková plocha) bytu 60 m2 znížená o najmenšiu odporúčanú plochu kuchyne (6,4 m2) a kúpeľne
s WC (3,8 m2) podľa STN 73 43 01 (viď poznámka supra, Príloha C), predstavuje 49,8 m2.
27
Inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi definuje zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskor‐
ších predpisov. Predstavuje jeden z možných nástrojov, ktorým môžu samosprávy v súčinnosti s ďalšími orgánmi verejnej správy konštruktívne riešiť problém nepla‐
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tičstva, už existujúcich dlhov na nájomnom a ďalších úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a tým fakticky predchádzať najrepresívnejšej alternatíve – núte‐
nému vysťahovaniu. Podľa § 28 uvedeného zákona sa osobitný príjemca určuje v prípade, ak sa doterajšou výplatou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov nedosiahol
alebo sa zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené; sem spadajú aj prípady, keď poberateľ príspevku riadne neplatí poplatky spojené s bývaním. Osobitným príjem‐
com sa stáva najmä obec, v osobitných prípadoch iná právnická osoba alebo fyzická osoba určená rozhodnutím územne príslušného úradu práce, sociálnych veci a
rodiny. Obec, alebo iná osoba pritom musí súhlasiť s tým, že bude inštitút osobitného príjemcu vykonávať. Povinnosťami osobitného príjemcu je zabezpečovať osobe
v hmotnej núdzi a ďalších spoločne posudzovaných osôb dávku a príspevky v peňažnej alebo vecnej forme, čiže aj na úhradu nájomného a Ďalších platieb spojených
s bývaním.
28
Pojem integrácia sa nachádza v názvoch aj týchto dokumentov: Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít (vláda SR, 2003), Priority
vlády SR v integrácii rómskych komunít (vláda SR, 2002 – 2004), Koncepcia sociálno‐ekonomickej integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji (Regionálna kancelária
Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v Banskej Bystrici/Banskobystrický samosprávny kraj).
29
Za týmto je strach z nárastu počtu Rómov v obci, ale aj strach z „cudzích“ Rómov, nad ktorými nemá nerómska mocenská väčšina etablovanú sociálnu kontrolu.
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Príloha 1 – Zoznam obcí zaradených do monitoringu
č.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Obec

Okres

Bačkov
Bukovce
Čaklov
Čičava
Čičava
Čičava
Drieňovec
Egreš
Fiľakovo
Gemerská Hôrka
Giraltovce
Hanušovce n. Topľou
Hermanovce
Hlinné
Hostice
Hrabušice
Humenné
Humenné
Chmiňany
Ihľany
Jarovnice
Jastrabie n. Topľou
Kecerovce
Krásny Brod
Lenártovce

Trebišov
Stropkov
Vranov n. Topľou
Vranov n. Topľou

39

Košice okolie
Trebišov
Lučenec
Rožňava
Svidník
Vranov n. Topľou
Prešov
Vranov n. Topľou
Rimavská Sobota
Spišská Nová Ves
Humenné
Prešov
Kežmarok
Sabinov
Vranov n. Topľou
Košice okolie
Medzilaborce
Rimavská Sobota

Počet BJ
8
10
33
12
5
25
8
7
28
5
28
10
10
15
12
15
64
64
6
20
20
12
30
4
6

Rok poskytnutia dotácie
2006
2005
2005
2001
2004
2005
2006
2002
2000
2005
2005
2002
2006
2004
2005
2006
2002
2006
2004
2002
2004
2005
2005
2002
2004
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

Obec

Okres

Letanovce
Levoča
Levoča
Lipany
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Lomnička
Lovinobaňa
Ľubica
Malá Domaša
Markušovce
Martin
Medzilaborce
Modlava n. Bodvou
Modlava n. Bodvou
Nálepkovo
Nálepkovo
Nižný Komárnik
Pečovská Nová Ves
Pečovská Nová Ves
Prešov (Tehelňa)
Rožňava
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Sabinov

Spišská Nová Ves
Levoča

40

Sabinov
Liptovský Mikuláš
Stará Ľubovňa
Lučenec
Kežmarok
Vranov n. Topľou
Spišská Nová Ves
Martin
Medzilaborce
Košice okolie
Gelnica
Svidník
Sabinov
Prešov
Rožňava
Spišská Nová Ves

Sabinov

Počet BJ
16
20
20
24
18
12
12
10
18
8
30
18
14
18
12
28
20
8
10
11
176
5
24
48
29
60

Rok poskytnutia dotácie
2006
2005
2006
2005
2004
2005
2001
2006
2006
2002
2005
2006
2002
2004
2006
2002
2005
2006
2004
2006
2002
2006
2001
2005
2006
2005
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č.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Obec
Sabinov
Sirk
Slavošice
Smižany
Soľ
Sp. Nová Ves
Sp. Podhradie
Spišský Hrhov
Spišský Štvrtok
Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami
Stropkov
Sveržov
Šíd
Švedlár
Terňa
Tornaľa
Trebišov
Turňa n. Bodvou
Vaľkovňa
Vechec
Vechec
Veľká Ida
Veľký Šariš
Veľký Šariš
Vranov n. Topľou
41

Okres
Revúca
Rožňava
Spišská Nová Ves
Vranov n. Topľou
Spišská Nová Ves
Levoča
Levoča
Levoča
Kežmarok
Stropkov
Bardejov
Lučenec
Gelnica
Prešov
Revúca
Trebišov
Košice okolie
Brezno
Vranov n. Topľou
Košice okolie
Prešov
Vranov n. Topľou

Počet BJ
24
20
6
16
14
14
12
6
36
60
24
48
12
26
24
15
16
18
12
10
6
15
24
20
20
30

Rok poskytnutia dotácie
2006
2005
2005
2006
2006
2002
2005
2004
2004
2004
2006
2004
2005
2005
2006
2002
2006
2002
2006
2001
2002
2005
2006
2001
2004
2005
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č.
64
65
66
67
68

Obec

Okres

Zamutov
Zborov
Zborov
Zemplín
Žalobín
Žehra

Vranov n. Topľou
Bardejov

42

Trebišov
Vranov n. Topľou
Spišská Nová Ves

Počet BJ
24
51
14
2
7
41

Rok poskytnutia dotácie
2004
2004
2006
2001
2002
2002
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