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Právo na bývanie 

• Bývanie ako základná ľudská potreba 

• Bývanie ako základné ľudské právo 

• Bývanie na Slovensku 

• Čo musíme/máme spraviť (kam sa potrebujeme posunúť) 

 



Bývanie ako základná ľudská potreba 

 

„Obec tedy vzniká, děl jsem, jak myslím, proto, že nikdo z nás 
není soběstačný, nýbrž mnoha věcí se mu nedostává … Tak 

tedy přibírá na pomoc jeden druhého, toho k té, onoho k jiné 
potřebě … pravým tvůrcem (obce) bude … naše potřeba“ …  

„První a největší z potřeb jest zajisté opatřování potravy, 
abychom byli a žili … druhá potřeba jest obydlí, třetí oděv a 

podobné věci“.  

Platón, Ústava, 369a 
 



Všeobecná deklarácia ľudských práv 

• Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 predstavuje 
základné východisko pre neskoršie normatívne úpravy práva na 
bývanie.  

• V čl. 25 je právo na bývanie chápané ako súčast ̌ širšieho práva na 
primeranu ́ životnú úroveň. Konkrétne, podľa čl. 25 ods. 1 Deklarácie:  

„Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho 
i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku 
opateru a nevyhnutné sociálne služby.“  

 



Medzinárodný Pakt o hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych právach 
• Právo na bývanie je upravené v čl. 11 ods. 1 Paktu OSN a je priamo 

inšpirované čl. 25 Deklarácie.  

 

„Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého jednotlivca 
na primeranú životnú úroveň pre neho a jeho rodinu, zahrňujúce 
dostatočnú výživu, šatstvo, byt (bývanie - nesprávny oficiálny preklad), 
a na neustále zlepšovanie životných podmienok.”  

 



Čo znamená právo na bývanie podľa čl. 11 
Paktu? 
„Právo na bývanie by nemalo byť interpretované úzko, reštriktívne... 
Právo na bývanie by malo byť skôr chápané ako právo žiť niekde v 
bezpečí, mieri a dôstojnosti. Toto vymedzenie je vhodné aspoň z dvoch 
dôvodov. Po prvé, právo na bývanie je integrálne spojené s inými 
ľudskými právami a základnými princípmi, na ktorých je Pakt 
vybudovany ́. Po druhé, odkaz na byt v čl. 11 ods. 1 Paktu nesmie byť 
chápaný ako odkaz iba na bývanie, ale ako odkaz na adekvátne 
bývanie.“  

 



Progresívna realizácia 

• Štát má určitý časový priestor pre dosiahnutie naplnenia sociálneho 
práva, vrátane práva na bývanie.  

• Na druhej strane ma ́ zároveň určité povinnosti okamžitej povahy, a to 
najma ̈: 

- prijať konkrétne a cielené kroky k naplneniu tohto práva, napr. 
prostredníctvom konkrétnej politiky či zákona.  

- Zároveň štát nesmie nikoho diskriminovať a musí okamžite naplňovať 
tzv. minimálne jadro sociálneho práva.  

 



Ako posudzovať adekvátnosť bývania 

• Adekvátnost ̌ bývania môžeme posudzovať vo vzťahu k trom 
štandardom:  

(i)  či je jednotlivec schopný uspokojiť svoje základné potreby pre 
prežitie,  

(ii)  či ľudia majú prístup k takým podmienkam, ktoré by im vo 
všeobecnosti, v každej spoločnosti, umožnili žiť zmysluplny ́ život,  

(iii)  či maju ́ prístup k takým podmienkam, ktoré by im vo všeobecnosti, 
v ich konkrétnej spoločnosti, umožnili žiť zmysluplny ́ život.  

 



Ďiabol je v detailech, pozor na terminológiu 

• O akom bývaní sa musíme rozprávať? Adekvátne (primerané) bývanie (NIE 
dostupné bývanie (!) 

• Čo znamená, ak sa rozprávame o “bezdomovectve“? 
(i) mať dôstojné bývanie primerané potrebám daného človeka a jeho rodiny (fyzická 
rovina);  
(ii) mať priestor pre vlastné súkromie s možnosťou sociálnych vzťahov (sociálna rovina);  
(iii) mať výlučne ́ práva k majetku, bezpečnosť držby a právneho titulu (právna rovina).  

Absencia aspoň jedného znaku určuje absenciu domova – už hovoříme o 
bezdomovectve. Štyri formy vylúčenia z bývania (FEANTSA):  

(ii) bez prístrešia,  
(ii)  bez bytu,  
(iii)  neisté bývanie a  
(iv)  nevyhovujúce (neadekvátne) bývanie. 

 



Verejné nájomné bývanie 

• podľa posledného sčítania domov a bytov z roku 2011, verejné 
nájomné byty tvoria len 3 % zo všetkých bytov a domov na Slovensku. 
Ak by sme brali do úvahy len obývané byty a domy, podiel je ešte 
nižší, iba 1,8 %. Nájomné byty v súkromnom vlastníctve majú tiež 
veľmi nízky podiel, približne 3 %, tak isto ako družstevné byty. 
Približne 91 % bytov a domov je obsadených vlastníkmi.  

 

• v roku 2017 sa ich postavilo iba 334, čo predstavovalo približne iba 3 
% z približne 15 000 novo postavených bytov 

 



Zákon o sociálnom bývaní 

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývani ́.  
- Pojem sociálneho bývania a definícia prijímateľov sú strohé 
- Zákon nedefinuje obsah pojmu sociálne bývanie, jeho význam, nedefinuje 

zraniteľné skupiny, ani spôsob, ako sprostredkovať sociálne bývanie tým 
najzraniteľnejším, nepočíta s ďalšími službami. 

- neuklada ́ povinnosť pre mestá a obce sociálne bývanie aspoň v minimálnej 
miere pre svojich zraniteľných občanov sprostredkovat ̌.  

- neupravuje podmienky procesu udeľovania sociálnych bytov – to 
ponecháva v kompetencii miest a obcí, ktore ́ kritérium zraniteľnosti osôb 
môžu a nemusia brat ̌ do úvahy  

- realizačná prax ukazuje, že príjem fyzických osôb nie je ohraničený len 
zhora, ale aj zdola – domácnosti po odrátani ́ nájomného musi ́ ostať životné 
minimum  
 
 
 



Príspevok na bývanie 

• zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.  

• možno poskytnúť len tomu, koho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
posúdil ako človeka v hmotnej núdzi v zmysle §§ 2 a 7 zákona  

• vysokuá bariéra i obmedzenie pre jeho získanie.  

• navyše, samotný príspevok je veľmi nízky, vo výške 55,80 EUR pre 
jednočlennú domácnost ̌ a 89,20 EUR pre dvoj a viacčlennú 
domácnost ̌.  

• Ďalší problém súvisí s tým, že sa vyžaduje právny titul k nehnuteľnosti 

 



Nútené vysťahovania 

• Podľa zistení regionálnych kancelárií Úradu splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity (USVRK)289 v rokoch 2010 až 2013 evidovali až 3139 vysťahovaných a 
bytova ́ náhrada bola poskytnutá len 926 z nich, čo predstavuje približne iba 29,5 
%. Až 70,5 % z nich bolo nútených čeliť okamžitému bezdomovectvu.  

• Nutné rešpektovať princíp proporcionality (ESĽP, Yordanova proti Bulharsku) 

• Pokiaľ ide o nevyhnutnosť - niekoľko desaťročí štátne orgány nekonali smerom k 
vyhnaniu rodín sťažovateľov alebo ich predkov, a tak de facto tolerovali 
nezákonnú osadu. 

• Princíp proporcionality (primeranosti) vyžaduje, aby situácia, ktorá sa týka celej 
komunity a dlhého časového obdobia, bola riešená úplne inak ako rutinný prípad 
vysťahovania jednotlivca z nelegálne užívaného majetku. 

• Povinnosť zabezpečiť prístrešie pre osobitne zraniteľných jednotlivcov môže 
vyplynúť z ustanovenia čl. 8 Dohovoru vo výnimočných prípadoch ako je tento, 
aby sa zabránilo bezdomovectvu vysťahovaných ľudí. 

 

 



Čo musíme/máme spraviť 

• Z hľadiska politík 
- chýva strategický či koncepčný materiál, ktory ́ by predstavoval jasný ́krok k 
postupnej realizácii práva na bývanie, a to najmä̈ s ohľadom na situáciu 
zraniteľných skupín 
- Neexistuje oficiálna stratégia na odstránenie bezdomovectva 
• Z hľadiska právnych predpisov 
- chýba komplexný zákon o sociálnom bývaní (nie len „dostupné bývanie (!) – 

pozor na terminológiu). 
- je potrebné reformovať príspevok na bývanie (zaistiť prístupnosť tejto 

podpory) 
- stavebné predpisy vyžadujú zmeny smerom k posilneniu práv ľudí so 

zdravotným postihnutím 
 
 
 



 

Ďakujem za pozornosť 


