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„Rozvoj	  potenciálu	  človeka	  bez	  domova“	  
	  	  

30.	  5.	  a	  31.	  5.	  2013	  
Park	  Hotel	  Tartuf,	  Beladice	  	  

	  
	  
	  
	  

Konferenciu	  zorganizovalo	  a	  spolufinancovalo	  o.z.	  ProA	  prúdu,	  vydavateľ	  Nota	  bene,	  z	  vlastných	  zdrojov.	  	  
Konferenciu	  podporil	  Nadačný	  fond	  Slovenských	  elektrární	  v	  Nadácii	  PonAs.	  	  
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ÚVOD

Zem > 7 miliárd ľudí

Svet v noci

Udržateľnosť?



ÚVOD



ÚVOD

„Otázka nášho obydlia je 
otázkou dosiahnuteľnej 

duševnej pohody... 

...architektúra je výsledkom 
ducha doby. Tento záver, 

prehlasovaný každým 
veľkým obdobím dejín, nás 

stavia tvárou v tvár úlohe 
dnešnej doby.“

Le Corbusier



BÝVANIE

Je činnosť, ktorá súvisí so základným uspokojovaním životných potrieb 
človeka.

Nemecký filozof Martin Heidegger vykladá termín bývania nasledovne
„Bývať znamená cítiť sa doma.“

Profesor filozofie Karsten Harries sa vyslovuje pre také stavanie 
a architektúru, ktorá:
„akceptuje ľudskú telesnosť a a smrteľnosť, ale tiež neúplnosť, 
potrebu druhých ľudí a pravdivého spoločenstva. Problematika 
prebývania a bývania nie je v prvom rade funkcia architektonická, 
ale etická...“

Sigfried Giedion /švajčiarsky historik architektúry/
„...úloha architektúry má tkvieť v pretlmočení platného spôsobu 
života pre našu dobu...“



SOCIÁLNE BÝVANIA

...je bývanie s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky 
dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným 
pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona.
Zákon č. 443/ 2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

V SR definované od 2010

Sociálne bývanie možno rámcovo definovať týmito faktormi:
faktor cieľovej skupiny
faktor zdroja ekonomickej podpory
faktor poskytovateľa
časový faktor (zdroj: Staroňová, Suchalová, 2010)



SOCIÁLNE BÝVANIE

Faktor cieľovej skupiny

(zdroj: Staroňová, Suchalová, 2010)



SOCIÁLNE BÝVANIE

bezdomovectvo nedefinované

SR

Sociálna služba

Prejav chudoby

Zariadenia sociálnych služieb

Hmotná núdza

NOCĽAHÁREŇ
ÚTULOK
DOMOV NA POL CESTE
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA

Bezdomovectvo – nie je statický jav, ale dynamický proces



SOCIÁLNE BÝVVANIE

SR

KONCEPCIA ŠTÁTNEJ BYTOVEJ 
POLITIKY DO ROKU 2015

DLHODOBÁ KONCEPCIA BÝVANIA PRE 
MARGINALIZOVANÉ SKUPINY 
OBYVATEĽSTVA A MODEL JEJ 
FINANCOVANIA /od 2005, primárne rieši len  
problematiku rómskych komunít/

Dokumenty o rozvoji bývania

Cieľ pre sociálne ohrozené či vylúčené skupiny je 
potrebné definovať formy bývania... pre zariadenia 
sociálnych služieb stanoviť minimálne, príp. 
maximálne ohraničujúce technicko-ekonomické
parametre, pri rešpektovaní ktorých by štát prispieval na 
ich výstavbu



SOCIÁLNE BÝVANIE

Faktor zdroja ekonomickej podpory
/Zariadenia sociálnych služieb/

/zdroj: Michal Czafík/



Európska federácia národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami /1989/

Európska typológia bezdomovectva /2005/
(European Typology of Homelessness and Housing Exclusion)

bez strechy nad 
hlavou

Rooflessness

bez ubytov. jednotky
(bytu, domu)

Houselessness

neisté bývanie
Living in insecure
housing

nevyhovujúce bývanie
Living in inadequate
housing

EURÓPA

FEANTSA

ETHOS

(Fédération Européenne des Associations Nationales avec les Sans-Abri)



EURÓPA

(Zdroj: www.feantsa.org)

http://www.feantsa.org)


KONFERENCIE, DOKUMENTY, DEKLARÁCIE...

Udržateľnosť v dokumentoch

/zdroj: Michal Czafík/



KONFERENCIE, DOKUMENTY, DEKLARÁCIE...

/zdroj: Michal Czafík/



KONFERENCIE

Sociálne ukazovatele a chudoba:

Miera nezamestnanosti

Miera chudoby

Pomer priemerných zárobkov

OBYTNÁ PLOCHA NA OSOBU

Pomer ceny domu a príjmu

Výdavky na občiansku vybavenosť na 
jedného človeka

3.-14.6. 1992 Rio de Janeiro
Konferencia OSN o životnom  prostredí

Agenda 21

Boj s 
chudobou

Podpora TUR 
ľudských sídiel

Chudoba

Cieľ:
- zamerať sa na mestskú chudobu
- vytvárať adekvátne a primerané
prístrešie pre všetkých



PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI

Schéma aplikácie hlavných princípov, kritérií a ukazovateľov udržateľnosti pre potreby výstavby 
sociálneho bývania pre ľudí v hmotnej núdzi /zdroj: Michal Czafík/



KONFERENCIE

3. – 14. jún 1996 Istanbul
Deklarácia o ľudských sídlach /HABITAT II/

Primerané prístrešie pre 
všetkých

Chudoba

Cieľ:
- zabezpečiť prístrešie a 
adekvátne súkromie pre každého 
a zaistiť to, aby ľudské sídla boli 
bezpečnejšie.

Primerané prístrešie znamená
tiež primerané súkromie:

primeraný priestor, fyzickú
dostupnosť, primeranú
bezpečnosť

hygienické zariadenia, kvalitu 
a faktory týkajúce sa zdravia

primerané a prístupné základné
vybavenie so zohľadnením práce, 
veku a pohlavia



ZHRNUTIE

Zhrnutie princípov

princíp optimalizácie

efektívnostný princíp

princíp solidarity

princíp kultúrnej a spoločenskej integrity

princíp rozumnej dostatočnosti

primerané prístrešie pre všetkých

kvalitu a faktory týkajúce sa zdravia

primerané a prístupné základné vybavenie

primeraný priestor

hygienické zariadenia

obytná plocha na osobu

bývanie

princíp ekologizácie

AKTUÁLNY STAV V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

HUMANIZÁCIA



PROBLEMATIKA

ARCHITEKTÚRAURBANIZMUS

ŠIRŠIE VZŤAHY, 
LOKALIZÁCIA,
DOSTUPNOSŤ,
DOCHÁDZ. VZDIALENOSTI
SPOLOČENSKÁ POTREBA...

TYPOLÓGIA
FUNKCIA
PREVÁDZKA
KAPACITA
SOCIÁLNE SLUŽBY...



PROBLEMATIKA LOKALIZÁCIE ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČLOVEK Priemerná rýchlosť ľudskej chôdze je 4-5 km/h

PEŠÍ POHYB

Denne človek 15 – 30 minút chôdze /podľa veku/

Denne 2- 3 km peším pohybom

Spojenie medzi centrom mesta a spádovým 
územím, v ktorom sa nachádza zariadenie 
sociálnych služieb 2- 3 km peším pohybom

ĽUDIA BEZ DOMOVA CENTRUM MESTA



PROBLEMATIKA LOKALIZÁCIE ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČLOVEK Zastávka MHD dostupná do 200 m /2-3 minúty/

MHD

Minimálna hustota pre efektívne zavedenie
autobusovej linky je 25 bytov/ha (50 – 75 

obyvateľov/ha)

Minimálna hustota pre efektívne zavedenie linky
električky je 60 bytov/ha (120 – 180 

obyvateľov/ha

ĽUDIA BEZ DOMOVA CENTRUM MESTA

Celková hustota 
obytnej 

štruktúry 
zodpovedajúca
udržateľnému 
rozvoju mesta 

je okolo 70 
bytov/ha (140 –
210 obyvateľov)

LOKALIZÁCIA – v mestskej zóne
s nízkou /50-100 byt/ha/, resp. strednou /100-200 byt/ha/ hustotou



PROBLEMATIKA LOKALIZÁCIE ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ĽUDIA BEZ DOMOVA CENTRUM MESTA

BRATISLAVA

CENTRUM
2-3 km 2-3 km 2-3 km

5-6 km

8-1
0 k

m



PROBLEMATIKA

ARCHITEKTÚRA
•DELENIE ZARIADENÍ:

Podľa mobility:
prenosné /vlastnou silou/
mobilné /kontajnerové/
stacionárne

Podľa lokalizácie v rámci sídla:
v centrálnej polohe
na hranici centra a predmestia
na periférii
na hranici sídla mimo sídla

Podľa komunikácie s okolím:
introvertné
extrovertné

Podľa typu zástavby:
monoblok /solitér/
bloková
pavilónová
radová

/zdroj: Ján Pálffy/

TYPOLÓGIA
FUNKCIA
PREVÁDZKA
KAPACITA
SOCIÁLNE SLUŽBY...



PRENOSNÉ ZARIADENIA



MOBILNÉ ZARIADENIA



STACIONÁRNE ZARIADENIA



HIERARCHIA ĽUDSKÝCH POTRIEB

Maslowova hierarchia potrieb človeka
/Abraham Maslow 1943, A Theory of Human Motivation, Psychological Review/



Cieľová skupina – ľudia v hmotnej núdzi

Muži Ženy

80 - 85% 15 - 20 %

ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB



„Ak sme aj 
zostúpili k nule, 
urobili sme tak 

v úmysle 
nezotrvať tam, ale 

vyjsť odtiaľ.“

Le Corbusier
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