
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
Príspevok zo 7. ročníka medzinárodnej konferencie  

 
 
 

„Práca – cesta z bezdomovectva?“ 
  

 
  
  
  
 

  
26. - 27. 5. 2015  

Hotel Junior Jasná, Demänová 

 

 
Konferenciu realizovalo OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia podporený Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, 

ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien  



Člověk v tísni Slovensko 

Sme neziskovou organizáciou a na Slovensku pôsobíme od roku 2004. Naše 

hlavné programy sú: 

• Programy sociálnej integrácie 

• Humanitárna a rozvojová pomoc 

• Podpora ľudských práv 



Člověk v tísni Slovensko  

Programy v sekcii sociálnej 

integrácie 
• Poskytovanie komplexných služieb prostredníctvom 

komunitných centier: 

- Nízkoprahové denné centrá 

- Kariérne poradenstvo 

- Pracovné poradenstvo 

- Komunitná práca a komunitné organizovanie 

Program bývania – sporenie a mikropôžičky + výstavba 

Program vzdelávania 

Protidlhové poradenstvo 
• Od roku 2004, v rámci služby pracovného 

poradenstva v sociálne vylúčených rómskych 
komunitách. 

• Počas služby sme identifikovali tieto faktory: 

- takmer 90% klientov má na sebe uvalenú 
exekúciu alebo splácajú požičané peniaze 

- zadĺženosť je jeden z dôvodov 
nezamestnateľnosti našich klientov 

 



Ako pracujeme s klientami v téme 

 dlhov 

prevencia 
• Vzdelávanie v komunitách: 

- skupinové, opakujúce sa aktivity 1x ročne 

Hlavné témy: 

- pôžičky, úvery, splátky, úžera 

- Rodinný rozpočet 

- Sporenie 

- Legálna/nelegálna práca, hľadanie zamestnania 

intervencia 

• Identifikácia problému 

- zamestnanie, zadĺženie 

Posúdenie rozsahu 

 



Typy dlhov 

Z vlastného rozhodnutia 

• Hotovostné pôžičky 

• Kreditné karty 

• Nákup tovaru, ktorý nie je 
nevyhnutný na prežitie (TV, mobil, 
notebooky) 

• Nákup na splátky 

Vyplývajúce so životnej situácie 
• Dlhy na nájomnom voči obci/mestu 

• Dlhy na energiách  

• Dlhy na poplatkoch (odpad) 

• Dlhy voči rodine vyplývajúce z 
kritických životných situácií (odvoz 
detí na pohotovosť, nákup liekov a 
pod.) 



Kde získavajú naši klienti  

peniaze? 

• Lokálni dobrodinci / úžera 

• Nebankové subjekty 

• Banky 

• Od rodiny 

• Od obce 

• „včielka“ 



Ovplyvňovanie finančného  

prostredia – podpora finančnej 

 inklúzie 
 

• Spolupráca s bankami – vytvorenie priestoru pre produkty pre rizikové 

skupiny (prístup ku krátkodobým úverom, mikropôžičkám a pod.) 

• Ovplyvňovanie prostredia a správania nebankových subjektov 

 

 



Index etického úverovania alebo  

predátorský index 

Sledované parametre 
• Zrozumiteľnosť zmluvy 

• Prítomnosť úrokov z omeškania nad rámec zákonnej úpravy 

• Náklady na jednu omeškanú splátku v podobe sankcií 

• Cena produktu v prípade riadneho splácania 

• Využívanie inštitútu rozhodcovskej doložky 

• Využívanie zaisťovacích titulov ako je zmenka, exekútorský 
zápis, dohoda o zrážkach zo mzdy 

• Úprava započítavania prichádzajúcich platieb 

• Náklady súdneho, resp. rozhodcovského konania 

• Zlučovanie žalôb 

Aké zmeny nastali? 

• Zníženie využívania rozhodcovskej 

doložky 

• Nevyužívanie externých advokátov 

• Určovanie trendu a etických princípov 

veľkými nebankovými subjektami nad 

rámec toho, čo ukladá zákon 



Ďakujem za pozornosť. 

• Iva Grejtáková 

• 0911/791 713 

• iva.grejtakova@peopleinneed.sk 

• www.clovekvtisni.cz 

• www.peopleinneed.sk 

• www.rozhodnene.cz 
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