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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY

„Základným  princípom  sociálnej  reformy  je  poskytovanie  pomoci  zo  strany  štátu,  ale  
predovšetkým kladením dôrazu na aktívnu účasť občana na riešení svojej nepriaznivej situácie. K 
tomu  slúžia  aktivačné  národné  projekty,  opatrenia  aktívnej  politiky  trhu  práce  a  rad  ďalších 
opatrení. Je nesporné, že suma základnej dávky v hmotnej núdzi (ďalej DHN) je nízka, pretože slúži  
na zabezpečenie základných životných podmienok, ale nezapočítanie príjmov zo závislej činnosti a  
zo všetkých druhov dôchodkových dávok v celej sume vlastne zvyšuje absolútny príjem rodiny“ - 
citácia odpovede Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na náš otvorený list ministrovi, 
ktorým sme poukazovali na prehlbovanie chudoby a na jej dopad v ďalšom živote postihnutých 
rodín. Kardinálnym problémom pri  tvorbe reformy a legislatívy je ich prevedenie do praxe bez 
uvedomenia si dlhodobých dopadov na obyvateľstvo. 

Tak  už  to  chodí  v živote,  že  nie  každý  má  svoju  životnú  „štartovaciu  plochu“  vopred 
zabezpečenú a vyčistenú. Dnes chcem preto poukázať na problematiku, ktorá vývojovo bude mať 
tendenciu gradácie a tou je stav rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. 
Základom všetkých problémov je strata zamestnania a následná nezamestnateľnosť. 
Rodiny sú rozdielne ohrozené v prvom rade podľa regiónu. Sú regióny a regióny – napr. Banská 
Bystrica má cca. 11% nezamestnanosť a ďalšie prepúšťanie avizujú dvaja veľkí zamestnávatelia, ale 
sú aj regióny s vyše 30% nezamestnanosťou, napr., južné okresy a východ Slovenska. 

Po druhé,  rodina nachádzajúca sa  v  hmotnej  núdzi  je ohrozená v tom zmysle,  že  aj  pri 
uplatnení si dávok sociálneho zabezpečenia jej neostávajú prostriedky na žitie, ale iba na prežívanie. 

Uvediem to na príklade:  
Rodina  s dvomi  deťmi  (štvorčlenná),  bývajúca  v  trojizbovom byte,  má  dávku vo  výške  3  630 
(DHN) + 1 670 (PNB) + 3 000 (AP) + 1 080 (RP) = 9.380,-Sk/ mesačne. Po zaplatení nájmu a 
služieb spojených  s bývaním – cca. 5 000,- Sk, ostane rodine  4 380,- Sk/mesiac, čo predstavuje 
36,50.-Sk/  deň  na  jedného  člena  domácnosti.  Od  tohto  musíme  odpočítať  ešte  miestne  dane, 
poplatky a iné potreby domácnosti vrátane základných životných potrieb. 
Ale vrátim sa k príkladovej rodine:  táto rodina má viac možností riešenia-neriešenia svojho statusu. 
Prvá a najlepšia je zamestnať sa, ale naraz obidvaja dospelí rodinní príslušníci, lebo pri zamestnaní 
jedného ostávajú stále na hranici hmotnej núdze, alebo v jej blízkosti v prípade, ak plat nebude 
omnoho vyšší ako je minimálna mzda, čo je veľmi bežné pre dotknutú kategóriu obyvateľov.
Ďalším riešením je  výmena bytu za menší.  Musíme si  ale uvedomiť,  že  ak predajú byt,  zisk z 
predaja  im  znemožní  poberanie  dávky  do  tej  doby,  kým  sa  neminú  peniaze  z  výmeny  bytu 
rozpočítané na mesačné DHN.
Čiže sú zase tam kde boli  predtým a môže sa stať,  čo je  tiež  bežný jav,  že  živobytie  sa  stane 
prednejšie ako platenie služieb a nájomného. V takom prípade je cesta jasná – takto vzniknutých 
neplatičov skôr či neskôr čaká ulica, v lepšom prípade zariadenie režimového bývania – tam, kde ho 
vôbec obce majú. 

Celý tento deštruktívny mechanizmus je stavaný na zamestnaní sa, čo je správne v prípade, 
ak sú na to spoločnosťou vytvorené možnosti. Treba si uvedomiť, že veľa ľudí nachádzajúcich sa v 
tejto situácií sú ľudia nezamestnateľní, či už z dôvodu vzdelania alebo veku a pod. Vytvára sa tak 
skupina obyvateľstva, ktorá nevyhnutne končí v sieti sociálnych zariadení a ak aj v nich prestane 
platiť predpísané záväzky, deti z takýchto rodín sa ocitnú v zariadeniach ústavnej starostlivosti a ich 
zabezpečenie je pre štát nákladové. 

V ponímaní príkladovej rodiny by to predstavovalo základné náklady štátu 2 x 185.000,-
Sk/rok na deti v DeD a 2x 60.000,-Sk/rok rodičia v útulku, čo predstavuje 490.000,-Sk/rok/rodina. 
Skúsme túto čiastku násobiť rokmi nevyriešenia statusu rodiny minimálne 10, ak nie viac. Vychádza 
nám suma, za ktorú pri viacerých rodinách by sme boli schopní už postaviť viacbytový dom, v 
ktorom môže celoročne pracovať potrebný počet sociálnych pracovníkov, zameraných na sociálnu 
prácu  v rodine.  Táto  práca  by  spočívala,  napríklad,  vo  vedení  domácností  k  hospodáreniu  s 
finančnými prostriedkami, vyhľadávanie možností zamestnania, prevencia a pod. Za tieto služby by 
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prostriedky. Čo je ešte dôležitejšie – štát by hlavne nemusel rozširovať kapacity DeD. Bežne sa 
tomu hovorí efektivita sociálnej práce a sanácia rodiny.

V našom zariadení núdzového a dočasného bývania KOTVA sa nachádzajú rodiny s deťmi, 
ktoré sa ocitli na ulici, či už vlastným pričinením alebo nie. Nám ide v prvom rade o maloleté deti a 
ich budúce bytie.  Skúsme si  to budúce bytie nejako predstaviť. Terajšie deti  nemôžu za stav,  v 
ktorom sa ocitli a tak by mali mať možnosť po dovŕšení plnoletosti riešiť svoju bytovú otázku. Je v 
tom ale jeden háčik - ak by sa aj k nejakému bývaniu dostali, hneď sa k nim bude ťahať zvyšok 
rodiny a sú tam, kde boli predtým. Človek nadobúda dojem, že sa nachádza v začarovanom kruhu. 
V prípade, že mladí nebudú mať víziu budúceho možného riešenia, môžu stratiť aj záujem niečo v 
spôsobe svojho života meniť a pôjdu v šľapajách rodičov. 

Alternatívou môže byť status režimového bývania, resp. bývania pod dohľadom alebo so 
sprievodným  pôsobením  pracovníkov,  zameraných  na  sanáciu  rodiny,  hospodárenie  a  vedenie 
domácnosti rodiny.

Ďalšou rovnako ohrozenou skupinou sú chovanci po ukončení ústavnej starostlivosti, ktorí 
definitívne vychádzajú z Detských domovov a nemajú kam ísť, nemajú rodiny, do ktorých by sa 
mohli vrátiť. Obyčajne nemajú poňatie, ako hospodáriť s financiami, ako a kde si vybaviť veci, 
jednoducho potrebujú pomocnú ruku, nasmerovanie a  samozrejme určité  zázemie na rozbeh do 
reálneho života. 

Riešenie je pritom jednoduché a nenáročné, treba len chcieť. Chovanci prepustení z ústavnej 
starostlivosti  by  mali  byť  zvýhodnení  pri  prvozamestnaní  takým  spôsobom,  že  sa  zvýhodní 
zamestnávateľ podobným spôsobom ako pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných ľudí, s tým 
rozdielom,  že  toto  zvýhodnenie  nebude  viazané  len  na  novovytvorené  miesta,  ale  aj  na  už 
existujúce. 

V rovine bývania sa taktiež dá o bývalých chovancov z DeD rozšíriť kategória možných 
nájomcov  v  chránenom  bývaní.  Prečo  by  nemohli  mať  možnosť  bývať  v  takomto  statuse  aj 
chovanci DeD, ktorí  väčšinu života strávili  v Detskom domove, svoju sociálnu situáciu si  sami 
nespôsobili a objektívne sa nemajú kam vrátiť? Ale týmito otázkami sa má prioritne zaoberať štát.

V celej  sociálnej  problematike  dnes  iba  hasíme  vzniknuté  problémy a  väčšinou  sa  štát 
zbavuje svojich povinností presunom všetkého problémového na samosprávy pod rúškom ošúchanej 
vety „však ste bližšie k občanovi, vyberajte väčšie dane“ a podobne. Nutné je brať do úvahy, že 
približne polovica rodín poberajúcich DHN neplatí daňové odvody a tým nenapĺňa „kasu mesta“, 
hoci práve z tejto „kasy“ máme budovať sociálnu politiku na solidárnom základe.  

Vypuklým problém, ktorý priamo i nepriamo súvisí so sociálnou situáciou obyvateľstva je aj 
nárast kriminality. Podľa Informácie o bezpečnostnej situácii v Banskobystrickom kraji za rok 2004 
majú hlavný a narastajúci podiel na páchaní uličnej kriminality nezamestnaní jedinci a alarmujúci je 
aj  fakt,  že  podiel  maloletých  a  mladistvých na  páchaní  trestnej  činnosti  v  celkovej  objasnenej 
kriminalite predstavuje 16,1%. Uvediem pár čísel za Banskú Bystricu.

Tabuľka č. 1: Trestná činnosť za rok 2004
BANSKÁ BYSTRICA POČET SPÁCHANÝCH SKUTKOV ZA ROK 2004

Násilná kriminalita 284

Majetková kriminalita 1.564

Ekonomická kriminalita 530

Uličná kriminalita 2.091

Zdroj :Informácia o bezpečnostnej situácii v Banskobystrickom kraji za rok 2004
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Tento predslov som použil na vykreslenie reálnej súčasnosti a na poukázanie hrozieb 
ktoré ohrozujú aj fungujúce rodiny a jednotlivcov. Referát sociálnych vecí a bytovej politiky 
MsÚ počas  celého roka 2004 poukazoval  kompetentným (  MPSVaR SR a  ÚSPSVaR )  na 
možné  hrozby,  ktoré  vznikajú  nekoncepčnou  prácou  a  ich  dôsledky  by  mala  znášať 
samospráva.

2. ČERPANIE ROZPOČTU V ROKU 2004

Čerpanie  rozpočtu  Referátu  sociálnych  vecí  a  bytovej  politiky  MsÚ  bolo  schválené  v  
materiály  MsZ  –  Správa  k  výsledkom hospodárenia  Mesta  Banská  Bystrica  za  rok  2004,  dňa 
26.04.2005.

Referát sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ v Banskej Bystrici zabezpečuje sociálnu 
politiku mesta na úrovni starostlivosti o občanov nachádzajúcich sa v hmotnej a sociálnej núdzi, 
spoločensky neprispôsobivých občanov ako aj poradenstvo pre občanov mesta v sociálnej oblasti. 

Skupina Položka Schválené na rok 2004 Čerpané v r. 2004 Rozdiel
10701 642 026 46 700 000,- Sk 401 505,- Sk +298 495,- Sk
10704 642 001 46 200 000,- Sk 185 500,- Sk +14 500,- Sk
10704 642 003 300 000,- Sk 300.000,- Sk 0,- Sk
10702 633 006

637 004
632 003

40 000,- Sk
20 000,- Sk
10 000,- Sk

16 315,- Sk
11 405,- Sk
8 190,- Sk

+23 685,- Sk
+8 595,- Sk
+1 810,- Sk

10702 632 001
632 002
636 001

187 000,- Sk
71 000,- Sk

392 000,- Sk
Spolu 644 214,- Sk }Spolu + 5 786,-Sk

10702 635 006 300 000,- Sk 528 077,- Sk -228 077,- Sk
0660 637 012

637 004
637 005

30 000,- Sk
50 000,- Sk
50 000,- Sk

119 420,- Sk
3 692,- Sk

30 562,- Sk

-89 420,- Sk
+46 308,- Sk
+19 438,- Sk

Spolu 2 350 000,- Sk 2 336 796,-Sk + 13 204,-Sk

CHARAKTERISTIKA PLNENIA ( pri prekročení rozpočtu – odôvodnenie) :
10 702 – 635 006 – Štandardná a rutinná údržba objektov v správe referátu bola prekročená z 

dôvodu vzniknutého havarijného stavu kanalizácie na objekte SCHC Tulská 
38, Banská Bystrica, ktorá bola opravená koncom roka 2004 - ( prihliadalo sa 
na možnosť financovania pri ušetrení financií na ostatných položkách ).

0660 – 637 012 – Súdne poplatky spojené s vymáhaním práv vlastníka vers. neplatiči v bytoch vo 
vlastníctve mesta a v správe horeuvedeného referátu prekročili predpokladané 
náklady. Táto položka sa nedá v rámci rozpočtu jednoznačne predvídať a je 
závislá aj od postoja nezávislého Okresného súdu.

Ostatné položky boli napĺňané v zmysle návrhu a schválenia rozpočtu na rok 2004.

2.1. KOMENTÁR K ČERPANIU ROZPOČTU ZA ROK  2004:

K skupine 10701 položke 642 026 46
Mesto v zmysle zákona § 71, ods. 1, písm. a) podods.6.) Zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci 
poskytuje jednorázové dávky sociálnej pomoci pre občanov mesta. Jedná sa o rodiny s deťmi a 
samostatne žijúce osoby s trvalým pobytom v Banskej Bystrici alebo dlhodobo sa zdržiavajúce 
osoby v zariadeniach sociálnych služieb.
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Mesto v zmysle zákona § 71, ods. 2 Zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci môže poskytovať zo 
svojho rozpočtu neštátnemu subjektu finančný príspevok alebo jednorázový účelový finančný 
príspevok.  Tieto  príspevky  sa  poskytujú  v zmysle  VZN  č.  25,  prostredníctvom doporučenia 
komisie pri MsZ, alebo rozhodnutím štatutára na základe odporúčania príslušného referátu MsÚ.
V roku 2004 boli poskytnuté tieto príspevky subjektom:
– Agentúra podporovaného zamestnávania …............................58.500,-Sk
– Združenie kresťanských seniorov …..........................................8.000,-Sk
– OZ Biela Pyramída...................................................................15.000,-Sk
– Zdravotne postihnutá mládež …................................................5.000,-Sk
– Carmen …..................................................................................5.000,-Sk
– Nádej deťom ….......................................................................15.000,-Sk
– SÚS SČK – brožúra k 10. výročiu práce s bezdomovcami ....35.000,-Sk
– ILCO klub ….............................................................................2.000,-Sk
– OZ Šachovnica ….....................................................................3.000,-Sk
– OZ PONS ….............................................................................5.000,-Sk
– OZ Sanare ….............................................................................9.000,-Sk
– Klub sclerosis multiplex ….................................................... 15.000,-Sk
– DK SKC – „Urobím ti radosť kamarát“ pre deti z DeD ….....10.000,-Sk

K skupine 10704 položke 642 003
Mesto v zmysle zákona § 71, ods. 2 Zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci môže poskytovať zo 
svojho rozpočtu neštátnemu subjektu finančný príspevok alebo jednorázový účelový finančný 
príspevok.  SÚS  SČK  v Banskej  Bystrici  prevádzkuje  tri  objekty  v rámci  trojstupňového 
selekčného systému práce s ľuďmi nachádzajúcimi sa v sociálnej a hmotnej núdzi.   Prevádzkou 
týchto      zariadení  ročne  šetrí  mestu finančné prostriedky vo výške 3.000 tis.Sk. Spoluúčasť 
mesta je v porovnaní so skutočnými nákladmi symbolická ale v dnešnej dobe neoceniteľná na 
zachovanie fungovania siete. Projekt je schválený Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici.

K skupine 10702 položke 635 006
V správe referátu je päť objektov, ktoré slúžia na sociálne účely, ich stav nie je v najlepšom 
stave z dôvodu, že sa  jedná vo väčšine o objekty,  ktoré boli  zrekonštruované a vyžadujú si 
každoročnú rutinnú a štandardnú údržbu. 
     Štandardná  a  rutinná  údržba  objektov  v  správe  referátu  bola  prekročená  z  dôvodu 
vzniknutého havarijného stavu kanalizácie na objekte SCHC Tulská 38, Banská Bystrica, ktorá 
bola opravená koncom roka 2004 - ( prihliadalo sa na možnosť financovania pri ušetrení financií 
na ostatných položkách ).

K skupine 10702 položky 632 001,632 002 a 636 001: 
V zmysle projektu starostlivosti o rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií 
- bez prístrešia MsZ schválilo projekt v rámci ktorého v zmysle zmluvy č.3/ 2002 -BH a zmluvy 
č. 2/2002 - BH referát prevádzkuje Núdzové bývanie KOTVA IV a príslušnú kanceláriu pre 
dvoch pracovníkov referátu - vysunuté pracovisko MsÚ.

K skupine 0660 položky 637 012, 637 004, 637 005:
V pôsobnosti  referátu  je  oblasť  bytovej  politiky  s čím  sú  spojené  výdavky  na  súdne  trovy 
-podávanie žalôb na vypratanie bytu a na exekučné výkony ako aj na úhrady platieb pre správcu 
obytného domu v ktorom má mesto svoje byty a neplatiči neuhrádzajú tieto poplatky prípadne 
byty nie sú obsadené.

Plánované:        2 350 000,--Sk

Čerpané:    2 336 796,--Sk
Rozdiel:     13 204,-- Sk                           PLNENIE ROZPOČTU NA 99,43% 
Príjem  RSVaBP MsÚ  za  poskytované  služby  v  zariadení  Núdzového  bývania  KOTVA 

IV.,bol predpokladaný vo výške 100.000,- Sk. Reálny príjem predstavoval sumu 218.450,-Sk.
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Na základe usmernenia ÚsPSVaR agenda vyplácania štátnej dotácie prešla pod pôsobnosť mesta v 
októbri 2004. Dotácia z mesta na doplatenie stravnej jednotky sa vypláca od septembra 2004, lebo 



poskytnutie štátnej dotácie je závislé od doplatenia rozdielu stravného lístka. Menný zoznam detí 
ktorým  vzniká  nárok  na  túto  dotáciu  je  tvorený  v  spolupráci  s  ÚPSVaR  v  Banskej  Bystrici. 
Vyplácanie rozdielu stravnej jednotky sa uskutočňuje formou Rozhodnutia o priznaní jednorázovej 
dávky v hmotnej núdzi na každého žiaka, ktorému vznikol nárok v zmysle Výnosu MPSVaR SR 
3950/2004-II/1.Vzhľadom na skutočnosť, že cena stravnej jednotky je rozdielna na jednotlivých ZŠ 
a MŠ je potrebné tento príspevok nastaviť v reálnej potrebe naplnenia citovaného Výnosu MPSVaR 
SR. 

Príspevok mesta na zabezpečenie stravy pre deti pochádzajúce z rodín nachádzajúch sa v 
hmotnej núdzi predstavoval za obdobie september – december 2004 sumu 30.923,-Sk.

V zmysle Výnosu MPSVaR SR 3950/2004-II/1, poskytuje RSVaBP MsÚ  štátnu dotáciu na 
štipendium pre deti ZŠ ktoré predstavovalo za obdobie účinnosti 9,10,11,12/2004 sumu 62.700,-Sk, 
táto suma je zo štátneho rozpočtu a  RSVaBP je iba sprostredkovateľ poskytnutia tejto dotácie ZŠ.

Neoddeliteľnou  súčasťou  každodennej  práce  je  poskytovanie  poradenstva  v oblasti 
zamestnanosti,  sociálnej  a  bytovej  politiky.  Pomoc  pri  nasmerovaní  klientov  pri  nárokovaní 
obligatórnych dávok, príspevkov a iných zvýhodnení podľa platnej legislatívy. Okrem poradenstva 
vykonáva RSVaBP poskytovanie správ o povesti z miesta bydliska občanov pri všetkých súdnych 
konaniach,  na žiadosť prokuratúry,  Cudzineckej  polície,  exekučných konaniach a  na dožiadanie 
ostatných štátnych inštitúcií, ktorých na to oprávňuje platná legislatíva. 

V roku  2004  to  predstavovalo  1.656  správ  o  povesti  z miesta  bydliska,  31  vyjadrení  k 
štátnemu občianstvu a 187 vyjadrení k odpusteniu súdnych poplatkov.

RSVaBP MsÚ v zmysle Vyhláška MZ SR o postupe pri úmrtí v znení zmien a doplnkov 
zabezpečoval pohreb pre občana, ktorý zomrel na území mesta a nemá ho kto pochovať pre 14 
zomrelých pričom v 7 prípadoch sme zabezpečili pohreb pozostalými, ktorých sme našli  v jednom 
prípade sme na základe príslušných vyjadrení pozostalých odstúpili mŕtvolu Ústavu Anatómie LF 
Martin ( bez nákladov z našej strany) a 6 pohrebov zabezpečoval RSVaBP s tým, že sme si uplatnili 
nárok na štátnu dávku – pohrebné. Skutočné náklady predstavovali sumu 35.484,-Sk a príspevok 
štátu na pohreb činil 13.000,- Sk.

3. BYTOVÁ POLITIKA

Referát sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ eviduje žiadosti o byty stavané za finančnej 
podpory  ŠFRB  pri  ktorých  okrem  evidencie  záujmu  o  lokalitu,  izbovitosť,  sleduje  splnenie 
podmienok stanovených Vyhláškou MVaRR SR. 

Okrem evidencie  žiadateľov o  byt  stavaný za  podpory  ŠFRB, RSVaBP MsÚ eviduje aj 
žiadosti o byty po neplatičoch, ktorí spĺňajú stanovené kritéria v zmysle VZN č.137/2004 o správe 
bytového fondu v meste Banská Bystrica.

Tabuľka č.2  :Prehľad došlých  žiadostí:
Rok Došlé žiadosti o byt 

ŠFRB 
Došlé žiadosti o byt po 

neplatičoch

2000 89 -

2001 562 -

2002 450 75

2003 146 71

2004 125 36
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V  roku  2005  by  malo  Mesto  Banská  Bystrica  zahájiť  výstavbu  nájomných  bytov  na 



Šalgotarjánskej ulici v Banskej Bystrici. Jedná sa o štyri nájomné domy A,B,C,D, v ktorých bude 
spolu 12 jednoizbových, 22 dvojizbových z toho 3 bezbariérové, 6 trojizbových bytových jednotiek. 
Byty budú stavané za podpory dotácie zo ŠFRB a ich dokončenie podľa získaných informácií z 
Investičného referátu MsÚ sa plánuje na rok 2006.

Tabuľka č. 3: Prehľad počtu bytových jednotiek v nájomných domoch:
Nájomný dom počet bytov Poč. pridel. bytov v r. 2003  Poč.pridel.bytov v r. 2004
Rudohorská 64 18 8
Kráľovohoľská 30 1 1
Medená - PT 301 90 15 12
Sládkovičova 13 1 -
Internátna 12 44 7 (žrebovanie) 5 (žrebovanie)
Podháj 51-53 116 4 (žrebovanie) -
SPOLU 357 46 26

Prehľad uzatvárania nájomných zmlúv v priebehu roka 2004:
Nájomný dom Rudohorská 27, B.Bystrica  - počet bytov 64, voľné byty - 0
Uzatreté nájomné zmluvy s nasledovnými žiadateľmi:
1.  Marta Tomajová,            1-izbový č. 20       dňa     19.01.2004
2.  Roman Lovič,                 2-izbový č. 31       dňa     25.06.2004          
3.  Dušan Urblík,                 garsónka č. 37       dňa     24.06.2004
4.  Miriam Stránska             1-izbový č. 43       dňa     27.10.2004
5.  Mr. Kornélia Balogová   2-izbový č. 46       dňa     26.01.2004
6.  Tatiana Smädová            1-izbový č. 49       dňa     08.03.2004
7.  Peter Borovica                1-izbový č. 54       dňa     28.04.2004
8.  Milan Barta                     1-izbový č. 13       dňa     16.12.2004
Nájomný dom Medená 1-11, B.Bystrica (Pršianska terasa)-počet bytov 90, voľné byty - 0
Uzavreté nájomné zmluvy s nasledovnými žiadateľmi:
1.   Ta Duc Thinh                 4-izbový č. A6       dňa  28.09.2004
2.   Monika Guttlerová         5-izbový č. A18     dňa  18.03.2004
3.   Pavel Berente                 2-izbový č. B8       dňa  13.10.2004    
4.   Roman Babčan               2-izbový č. B12     dňa  22.01.2004
5.   Monika Weisová            2-izbový č. C5       dňa  25.06.2004  
6.   Suot Tran Minh              3-izbový č. C6       dňa  30.07.2004
7.   Mgr. Igor Kolenička       2-izbový č. E3       dňa  14.07.2004
8.   Ján Schwarz                    3-izbový č. F1       dňa  23.08.2004
9.   Martin Kašpar                 3-izbový č. F2       dňa  06.05.2004
10. Katarína Chamková        2-izbový č. F3       dňa  06.08.2004
11. Karin Šporková               2-izbový č. F6       dňa  21.05.2004
12. Ivana Cimermanová        2-izbový č. F9       dňa  14.07.2004 

V nájomných domoch  Kráľovohoľská 20-22 - počet bytov 30, voľné - 0
Uzatvorené nájomné zmluvy:
1. Hynek Němec,                 2-izbová č. A6      dňa 16.12.2004  

V nadstavbe Sládkovičova 38-48 ( počet bytov 13)  počas roka 2004 neboli  žiadne zmeny nájomníkov a 
byty boli plne obsadené.
Nájomný dom Internátna 12 prešiel dňa 29.06.2004 do vlastníctva BPM, s.r.o.  :
Na základe výsledkov  žrebovania, ktoré sa konalo dňa 03.06.2004,  boli  uzatvorené nájomné zmluvy: 
1.  Júlia Oračková,       1-izbový č. 20        dňa 06.07.2004
2.  Mária Balážová,      1-izbový č. 42       dňa 24.06.2004
3.  Štefan Gažík            2-izbový č. 33       dňa 14.06.2004
4.  Mária Berkyová       1-izbový č. 24       dňa 13.07.2004
5.  Ján Eremiáš             1-izbový č. 38        dňa 11.08.2004
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Tabuľka č.4: Prehľad evidovaných nedoplatkov:



Nájomný dom Nedoplatky k 31.12.2004

Internátna 12 4.592.021,-Sk

Podháj 51 460.812,-Sk

Podháj 53 1.301.486,-Sk

Nová ul. 5-7 33.721,-Sk

Vymáhanie  nedoplatkov  je  zabezpečované  v  zmysle  Dohody  o  vykonaní  práce  s  Mgr. 
Čierťaskou pracovníčkou BPM s.r.o. Banská Bystrica v spolupráci s Právnym referátom MsÚ v 
Banskej Bystrici.

4. KRÍZOVÁ INTERVENCIA.
Pod krízovou intervenciou chápeme stav do ktorého sa jedinec alebo rodina dostala a nevie 

ho riešiť svojpomocne alebo za pomoci rodiny, širšej rodiny iných inštitúcií.

4.1. KRÍZOVÁ INTERVENCIA SAMOSTATNE ŽIJÚCICH OSÔB.
V zmysle  zákona  195/1998  Z.z.  o  sociálnej  pomoci  §-u  71,ods.1)  písm.e),  zabezpečuje 

RSVaBP MsÚ v spolupráci s SÚS SČK v Banskej Bystrici napĺňanie litery zákona prostredníctvom 
útulkov zriadených v  zmysle  projektu  schváleného Mestom Banská  Bystrica  a  SČK v Banskej 
Bystrici.Na ilustráciu uvediem niekoľko údajov z Komentára SÚS SČK v Banskej Bystrici za rok 
2004.
Graf č.1  : Stručný prehľad klientov v sociálnych strediskách SČK Banská Bystrica za rok 2004
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Tabuľka č.5:Prehľad stavu klientov v útulkoch ÚzS SČK Banská Bystrica za rok 2004:

Večierka Nádej  Šanca Prístav
štvrťrok rok štvrťrok rok štvrťrok rok

I. II. III. IV. 2004 I. II. III. IV. 2004 I. II. III. IV. 2004
Muži 969 798 588 685 3040 637 637 552 552 2378 1464 1306 1338 1380 5488
Ženy 173 129 83 118 503 455 455 582 705 2197 2401 2441 2524 2346 9712

Nerómovia 752 624 537 515 2428 424 364 337 368 1493 581 700 726 583 2590
Rómovia 390 303 134 288 1115 668 728 797 889 3082 3284 3047 3136 3143 12610

Do 18 rok. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 – 60 rok. 1136 915 638 790 3479 910 910 1011 1165 3996 3592 3474 3586 3450 14102
Nad 60 rok. 6 12 33 13 64 182 182 123 92 579 273 273 276 276 1098

Noví 55 59 32 45 131 2 0 3 2 7 3 4 3 0 10
Odišli 55 59 32 45 131 2 0 2 1 5 5 3 4 1 13

Oprávnení 740 631 497 637 2505 1092 1092 1134 1257 4575 3410 3292 3402 3266 13370
Spolu 1142 927 671 803 3543 1092 1092 1134 1257 4575 3865 3747 3862 3726 15200

Priemer 
oprávnených 8,13 6,93 5,40 6,92 6,84 12 12 12,3 13,66 12,5 37,47 36,18 36,98 35,5 36,53

Zdroj : Komentár SÚS SČK k roku 2004

4.2. KRÍZOVÁ INTERVENCIA PRE RODINY S DEŤMI.

Na RSVaBP MsÚ Banská Bystrica okrem zákonom stanovených povinností v tejto oblasti 
venujeme značnú pozornosť starostlivosti o maloleté deti hlavne z pohľadu intervencie v rodine, 
ktorá  prišla o strechu nad hlavou. Je nutné zdôrazniť, že väčšina prípadov takýchto rodín prišla o 
strechu nad hlavou vlastným pričinením. Pre takéto rodiny pochádzajúce z Banskej Bystrice slúžia 
zariadenia  Núdzového  a  Dočasného bývania  zamerané  hlavne  na  pomoc rodinám s maloletými 
deťmi  a  matkám resp.  otcom s maloletými  deťmi  s aspektom na  maloleté  deti.  Deti  v podstate 
nemôžu za činy a postupy svojich rodičov, ktorí ich do tejto situácie „dostali“, a zachovajúc odvekú 
pravdu, že rodina je základná bunka spoločnosti sa snažíme pomáhať takýmto rodinám, aby bola 
zachovaná celistvosť rodiny čo najdlhšie. Príklad rodiča, mám teraz na mysli biologického rodiča 
ktorý  žije  v spoločnej  domácnosti  s maloletým dieťaťom,  má  pre  dieťa  mienkotvornú  podstatu 
v podobe  zastavaní  rozličných  životných  rolí,  postojov   a  preto  je  aj  naša  práca  v otvorenom 
prostredí sústredená na zvyšovanie kvality žitia ako dospelých tak aj maloletých detí. V realite to 
predstavuje sústredenú prácu s rodičmi hlavne pri zachovávaní si pracovných návykov v podobe 
zamestnávania trvalou formou, brigádnickou formou, rekvalifikáciou alebo v podobe vykonávania 
malých obecných prác. Treba si uvedomiť, že od „nežnej revolúcie“ ubehlo 15 rokov a deti čo mali 
vtedy 3 roky majú dnes 18 rokov, a počas týchto 15 rokov nemali možnosť v mnohých prípadoch 
vidieť rodiča vstávať do roboty, vracať sa z nej, ale zato od malička vedeli kedy berú podporu. 

V zariadení Núdzového bývania KOTVA IV.- prevádzkovateľom ktorého je RSVaBP MsÚ 
poskytlo  v  roku  2004  cca.  12.133  nocľahov/rok  čo  predstavuje  cca.  33,24  nocľahu/deň.  Keď 
hovoríme o približných číslach je to z toho dôvodu, že menšie deti mali možnosť spať na jednej 
posteli  s  matkou ak o to  požiadali,  ďalšie  skreslenie  môže byť spôsobené prechodom rodiny v 
prebiehajúcom mesiaci  a  takisto  prechodom v  mesiaci  do  zariadenia  Dočasného  bývania  resp. 
odchodom zo zariadenia Núdzového bývania.

V zariadení  Núdzového  bývania  využilo  službu  v  roku  2004  =  99  klientov  z  toho  43 
dospelých a 56 detí ( viď Tabuľka č. 6) . 
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Tabuľka č.6: Vyťaženosť Núdzového bývania KOTVA IV. za rok 2004:

Klienti / mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Bučko (2+2D) O O O O O O O O O O O O
Záslav (2+3D) O O O O - - - - - - - -
Šovc ( 2+2D) O - - - - - - - - - - -
Samko (2+1D) O O O - - - - - - - - O
Osziová (2+3D) O O O O O O O - - - - -
Mirgová (2+6D) O O O O O - - - - - - -
Štajerová (2+2D) O O O O O O O O O O - -
Holováč (2+1D) O O O - - - - - - - - -
Šimčíková (2+2D) - O - - O O - - - O - -
Birdáčová (2+2D) - O O O O O O O O O O O
Hrušková (1+2D) - O O O O O O - - - - -
Gašparová (1+2D) - - - - O O O O O O O O
Dinková (2+2D) - - - - O - - - - - - -
Mirgová Ž. (2+2D) - - - - O O O O - - - -
Grófová (2+2D) - - - - O - - - - - - -
Svoreňová (1+1D) - - - - - O O O O - - -
Bučko G (2+2D) - - - - - - O - - - - -
Samko B. (2+2D) - - - - - - - - - O O O
Jonášová (2+3D) - - - - - - - - - O O O
Záslav J. (2+6D) - - - - - - - - - - O O
Radičová (2+2D) - - - - - - - - - - - O
Záslavová (2+3D) - - - - - - - - - - - O
Kakarová (2+1D) - - - - - - - - - - - O

Kapacita zariadenia Núdzového bývania je 39 lôžok a využiteľnosť zariadenia v roku 2004 
predstavovala  Ø 84,4% využitie zariadenia ( viď. Graf č.2 ). V niektorých mesiacoch prevyšoval 
počet klientov kapacitné možnosti, tento údaj je reálny z dôvodu, že na jednom lôžku mohla byť na 
žiadosť klienta umiestnená matka s dieťaťom do 3 rokov ako som to už uvádzal v správe. 

Graf č. 2: Vyťaženosť Núdzového bývania v roku 2004.
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Zariadenie Dočasného bývania  je  v  pôsobnosti  BPM s.r.o.  Banská Bystrica a  slúži  ako 

postupový stupeň z núdzového bývania. Tak ako smerom nahor môžu ísť klienti smerom dole alebo 
aj zo siete von ak nedodržiavajú Domový a Ubytovací poriadok a narúšajú spoločné nažívanie v 
komunite. V roku 2004 sa jednalo o 4 rodiny, ktoré museli opustiť zariadenie z toho jedna sa vrátila 
po dvojtýždňovom dištanci do siete.

Zariadenie Dočasného bývania poskytlo v roku 2004 bývanie pre 23 rodín čo predstavovalo 
98 klientov z toho bolo 57 detí.

Zhrnutím predošlého nám vyvstáva nasledovný fakt a to, že v roku 2004 využilo služby 
krízovej intervencie 46 rodín čo predstavuje 197 klientov z toho 113 detí. Tento počet je alarmujúci 
hlavne z pohľadu počtu detí, ktorých budúcnosť z dlhodobého aspektu je otázna a bude treba do 
budúcna smerovať aktivity na podchytenie tejto populácie tak aby mali možnosť rozvoja. Pozitívom 
je práca OZ Nádej deťom, ktoré smeruje svoje činnosti k týmto deťom a pôsobia priamo v zariadení 
KOTVA. Ďalším pozitívom je  činnosť sociálnych pracovníkov v otvorenom prostredí   ktorí  sú 
súčasťou RSVaBP MsÚ a spolupracujú tak zo ZŠ ako aj s inými organizáciami tak aby si  deti 
pravidelne plnili povinnú školskú dochádzku a získali tak aspoň základné vzdelanie = základ pre 
budúcnosť.

5. SPOLUPRÁCA S INÝMI INŠTITÚCIAMI

RSVaBP MsÚ v Banskej Bystrici pri napĺňaní sociálnej politiky mesta spolupracuje s inými 
organizáciami pri vytváraní absentujúcich služieb v tejto oblasti. V roku 2004 bola spolupráca s 
VÚC a SKCH Banská Bystrica pretavená do zriadenia Domu núdznych, Tajovského 1,  Banská 
Bystrica, ktorý slúži pre bezdomovcov v ponímaní štandardov štátu ako neoprávnených klientov 
laicky povedané sú to tí, ktorých príjem je vyšší ako sú DHN, čiže dôchodcovia na ulici. RSVaBP a 
RSZS  MsÚ  vypracovali  pre  dotknuté  kooperujúce  strany  sieťovanie  služieb  s  vymedzením 
jednotlivých činností a spolupráce kooperujúcich strán. Vyústením spolupráce je spustenie sociálnej 
služby pre  uvedenú  klientelu  od  januára  2005.  Okrem tejto  služby by  mal  zriaďovateľ  SKCH 
Banská Bystrica vykonávať v zariadení službu pre občanov, ktorí stratili doklad totožnosti. Služba 
je smerovaná k vybaveniu nového dokladu totožnosti  a následného riešenia ich situácie formou 
nárokovateľnej DHN.

Pri napĺňaní stanovených cieľov Sociálneho a hospodárskeho vývoja mesta Banská Bystrica, 
RSVaBP zahájil spoluprácu s OI Podlavice vo veci možného zriadenia Komunitného centra v tejto 
časti mesta.

V rámci spolupráce s inými samosprávami je najmarkantnejšia spolupráca s mestom Dolný 
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Kubín, ktorý má záujem kopírovať fungujúce siete krízovej intervencie v ich meste. Realizácia tejto 
snahy má pozitívny ohlas a reálnu podobu už vo vznikajúcich zariadeniach kopírujúcich služby 
krízovej intervencie v našom meste.

Ako som už v úvode spomínal RSVaBP intenzívne pripomienkuje legislatívne konania v 
prípadoch  kedy  by  prijatím  legislatívy  dochádzalo  k  negatívnym  dopadom  na  samosprávu. 
Pripomienkovanie  a  osobné  intervencie  prebiehali  na  Banskobystrickom  samosprávnom  kraji, 
Ustredí práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a na MPSVaR SR. Chybou pri prijímaní novej 
legislatívy je fakt, že táto nie je v dostatočnej miere konzultovaná so samosprávou a niekedy sa ani 
nezaujíma o stanovisko  samosprávy ako budúceho vykonávateľa tejto legislatívy.

6. PRIORITY A OPATRENIA

V oblasti bytovej výstavby by mala byť prioritou výstavba malometrážnych nenáročných 
bytových jednotiek pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva dostupná aj tejto skupine obyvateľstva. 
Riešenie vidíme vo výstavbe malometrážnych bytov, a v pokračovaní vymáhania vlastníckych práv 
voči  neplatičom   a  následná  revitalizácia  týchto  bytových  jednotiek  a  následné  poskytovanie 
v zmysle stanovených kritérií. Vzhľadom k skutočnosti, že 100% vlastníkom BPM s.r.o. je mesto 
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Banská Bystrica, je potrebné prostredníctvom Valnej hromady a Dozornej rady - teda poslancov 
MsZ  realizovať  vývoj  bytovej  výstavby  a  zachovanie  bytových  jednotiek  s aspektom  na 
nízkopríjmové  skupiny  obyvateľstva  formou  nájomného  bývania  na  dobu  určitú  s jasne 
stanovenými sankciami pre možných neplatičov.

V zmysle Zakladateľskej listiny BPM s.r.o., čl. III.ods.5) použije BPM s.r.o. zostatok zisku 
bude použitý na rozvoj bývania mesta. 

Určitý  potenciál  vidíme  v bývalých  ubytovniach,  priestoroch  predtým  využívaných 
školstvom a v neposlednom rade objekty vo vlastníctve MO SR.

V rámci riešenia bytovej problematiky Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú 
politiku pri MsZ odporúča vedeniu MsÚ koordináciu jednotlivých dotknutých referátov, oddelení a 
organizácií smerujúcu k budúcemu rozvoju v tejto oblasti.

Hlavná priorita:,
Hlavnou prioritou na rok 2005 je zadanie a vypracovanie Sociálnej analýzy mesta Banská 

Bystrica,  ktorá  detailnejšie  poukáže  na  potreby  a  trendy  v meste,  a  zároveň  bude  základným 
dokumentom na ďalší rozvoj v tejto oblasti na území mesta Banská Bystrica.

Heslovité zhrnutie priorít :
• vypracovanie sociálnej analýzy mesta,
• udržanie existujúcej siete sociálnych zariadení, tak po účelovej stránke ako aj po 

technickej, možné zriadenie ohrevne pre asociálov,
• rozvoj sociálnych služieb a zariadení v pôsobnosti RSVaBP v záujme skvalitňovania 

týchto služieb,
• výstavba malometrážnych nenáročných bytových jednotiek pre nízkopríjmové skupiny 

obyvateľstva dostupná aj tejto skupine obyvateľstva,
• kooperácia s tretím sektorom smerujúca na objednávkový systém zabezpečovania 

sociálnych služieb na území mesta Banská Bystrica,
• napĺňanie cieľov stanovených v Programe sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta 

Banská Bystrica.

Predpokladaný prechod kompetencií zo štátu na samosprávu.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je pripravený prechod kompetencií ( pôvodne od 01.01.2006 ) zo štátnej správy 
na obec v týchto oblastiach:

1. základné životné podmienky zabezpečuje obec pri prenesenom výkone štátnej správy, ak 



podmienky na ich zabezpečenie naďalej trvajú,
2. príspevok na zdravotnú starostlivosť, ochranný príspevok a aktivačný príspevok vypláca obec 
pri prenesenom výkone štátnej správy, ak podmienky na ich poskytovanie naďalej trvajú,
3. nárok na aktivačný príspevok s výnimkou aktivačného príspevku podľa §12 ods. 8 a 9 a 
príspevok na bývanie priznáva obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti a podmienky ich 
priznania a výšku ustanoví všeobecne záväzným nariadením.

Prechod týchto kompetencií aj na základe našich intervencií bol posunutý na rok 2008.

PRE ILUSTRÁCIU:
UPSVaR Banská  Bystrica  v  roku  2004  aktivizovalo  poberateľov  DHN na  malé  obecné 

služby  7.599  klientov/rok  čo  predstavovalo  cca.  11.398.500,-Sk,  táto  suma  v  ponímaní 
pripravovanej  legislatívy by mala  prejsť  do originálnej  pôsobnosti  samosprávy,  teda z  rozpočtu 
obce! Nehovoriac o príspevku na bývanie, ktorý by mesto stálo tiež niekoľko miliónov ročne. Je 
pravdou, že obce si majú tieto dotácie stanoviť VZN, ale problém je v tom, že je to vyskladanie 
DHN za ktoré garantuje štát a nie samospráva (viď predslov ).

-11-

V tomto  období  sa  pripravuje  rad  zmien  a  doplnkov  k zákonom v sociálnej  oblasti  ako 
napríklad  schválený  Zákona  o  rodine,  pripravovaný  Zákona  o  sociálno  právnej  ochrane  detí  a 
mládeže a novela Zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktoré svojou pôsobnosťou budú zasahovať aj 
do kompetencií  samosprávy a  rozšírenia  povinností  Referátu sociálnych vecí  a  bytovej  politiky 
Mestského úradu v Banskej Bystrici.

® Vypracoval: Mgr. Karol Langstein - vedúci RSVaBP MsÚ BB.



-12-

NÁVRH NA UZNESENIE MsZ

K BODU: Správa o činnosti Referátu sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ za rok 2004
________________________________________________________________________

MsZ V Banskej Bystrici

  s c h v a ľ u j e 

Správu o činnosti Referátu sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ za rok 2004 so zapracovaním 
priorít na rok 2006 v rozpočte mesta na rok 2006.



Dôvodová správa 

 bodu : Správu o činnosti Referátu sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ za rok 2005.

Referát  sociálnych  vecí  a  bytovej  politiky  MsÚ v  Banskej  Bystrici  každoročne  podáva 

správu o činnosti  v  zmysle  VZN č.  137/2004 o nakladaní  s  bytovým fondom v meste  Banská 

Bystrica  a  z  dôvodu poskytnutia  informácií  pre  poslancov Mestského zastupiteľstva  v  Banskej 

Bystrici o sociálnej situácií, ako aj o pripravovaných zmenách v legislatíve týkajúcej sa sociálnej a 

bytovej oblasti.

V zmysle VZN č. 137/2004 podáva správa informáciu o stave, evidencií a prideľovaní bytov 

v meste Banská Bystrica.

V  sociálnej  oblasti  správa  jednak  zhodnocuje  prácu  referátu  na  jednotlivých  úsekoch 

pôsobnosti  referátu  ako  aj  poukazuje  na  pripravované  zmeny  v  prechode  kompetencií 

pripravovaných  v  budúcom  období.  Ďalej  poukazuje  na  hrozby  a  potreby  riešenia  niektorých 

problémov  tak,  aby  nenastalo  ich  prehlbovanie  a  boli  včasne  podchytené.  Vzhľadom  na 

pripravované  zmeny  zákonov  v  sociálnej  oblasti  v  rámci  ktorých  bude  rozširovaná  činnosť  a 

súčinnosť samospráv pri napĺňaní stanovených činností je potrebné niektoré aktivity zakomponovať 

do prípravy rozpočtu na rok 2006.

Za správnosť: Mgr. Langstein



Zákon o sociálno-právnej ochrane deti a kuratele.

Obec bude v priebehu 1 roka uskutočňovať sanáciu rodinného prostredia  a  po roku má 

povinnosť mesačne ukladať na vkladnú knižku dieťaťa umiestneného v DeD po 01.01.2006 jednu 

12-tinu 10-tich % nákladov  z bežných výdavkov na dieťa ( 220 tis Sk )čo predstavuje : 

220 000 :10%:12 mesiacov = cca.1 833,-Sk/ mesiac, 22 tis. Sk ročne na jedno dieťa v DeD.

Opatrenia  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru

Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

§ 64

(1) Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa 

osobne stará o dieťa,  ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a  umiestnené 

do detského domova,  a  na  podporu úpravy ich rodinných pomerov,  poskytuje sa   

a) príspevok na dopravu,  

b) príspevok na stravu. 

(2)  Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú podľa osobitného 

predpisu) obyvateľmi obce, môže obec poskytnúť  príspevok na dopravu do detského domova, v 

ktorom  je  dieťa  umiestnené.  Formu  príspevku   na  dopravu  a  podrobnosti  jeho  poskytovania 

ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.

(3) Dieťaťu, ktoré sa zdržiava so súhlasom detského domova mimo detského domova z 

dôvodu návštevy rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, poskytuje detský domov 

príspevok  na  stravu  vo  výške časti  dennej  stravnej  jednotky   zodpovedajúcej  obdobiu,  počas 

ktorého sa dieťa zdržiava mimo detského domova.

(4) Na poskytovanie  príspevku na stravu  dieťaťu, ktoré sa so súhlasom detského domova 

zdržiava mimo detského domova podľa § 56 ods. 8,  odsek  3  sa vzťahuje rovnako. 

§ 65

(1) Príspevky podľa § 64 sa poskytnú, ak rodičia dieťaťa alebo osoba,  ktorá sa osobne 

stará o dieťa, prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a  zachovanie vzťahov s dieťaťom, a ak 

vynaložili primerané úsilie na  úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych 



pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa.

(2) Záujem rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, podľa odseku 1 

posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec a detský domov, 

v ktorom je dieťa umiestnené.

(3) Účelnosť poskytnutých príspevkov rodičom, osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo 

osobám podľa § 56 ods. 8, posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, obec a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.

(4) Ak detský domov zistí, že poskytnutý príspevok nebol použitý na určený účel, môže 
rozhodnúť o jeho ďalšom neposkytovaní.

§ 74
Pôsobnosť obce

(1) Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti

a) vykonáva

1. opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a 

sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 10, 

2.  opatrenia  na   ochranu  detí  pred  nepriaznivými  vplyvmi  otvoreného  prostredia   a  na 

znižovanie rizík sociálno-patologických javov  v prostredí podľa § 4, 

3. opatrenia na zvládnutie krízy, ak je   dieťa alebo plnoletá fyzická osoba ohrozená správaním 

člena rodiny  alebo členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,

 4.  potrebné  opatrenia  na  osamostatnenie  mladého  dospelého  pred  jeho  odchodom  zo 

zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti,      

b) organizuje 

1. výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom  sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie,

2. programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám podľa §  11 

ods. 1 písm. c) až e) v prostredí podľa § 4,   

3. resocializačné programy,  

c) spolupôsobí 

1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately,

2.   pri  pomoci  deťom,   pre  ktoré  orgán  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a  sociálnej  kurately 

vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej  práce s 

dieťaťom,

3. pri obnove rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie 



rodiny, 

d) poskytuje

1.  rodičovi  dieťaťa  alebo  osobe,  ktorá  sa  osobne  stará  o  dieťa,  príspevok  na  dopravu  do 

zariadenia podľa § 64 ods. 1 písm. a), 

2.  informácie    fyzickej  osobe,  ktorá  má záujem stať  sa  pestúnom alebo  osvojiteľom,   na 

podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu 

na náhradnú rodinnú starostlivosť,

3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym 

orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických 

zisťovaní a administratívnych zdrojov,)

e) poskytuje  pomoc  

1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä  ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý 

psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,

2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny,  členov rodiny alebo 

správaním iných fyzických osôb,

3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných 

pomerov  dieťaťa,  ak  bolo  dieťa  umiestené  v  zariadení  na  výkon  ústavnej  starostlivosti, 

predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia, 

4.  mladému  dospelému   po  skončení   ústavnej  starostlivosti  pri  zabezpečení   bývania  a 

zamestnania,    

f) poskytuje súčinnosť 

1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných 

pomerov,  bytových  pomerov  a  sociálnych  pomerov  dieťaťa  a  jeho  rodiny  na  účely 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,

g) utvára podmienky pre  prácu s komunitou,

h)  zriaďuje  zariadenia   podľa  potrieb  obyvateľov  za  účelom  výkonu  opatrení  sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately podľa  § 45 až 48 a môže zriadiť  zariadenia podľa §  49 a 50, 

§ 62 a 63,

i) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,

j)  vyjadruje  sa  k  spôsobu  života  fyzickej  osoby,  ktorá  má  záujem  stať  sa  pestúnom  alebo 

osvojiteľom a  jej rodiny podľa § 35 ods. 4 písm. c),

k)  vedie  evidenciu   detí,  rodín  a  plnoletých  fyzických  osôb,   pre  ktoré  vykonáva  opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,



l) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.46) 

(2) Obec  môže s výnimkou odseku 1 písm. a) štvrtého bodu, písmena c) prvého bodu a 

druhého bodu, písmena d), písmena e) prvého bodu a štvrtého bodu, písmena f), písmena g), j), až 

l) zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo 

prostredníctvom  právnickej  osoby  alebo  fyzickej  osoby,  ak  sa  nevyžaduje  akreditácia  na 

vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona.

K § 64 až 69
Navrhovaná  právna  úprava  medzi  opatrenia  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a  kurately 

zaraďuje aj opatrenia finančného charakteru. Ich cieľom je nadväzovanie a upevňovanie rodinných 

vzťahov a citových väzieb medzi deťmi a ich rodičmi alebo inými osobami zodpovednými za ich 

výchovu. Navrhuje sa, aby obec  príspevkom na dopravu  rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa o 

dieťa  osobne  stará   podporila  ich  stretávanie  sa  v  detskom domove.  Zároveň  sa  za  účelom 

podpory návštev dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí zaraďuje medzi finančné opatrenia aj 

príspevok na stravu, ktorý bude detský domov poskytovať vo výške stravnej jednoty počas pobytu 

dieťaťa v rodinnom prostredí.  Kombináciou týchto opatrení  s  vykonávaním ostatných opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vytvorí priestor na efektívnejšie dosahovanie 

účelu ústavnej výchovy. Navrhovaná práva úprava preberá zo súčasnej právnej úpravy osvedčené 

opatrenia,  ako  je  poskytovanie  vreckového,  darov  a  finančnej  pomoci  pri  uľahčovaní 

osamostatňovania sa mladého dospelého. Oproti súčasnej právnej úprave sa však upravujú bližšie 

podmienky  ich  poskytovania,  ako  aj  výška  poskytovaných   súm  zodpovedajúca   vývoju 

spoločnosti.

K § 74 a 75
Návrh upravuje pôsobnosť obcí pri výkone  samosprávnej pôsobnosti a pôsobnosť vyšších 

územných  celkov  pri  výkone   samosprávnej  pôsobnosti  v  oblasti  sociálnej  prevencie, 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri pôsobnosti obce je zároveň ustanovené, kedy 

môže výkon svojej samosprávnej pôsobnosti vykonávať prostredníctvom akreditovaného subjektu 

alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby.    


	Muži

