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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 
 Momentálna sociálno-ekonomická situácia obyvateľstva odzrkadľuje vo forme dopadov stav 
celej spoločnosti a je realitou života, že veľa ľudí žije na hranici blížiacej sa k životnému minimu. 
Stav jednotlivcov a rodín sa odvíja hlavne od pracovných možností a príležitostí ako aj od 
schopnosti zamestnať sa, respektíve rekvalifikovať sa v oblasti, ktorá je na trhu práce dopytová. 
Ako si dobre uvedomujeme niektorí spoluobčania sú zaradení do kategórie nezamestnateľných 
nezamestnaných a ich zamestnanie sa je problematické niekedy pripomínajúce sizyfovský údel. 
Systém dávok hmotnej núdze nepokrýva reálne potreby obyvateľstva a aj z toho dôvodu vznikajú 
situácie, ktoré vedú k neplneniu si niektorých povinností následkom čoho je ohrozená rodina s 
deťmi resp. jednotlivec. Rodina alebo jednotlivec sa ocitne v krízovej situácií a je odkázaný na sieť 
pomoci, či už vo forme poradenstva alebo vo forme poskytnutie relevantných služieb, ktoré 
zabezpečuje MsÚ v Banskej Bystrici v spolupráci s neštátnymi subjektami a štátnou správou. 
 V roku 2005 prebehol rad zmien aj v oblasti legislatívy prostredníctvom ktorej prešli 
niektoré kompetencie do pôsobností obcí. V oblasti krízovej intervencie je táto pôsobnosť bez 
finančného krytia zo strany štátu – teda v originálnej pôsobnosti obce. Jedným z hlavných 
legislatívnych dokumentov vymedzujúci činnnosti v sociálnej oblasti je zákon č. 305/2005 Z.z. o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení. Nemenej dôležitým zákonom v 
danej oblasti je aj zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení. Tieto dva dokumenty jasne 
naznačujú záujem štátu smerovať sociálnu politiku na zachovanie rodinných väzieb a rodiny ako 
celku, čo je záujmom nielen štátu ale aj samosprávy. Na druhej strane,  štát prijíma také reštrikčné 
opatrenia, ktorými sám degraduje status rodiny a riešenie krízových stavov ponecháva v pôsobnosti 
samosprávy s minimálnou spoluúčasťou na financovaní tejto najproblematickejšej skupiny 
obyvateľstva. 
 
 Človek, či už ako samostatne žijúca osoba, alebo rodina sa v dnešnej dobe môže ocitnúť v 
životnej situácii, ktorú bez pomoci iných nevie sám riešiť a preto mu RSVaBP MsÚ v spolupráci so 
štátnymi a neštátnymi subjektmi vytvoril podmienky v rámci sieti zariadení krízovej intervencie 
rozdelenej do troch hlavných skupín: 

1 Krízová intervencia pre rodiny s deťmi 
2 Krízová intervencia pre samostatne žijúce osoby a páry ( bez maloletých detí v ich 

starostlivosti ) v produktívnom veku 
3 Krízová intervencia pre samostatne žijúce osoby a páry bez maloletých detí v 

postproduktívnom veku. 
 
 Základná filozofia ponímania krízovej intervencie tkvie v troch základných princípoch 
prežívania a vnímania svojho statusu : 
    a) VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA 
    b) BUDOVANIE KREDITU 
    c) REÁLNE BÝVANIE – „Každý býva v tom na čo má“ 
 
Princíp vnútornej motivácie 
 Siete zariadení sú rozlíšené na kvalitatívnej úrovni v troch stupňoch od bazálnej úrovne 
postupne k zvyšovaniu kvality, avšak pri zachovaní príslušného statusu kvality, ktorý si môžu v 
reálnom živote zabezpečiť aj vlastnými silami. Bolo by nereálne budovať sieť s vybavením, ktoré si 
v bežnom živote nemôžu zadovážiť, lebo by to evokovalo uspokojenie s tým základným bez 
vnútornej motivácie isť do niečoho lepšieho - vyústením čoho by malo byť osamostatnenie sa bez 
potreby podpory zo strany inštitúcií. V tomto prípade môžeme hovoriť o tom, že aj kvalita 
prostredia je výchovným činiteľom, ktorý podnecuje k aktivite a zmene spôsobu bytia smerom k 
zvyšovaniu statusu a utility jednotlivca alebo rodiny. 



 

Princíp budovania kreditu 
 Klient svojou aktivitou zabezpečuje sebe resp. rodine zvyšovanie kvality žitia, čím prejavuje 
záujem ísť smerom k osamostatneniu. Základným meradlom je zamestnanie sa a zvyšovanie 
pravidelného príjmu smerujúceho k eliminácii pasívneho postoja, ktorý mu neumožňuje postup v 
sieti. Tento postoj sa dá zjednodušene chápať aj : „ Pomôž sebe svojou aktivitou a spoločnosť 
pomôže tebe podľa stanovených pravidiel a možností“. Z tohto princípu vychádza aj nasledovný 
princíp. 
 

Princíp reálneho bývania 
 „Každý býva v tom, na čo má.“ - tento postoj jasne hovorí sám za seba. Je nereálne 
prideľovať ubytovanie resp. byty klientom, ktorých režijné náklady spojené s užívaním ubytovania 
alebo bytu sú v takej výške, že ohrozujú ich minimálny status žitia. Opačným postojom by sme si 
vytvárali balík neplatičov a klientov zaťažených záväzkami, ktoré im neplatením vznikli. 
Budovaním kreditu dostávajú klienti možnosť bývať v lepších podmienkach, ktoré sú pre nich 
únosné vzhľadom na ich príjem za predpokladu vyvíjania aktivity. 
 
Partnerský princíp pri budovaní sietí krízovej intervencie 
 Základom budovania sietí je partnerstvo samosprávy, štátnej správy a neštátnych subjektov. 
Partnerstvo v určitom zmysle vzniká aj medzi poskytovateľmi služieb a samotným klientom. 
  
 Zariadenia sú dynamickou sieťou, ktorá funguje tak smerom nahor ako aj smerom nadol, čo 
názorne vypovedajú aj nasledovné grafické znázornenia. 
 
2. SOCIÁLNA POLITIKA 
 
 V rámci sociálnej politiky RSVaBP MsÚ zabezpečuje agendu v zmysle zákona č. 195/1998 
Z.z. o sociálnej pomoci v znení zmien a doplnkov a už v úvode spomínaných zákonom č. 36/2005 
Z.z. a zákona č. 305/2005 Z.z., nasledovná tabuľka vyjadruje čerpanie finančných prostriedkov v 
roku 2005 je súčasťou záverečného účtu. 
 
Rozpočtová klasifikácia Názov výdavku Schválené  

na rok 2005 

Čerpanie 

rok 2005 

 10.7.0.1/642026 46  Jednorázová dávka  700 000,-Sk 654 962,70,-Sk

 0.66.0/637005 46  Pohrebné 40 000,-Sk 18 072,50,-Sk

 10.7.0.1./642026 46  Potraviny pre krízové stavy – polievky,tovar... 40 000,-Sk 0,-Sk

10.07.04 /642001 46  Príspevky neštátnym subjektom 300 000,-Sk 224 000,-Sk

10.07.04 /642003 46  Príspevok SÚS SČK na prevádzku stredísk 320 000,-Sk 320 000,-Sk

10.07.02/ 635006 46 Rutinná a štandardná údržba zariadení v správe 
RSVaBP MsÚ        300 000,-Sk 188 750,40,-Sk

 10.7.02/ 637004 46  Všeobecné služby: 

 odvoz odpadu a pranie prádla 

 

         30 000,-Sk 13 335,-Sk

 10.7.02/ 636001 46  Prevádzka KOTVA 620 000,-Sk 509 720,20,-Sk

10.7.02/ 633006 46  Všeobecný materiál : čistiace 
prostriedky,náhradné diely a materiál 

20 000,-Sk 31 626,-Sk

 10.7.02/ 632003 46  Poštové a telekomunikačné služby 10 000 ,-Sk 7 780,-Sk



Rozpočtová klasifikácia Názov výdavku Schválené  

na rok 2005 

Čerpanie 

rok 2005 

 06.6.0/ 637004 46  Spravovanie bytov 100 000,-Sk 55 445,-Sk

10.7.01/634004 46 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 0,-Sk 4 500,-Sk

SPOLU  2 470 000,-Sk 2 028 192,-Sk

Percentuálne vyjadrenie  100%  82,1% 

                                                                                                                                      

 Na základe usmernenia ÚsPSVaR agenda vyplácania štátnej dotácie prešla pod pôsobnosť 
mesta v októbri 2004. 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 rok 2005 sumu 75 145,-Sk. 
  
 V zmysle Výnosu MPSVaR SR č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií vykonáva RSVaBP 
MsÚ ako osobitný príjemca Príspevok na dieťa v tých prípadoch ak je zanedbaná povinná školská 
dochádzka a zabezpečuje agendu dotácií na stravu, štipendiá a dotácie na školské pomôcky pre deti 
pochádzajúce z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi prostredníctvom prerozdelenia transferu 
štátnych financií. Objem finančných prostriedkov, ktoré prešli RSVaBP znázorňuje nasledovná 
tabuľka. 
 

Forma Základné školy 2005 Materské školy 2005 SPOLU 
Dotácia na stravu 784 239,-Sk 189 905,-Sk 974 144,-Sk
Dotácia na štipendium 327 800,-Sk - 327 800,-Sk
Dotácia na šk. pomôcky 233 500,-Sk - 233 500,-Sk
Príspevok na dieťa 421 200,-Sk 421 200,-Sk
SPOLU 1 956 644,-Sk
 
 V riadku príspevok na dieťa vykonáva RSVaBP MsÚ osobitného príjemcu tejto dávky zo 
štátu a v zmysle vyššie citovaného výnosu poskytuje rodinám, ktorých deti zanedbávajú povinnú 
školskú dochádzku túto dávku v inej forme – vecný poukaz vo výške prislúchajúceho príspevku na 
dieťa. V tejto oblasti sme intervenovali vyššie štátne orgány, že tento princíp sa míňa účinku a 
zbytočne zamestnáva samosprávu niečim čo v konečnom dôsledku nerieši problém a nedochádza k 
náprave ale opačne počet poberateľov cez osobitného príjemcu narastá. 
 

ROK Poč.detí - záškoláctvo Poč. detí – zanedbaná 
starostlivosť 

SPOLU 

2004 72 2 74 
2005 101 7 108 

 
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 2005 to predstavovalo 1.593 správ o povesti z miesta bydliska, 23 vyjadrení k 

štátnemu občianstvu a 130 vyjadrení k odpusteniu súdnych poplatkov. 
 
 RSVaBP MsÚ v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a v znení zmien a doplnkov 
zabezpečoval pohreb pre občana, ktorý zomrel na území mesta a nemá ho kto pochovať pre 7 
zomrelých pričom v 1 prípade zabezpečoval na koniec pohreb pozostalý, ktorého sme oslovili a v 5 
prípadoch  zabezpečili pohreb RSVaBP MsÚ a  v jednom prípade sme na základe príslušných 
vyjadrení pozostalých odstúpili mŕtvolu Ústavu Anatómie LF Martin na vedecké účely ( bez 
nákladov z našej strany). Zabezpečenie pohrebov realizoval RSVaBP MsÚ s tým, že sme si 
uplatnili nárok na štátnu dávku – pohrebné. Skutočné náklady mesta predstavovali sumu 
29.572,50,-Sk a príspevok štátu na pohreb činil 11.500,- 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 
2005 108 65 

 
 V roku 2005 zahájilo Mesto Banská Bystrica 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 je plánované na rok 2006. 
 
Tabuľka č. 3: Prehľad počtu bytových jednotiek v nájomných domoch: 
Nájomný dom počet bytov  Poč.pridel.bytov v r. 2004  Poč.pridel.bytov v r. 2005 
Rudohorská 64 8 15 
Kráľovohoľská 30 1 3 
Medená - PT 301 90 12 10 
Sládkovičova 13 - 1 
Internátna 12 44 5 (žrebovanie) 21 
Podháj 51-53 116 - 3 
SPOLU 357 26 53 
Pozn: Prideľovali sa uvoľnené byty 
 
Prehľad uzatvárania nájomných zmlúv v priebehu roka 2005: 
 



Nájomný dom Rudohorská 27, B.Bystrica  - počet bytov 64 
Uzatreté nájomné zmluvy s nasledovnými žiadateľmi: 

 1.   Blanka Ruttkayová      1-izbový č.  9  dňa  02.02.2005 
• 2.  Janka Marušková         2-izbový č. 15 dňa  10.11.2005 

3 Ľuba Bartalová            2-izbový č. 16 dňa  02.09.2005 
4 Miroslav Lašut            1-izbový č. 18 dňa  27.10.2005 
5 Želmíra Raffajová       garsónku č. 26 dňa  26.01.2005 
6 Lucia Krnáčová           1-izbový č. 29 dňa  22.04.2005 
7 Marián Trubiansky      1-izbový č. 32 dňa  31.05.2005 
8 Erika Šimonová  1-izbový č. 33 dňa  29.11.2005 
9 Martina Margócziová  1-izbový č. 47 dňa  11.07.2005 
10 Nadežda Tabačeková   1-izbový č. 48 dňa  31.08.2005    
11 Ján Šípka    garsónka č. 52 dňa  17.05.2005 
12 Miroslava Kleskeňová 1-izbový č. 54 dňa  02.05.2005 
13 Miroslav Kocúrik   1-izbový č. 59 dňa  05.09.2005 
14 Daniel Ďaďan   1-izbový č. 61 dňa  08.09.2005 
15 Marta Mayerová  garsónka č. 62 dňa  14.09.2005  

 
Nájomný dom Medená 1-11, B.Bystrica (Pršianska terasa)-počet bytov 90 

Uzatvorené nájomné zmluvy s nasledovnými žiadateľmi: 
1 Ľudovít Gríger             1-izbový č. A2 dňa  02.08.2005 
2 Igor Talpaš   4-izbový č. A6 dňa  19.10.2005 
3 Ján Schwarz                 4-izbový č. A7 dňa  26.10.2005     
4 František Medveď       1-izbový č. A13 dňa  03.04.2005 
5 Milan Mračko              3-izbový č. B11  dňa  03.10.2005 
6 Eva Králiková              2-izbový č. B20 dňa  20.10.2005 
7 Monika Kmeťová   2-izbový č. B 21 dňa  03.10.2005 
8 Dušan Kováč    3-izbový č. D7 dňa  04.05.2005 
9 Miriam Kováčová  2-izbový č. D 8 dňa  23.05.2005 
10 Michaela Motešická    2-izbový č. D 9  dňa  07.06.2005    

 
Nájomné domy  Kráľovohoľská 20-22 - počet bytov 30 
Uzatvorené nájomné zmluvy s nasledovnými žiadateľmi: 

1 Jozef Hromek  1-izbový č. A7  dňa  20.06.2005 
2 Andrea Hudecová 2-izbový č. B9  dňa  14.04.2005 
3 Ivan Filipiak  2-izbový č. C1  dňa  07.11.2005   

 
Nadstavba Sládkovičova 38-48 -  počet bytov 11 
Uzatvorené nájomné zmluvy s nasledovnými žiadateľmi: 

1 Ladislav Radoš 5-izbový č. 23  dňa  15.05.2005 
 

Nájomný dom Internátna 12  - počet bytov 44 
Na základe výsledkov  žrebovania dňa  16.08.2005,  boli  uzatvorené nájomné zmluvy  
 s nasledovnými žiadateľmi: 

1 Zdeno Bartoš             1-izbový č. 24  dňa 09.11.2005 
2 Stanislav Beňo 1-izbový č. 44  dňa 21.09.2005 
3 Gustáv Bučko  1-izbový č. 6  dňa 12.12.2005 
4 Milan Bučko  2-izbový č. 21  dňa 01.08.2005 
5 Branislav Budaj          1-izbový č. 11  dňa 02.11.2005 
6 Henrieta Demeová 1-izbový č. 17  dňa 26.10.2005 

 



 
4. KRÍZOVÁ INTERVENCIA. 
 
 Úlohou samosprávy je poskytovať možnosti na zmenu statusu, v ktorom sa rodina resp 
jednotlivec v kríze nachádza a jednou z takýchto možností je aj poskytnutie nižšej formy bývania, 
ktorú zabezpečujeme prostredníctvom útulkov v sieti pomoci samostatne žijúcim osobám v 
produktívnom veku, prostredníctvom Núdzového a Dočasného bývania za spolupráce s BPM s.r.o. 
Banská Bystrica pri krízovej intervencii rodín s deťmi a prostredníctvom spolupráce Domu 
núdznych určeného pre klientelu v postproduktívnom veku. 
 Realita života potvrdila vzájomnú súvislosť sociálnej a bytovej politiky, ktoré jedna s 
druhou úzko súvisia a mali by ísť v kontinuite pri zabezpečovaní krízovej intervencie. 
 
 
 
4.1 KRÍZOVÁ INTERVENCIA – RODINY S DEŤMI 

 
 V zariadení Núdzového bývania KOTVA IV.- prevádzkovateľom ktorého je RSVaBP MsÚ 
poskytlo v roku 2005 cca. 12.050 nocľahov/rok. 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 2005 - 18 rodín z toho 30 dospelých 
a 39 detí  
 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. Zariadenie Dočasného bývania poskytlo v roku 2005 bývanie pre 26 rodín čo 
predstavovalo 105 klientov z toho bolo 46 dospelých a 59 detí. 
 Zhrnutím predošlého nám vyvstáva nasledovný fakt a to, že v roku 2005 využilo služby 
krízovej intervencie 44 rodín čo predstavuje 174 klientov z toho 98 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. 
 
4.2  KRÍZOVÁ INTERVENCIA SAMOSTATNE ŽIJÚCICH OSÔB 
      V PRODUKTÍVNOM VEKU 
 
 V oblasti krízovej intervencie samostatne žijúcich osôb v produktívnom veku 
zabezpečujeme poskytnutie možností riešenia problematiky v partnerstve so SÚS SČK Banská 
Bystrica, ktorý je zriaďovateľom útulkov v rámci resocializačnej siete pre bezdomovcov. 
Nasledovná tabuľka vyjadruje obsažnosť troch útulkov zaradených do siete za rok 2005. 

 
SČK Večierka Nádej  Šanca Prístav

 štvrťrok rok štvrťrok rok štvrťrok rok
 I. II. III. IV. 2005 I. II. III. IV. 2005 I. II. III. IV. 2005 

Muži 851 812 815 977 3455 570 570 208 184 1532 1435 1669 1750 1693 6547
Ženy 0 0 8 16 24 642 681 810 862 2995 2178 2393 2263 2033 8867



Bieli 739 627 694 683 2743 269 410 251 276 1206 614 787 893 937 3231
Rómovia 112 185 129 310 736 943 841 767 770 3321 2999 3275 3120 2789 12183

Do 18. rok. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 91 92 92 278
18 – 60 rok. 851 812 823 979 3465 1212 1251 1018 1046 4527 3430 3789 3737 3450 14406
Nad 60 rok. 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 180 182 184 184 730

Noví  0 2 1 1 4 0 3 3 1 7
Odišli  2 1 2 0 5 0 4 3 4 11

Oprávnení 603 585 650 651 2489 1032 978 1004 1046 4060 3140 3607 3553 3266 13566
Spolu 851 812 823 993 3479 1212 1251 1018 1046 4527 3613 4062 4013 3726 15414

Priemer 
opráv. kl. 

6,7 6,4 7,1 7,1 6,82 11,5 10,7 10,9 11,4 11,1 34,8 39,6 38,6 35,5 37,17 

Údaje – tabuľku poskytol SÚS SČK 
  
 Koncom roku 2005 bola rozšírená kapacita nocľahárne o jednu vykúrenú miestnosť v 
prípade, že kapacita nocľahárne bude vyčerpaná z dôvodu veľkých mrazov. 
 Okrem služieb spojených s možnosťou ubytovania poskytuje SÚS SČK Banská Bystrica v 
spolupráci s RSVaBP MsÚ, prostredníctvom Centrálnej výdajne šatstva a potravín tieto komodity 
získané darovaním a inými formami pre obyvateľov odkázaných aj na túto formu pomoci. 
 
4.3 KRÍZOVÁ INTERVENCIA - SAMOSTATNE ŽIJÚCE OSOBY V 
      POSTPRODUKTÍVNOM VEKU 
 
 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 je dávka v hmotnej núdzi (DHN), čiže 
dôchodcovia na ulici.  Okrem tejto služby zriaďovateľ SKCH Banská Bystrica vykonáva 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. Ďalšou 
neoceniteľnou službou je stredisko osobnej hygieny – možnosť očisty bezdomovcov z ulice a 
poskytovanie polievky každý deň. V rámci spolupráce a logického sieťovania služieb krízovej 
intervencie je v úzkom kontakte pri vybavovaní tejto agendy každý z partnerov RSVaBP MsÚ – 
SÚS SČK a SKCH DCH  Banská Bystrica. 
 
 Logické sieťovanie služieb krízovej intervencie, ktoré sa buduje od roku 1994 začína mať 
jasné kontúry a nezaobíde sa bez kvalitných partnerských vzťahov pri zabezpečovaní tejto oblasti 
života. 
 
5. SANÁCIA RODINNÉHO PROSTREDIA 
 
 Jednou z originálnych kompetencií, ktoré nám ukladá Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej 
ochrane detí a kuratele dospelých je aj starostlivosť o rodinu, napomáhanie pri zachovávaní 
rodinných väzieb  a rad iných činností smerujúcich v prospech zachovania prirodzených kontaktov 
členov rodiny. 
 Sanácia rodinného prostredia v ponímaní RSVaBP MsÚ tkvie prioritne v skvalitňovaní 
prirodzených väzieb biologických rodičov a maloletých detí ako aj v skvalitňovaní rodičovských 
zručností, ktoré chceme zabezpečovať okrem iného aj činnosťami uvedenými pri projektovom 
zámere vybudovania Centra pre rozvoj rodičovských zručností „Bazalka“. Predpokladaná realizácia 
tohto zámeru bude v roku 2006. Partnerom na zabezpečenie odbornej garancie bude akreditovaný 
subjekt OZ Návrat, Banská Bystrica   



 Okrem konkrétnych činností, ktoré budú prebiehať v tomto centre, zabezpečuje RSVaBP 
MsÚ v Banskej Bystrici kontakt rodičov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica s 
deťmi, ktoré majú v ústavnej starostlivosti - formou poskytovania finančných prostriedkov 
potrebných na prepravu rodiča za maloletým dieťaťom do DeD. Tak ako sa tvorí Individuálny plán 
rozvoja osobnosti dieťaťa v DeD, tak isto dielčimi úlohami korigujeme aktivity rodičov, ktorí 
prejavili záujem zmeniť svoj spôsob života smerujúci k návratu dieťaťa z ústavnej starostlivosti do 
biologickej rodiny.  
 V podstate platí to čo som uviedol v úvodnej časti: „AKO SA KLIENT SNAŽÍ ZMENIŤ 
SVOJ STATUS VLASTNÝMI SILAMI, TAK MU MESTO V RÁMCI SVOJICH MOŽNOSTÍ 
POMÔŽE “. 
 Sanácia je proces postupných krokov vychádzajúci z presvedčenia ľudí, ktorých sa týka a 
ktorí sú vnútorne motivovaní isť do lepšieho za predpokladu splnenia spoločne stanovených kritérií. 
Našou úlohou je účelne vynakladať sily na podchytenie negatív a tvorbu logických možností 
spojením nielen zmeny prostredia, ale hlavne zlepšenia kvality medziľudských vzťahov v 
nadväznosti a dostupnosť reálnych možností ( bývania, vzdelania, zamestnania a pod.). 
 
 Vzhľadom na skutočnosť, že každý jedinec je individualitou samou o sebe a každé rodinné 
prostredie je odlišné, nedá sa problematika ponímať v zjednodušenom zmysle stanovených  
neadresných dotácií na sanáciu rodinného prostredia paušálne. Z toho dôvodu je každá rodina 
posudzovaná individuálne a prostriedky určené na sanáciu materiálneho prostredia konkrétnej 
rodiny budú posudzované adresne a účelovo, tak aby nedochádzalo k plýtvaniu finančných zdrojov 
v tých rodinách, ktoré naoko deklarujú ochotu meniť veci a v realite im ide iba o elimináciu platieb, 
ktorými sú zaviazaní voči DeD. V tejto oblasti taktiež platí, že priorita je v skvalitňovaní väzieb 
medzi rodičmi a deťmi a až potom je matéria. 
 
6. STAROSTLIVOSŤ O MLADÝCH DOSPELÝCH z DeD. 
 
 Ďalšou oblasťou, ktorá prešla do pôsobnosti samosprávy je starostlivosť o mladých 
dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti v Detskom domove. Pre tento účel sa za spolupráce s 
BPM s.r.o. Banská Bystrica a za spolupráce partnerov v roku 2005 začalo pracovať na realizácii 
zámeru pomoci tejto komunite, čoho výsledkom by malo byť dočasné bývanie „Tymian“. 
  
 Prioritou mesta je ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi a hlavne starostlivosť o 
deti a rodinu a o deti žijúce mimo vlastnej rodiny formou pomoci v krízových situáciach v 
nadväznosti na dostupnosť bývania a zamestnania sa aj mladým dospelým po ukončení ústavnej 
starostlivosti. Súčasťou systému bude aj už spomínané Centrum pre rozvoj rodičovských zručností 
„Bazalka“, ktoré sa bude nachádzať v tom istom objekte ako Dočasné bývanie 
„Tymian“.Umiestnenie týchto dvoch zariadení v jednom objekte má svoju logiku a opodstatnenie. 
Na základe práce s mladými dospelými im budeme vytvárať možnosti na dočasné, ale neskôr aj na 
nájomné bývanie, čím chceme naplniť reálne osamostatnenie sa tejto skupiny obyvateľstva s 
trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. Skúsenosti z predchádzajúceho obdobia nám ukázali, že 
keď sme umiestňovali mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti do útulkov, bol ich 
status kvalitatívne znižovaný a  strácali svoju dovtedajšiu identitu prijímajúc status žitia a bytia 
bezdomovca. Po krátkom období vyšla navnivoč aj snaha štátu dať im vzdelanie a stali sa 
problémovými nezamestnanými. Z dôvodu, že chceme predchádzať tomuto neduhu máme v úmysle 
zriadiť Dočasné bývanie pozostávajúce zo samostatných bytových jednotiek so spoločnými 
sociálnymi zariadeniami. V tomto priestore sa bude realizovať v spolupráci s ÚPSVaR BB, 
samosprávy a MVO – Úsmev ako dar, cielená sociálna práca pre klientelu mladých dospelých po 
ukončení ústavnej starostlivosti, ako aj pre mladých dospelých pochádzajúcich z náhradných rodín, 
v ktorých žili minimálne tri roky. 
 Počet maloletých detí pochádzajúcich z Banskej Bystrice v ústavnej starostlivosti 
predstavuje počet 45 a počet maloletých detí v náhradnej rodinnej starostlivosti v meste Banská 



Bystrica predstavuje počet 87. 
 
 
7. SPOLUPRÁCA S INÝMI INŠTITÚCIAMI 
 
 V rámci spolupráce s inými samosprávami je najmarkantnejšia spolupráca s mestami Dolný 
Kubín, Prešov, ktoré kopírujú fungujúce siete krízovej intervencie v ich meste. Postavenie mesta 
Banská Bystrica je v tomto smere modelovým pre ostatné regióny Slovenska. 
 Ako som už 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. 
 
8. PRIORITY A OPATRENIA 
 
 Prioritou na rok 2006 je zachovanie sietí krízovej intervencie s rozšírením na nové druhy 
sociálnych služieb potrebných na zabezpečenie originálnej pôsobnosti samosprávy v zmysle 
platnej legislatívy. Dôležitý je aj rozvoj partnerských vzťahov založených na princípe vyváženosti 
partnerov smerujúci k systému objednávania jednotlivých služieb, ktoré sú na jednej strane 
dopytové zo strany obyvateľstva a na druhej strane vykrývajú zabezpečenie povinnosti 
samosprávy vyplývajúcej z platnej legislatívy. 
 V oblasti bytovej výstavby by mala byť prioritou výstavba malometrážnych nenáročných 
bytových jednotiek pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva dostupná aj tejto skupine 
obyvateľstva.  
 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. 
 
 

© Vypracoval: Mgr. Karol Langstein - vedúci RSVaBP MsÚ BB. 
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K BODU: Správa o činnosti Referátu sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ za rok 2005 
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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 2005 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  zmeny v prechode kompetencií zo štátu ako aj nových 

originálnych kompetencii. 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 2007. 

 

Za správnosť: Mgr. Langstein 

 

 


