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26. júna 2013 ETP Slovensko v spolupráci s Úradom splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity zorganizovalo odborný seminár k téme 

sociálneho bývania.  

Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity otvoril seminár aktuálnymi údajmi z Atlasu rómskych 

komunít, ktoré by mali prispieť k cielenejšiemu vynakladaniu zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na oblasť bývania. 

Hovoril o pripravovanej reforme v oblasti bývania pre MRK, investíciách do infraštruktúry a bývania prostredníctvom 

štrukturálnych zdrojov (programovacie obdobie 2014-2020), o plánovanej svojpomocnej výstavbe, o vysporiadaní 

pozemkov, o spolupráci s partnermi. Cieľom reformy má byť nielen zlepšenie podmienok bývania obyvateľov MRK, 

legalizácia stavieb, ale aj vytvorenie nových pracovných miest, príprava nezamestnaných na pracovný trh prostredníctvom 

získania nových zručností pri samovýstavbe a prepojenia na nevyhnutnú terénnu sociálnu prácu. 
 

Klára Tóthová, UNDP informovala o pôsobení, prioritách a skúsenostiach UNDP na Slovensku v oblasti podpory 

projektov týkajúcich sa rozvoja bývania v sociálne slabých komunitách.   
 

Juraj Kuruc a Viera Hlaváčová, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predstavili štátne 

programy na podporu bývania pre obyvateľov MRK.  
 

Slávka Mačáková a Slavomír Kutaš, ETP Slovensko hovorili o komplexnom prístupe riešenia bývania s perspektívou: 

Z chatrče do 3E domu – Budujeme nádej. Program sa zameriava na svojpomocnú výstavbu domov za finančnej účasti 

budúcich majiteľov prostredníctvom mikropôžičiek. Prvá etapa výstavby sa bude konať v Rankovciach, Moldave nad 

Bodvou a Šimonovciach.   
 

Stanislav Hada, starosta obce Rankovce ako partner spomínanej výstavby informoval o aktuálnom stave stavieb prvých 

šiestich zapojených rodín - stavebníkov. Obec myslí aj na prislúchajúcu infraštruktúru, začínajú sa stavať prístupové cesty. 

Cieľom je zlegalizovať všetkých 35 domov v osade.  
 

Katarína Smatanová, Fakulta architektúry STU Bratislava priniesla inšpiratívne riešenia sociálneho bývania vo svete 

a konkrétne možnosti aplikácie na Slovensku (základný domček s rozlohou 25 m2 z postupným rozšírením na 75 m2 a úprava 

okolia: ihrisko, lavičky, kompostovisko).  
 

Jozef Gruchalák, mesto Dolný Kubín (projekt „O päť minút dvanásť“), Jozef Ravasz, mesto Dunajská Streda 

(program „Kontajnerové byty“), Jozef Rubis, mesto Giraltovce (výstavba murovaných aj montovaných domov) hovorili 

o príkladoch dobrej praxe a skúsenostiach nielen s výstavbou, ale aj terénnou sociálnou prácu, prepojením bývania 

s otázkami vzdelávania a zamestnania.   
 

Michal Sládek, Človek v tísni predstavil skúsenosti s pripravovanou výstavbou domčekov pre vybrané rómske rodiny 

v obci Kojatice, ktorá sa realizovala v spolupráci s architektmi, obcou, finančnými partnermi. Majitelia prispejú finančne aj 

prácou.  
 

Martin Muránsky z Nadácie Friedricha Eberta na záver pripomenul, že realizované inovatívne programy v oblasti 

sociálneho bývania sa môžu stať slovenským „vývozným artiklom“. Naše skúsenosti môžu využiť aj v okolitých krajinách 

(Česká republika, Maďarsko), kde sa iniciatívy v tejto oblasti zatiaľ vo veľkej miere nespustili. 

    

   

 

 

 

 

       ETP Slovensko 
    Zemplínska 15/A 
        040 01 Košice 
  Tel.: 055/72 888 56 
E-Mail: etp@ke.etp.sk 

Ďakujeme prednášajúcim a všetkým zúčastneným z radov zástupcov štátnej správy, miest 

a obcí a mimovládnych organizácií za inšpiratívne príspevky. 


