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Úvod
Podľa Malcolma Gladwella tvoria najväčšiu skupinu bezdomovcov tí, ktorí sú bezdomov-
cami jeden deň. Druhú najčastejšiu skupinu tvoria tí, ktorí sú bez domova – dva dni. Tých, 
ktorí sú dlhodobo bez strechy nad hlavou, je oproti týmto dvom skupinám len malé množ-
stvo, avšak pre spoločnosť predstavuje práve táto skupina vážny problém. Ako ďalej hovorí 
Gladwell, ak už aj zabudneme na morálny aspekt tohto problému, neriešiť problém bez-
domovstva je samo osebe pre spoločnosť škodlivé, neekonomické a  iracionálne. Na ľudí 
bez domova totiž spoločnosť vynaloží v  konečnom dôsledku omnoho viac prostriedkov, 
ako by ju stáli funkčné a efektívne riešenia, ktoré by pomohli dostať týchto ľudí z ulice preč. 
Gladwell uvádza príklad bezdomovca a alkoholika Murraya Barra z mesta Reno v štáte Ne-
vada, na ktorého spoločnosť vynaložila počas jeho života viac ako milión dolárov (liečebné 
náklady, útulky, výjazdy polície, záchrannej služby a pod.), čo je suma, z ktorej by sa dalo 
financovať asi akékoľvek iné riešenie, ktoré by mu zabezpečilo lepší život. 

Keďže problém bezdomovstva často začína už v mladom veku a zároveň platí, že mladým 
bezdomovcom, ktorí ešte nie sú na ulici tak dlho, sa dá najľahšie pomôcť, je dôležité praco-
vať práve s touto skupinou mladých ľudí.

Informácie, ktoré by mohli pomôcť pri hľadaní riešení tohto problému, sa pokúsil získať 
výskum s názvom Špecifiká potrieb mladých ľudí bez domova v prostredí Bratislavy, ktorý 
realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na výskume spolupracovali Mgr. Alena 
Rochovská, PhD., Mgr. Ivana Brezovská, Andrej Molnár, Mgr. Barbora Jurovcová, Mgr. Mi-
riam Miláčiková a RNDr. Anna Hrabovská, ktorí zabezpečil realizáciu výskumu po odbornej 
stránke. Výskum bol podporený v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre 
prax1, ktorý zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na jeho základe vznikla táto 
publikácia.

1 Podrobnosti o národnom projekte KomPrax – Kompetencie pre prax sú dostupné 
 na webovej stránke IUVENTY: www.iuventa.sk.



4

1. o výskume
Hlavným cieľom výskumu bolo „identifikovať existujúce potreby mladých ľudí žijúcich bez 
domova v prostredí hlavného mesta Bratislavy“. 

Výskum sa realizoval s využitím kvalitatívnych výskumných metód (rozhovory s mladými 
ľuďmi bez domova, expertné rozhovory, pozorovanie). 

Objektom výskumu boli mladí ľudia bez domova žijúci v Bratislave. Výskumnú vzorku tvo-
rila skupina 33 mladých ľudí bez domova vo veku 15 – 29 rokov. Bolo medzi nimi 23 mužov 
a 10 žien. 

Mladí ľudia bez domova boli kontaktovaní priamo na ulici, v  útulkoch, prostredníctvom 
charitatívnych organizácií, ktoré navštevujú, a najmä prostredníctvom sociálnych sietí (nie 
je tým samozrejme myslený Facebook, ale skutočnosť, že sa mladí bezdomovci väčšinou 
medzi sebou poznajú).

Predmetom výskumu bolo skúmanie potrieb mladých ľudí bez domova. Počas trvania pro-
jektu bolo prostredníctvom kvalitatívnych metód skúmané prostredie, v ktorom sa mladí 
bezdomovci pohybujú, a taktiež bolo zisťované, aký má na nich toto prostredie vplyv. Zisťo-
vané boli tiež hlavné príčiny vzniku a pretrvávania bezdomovectva u mladých ľudí. 

Okrem rozhovorov s bezdomovcami sa tiež uskutočnili expertné rozhovory so zástupcami 
relevantných inštitúcií (štátnych, verejných a neziskových), ktoré napomohli k získaniu uce-
lenejšieho pohľadu na túto problematiku. Taktiež boli zmapované a navštívené organizácie, 
ktoré v Bratislave poskytujú pomoc pre bezdomovcov. 
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2- výsLedkY
2.1 súčasná situácia mladých ľudí bez domova

Život na ulici

Skupina oslovených mladých ľudí bez domova bola z hľadiska dĺžky života na ulici rôznorodá 
– bez domova boli od dvoch týždňov až po desať rokov. 

Približne tretina oslovených respondentov žije na ulici dlhšie ako päť rokov. Podobne veľká 
skupina respondentov žije bez domova menej ako rok. Výskumy ukazujú, že práve obdobie 
prvého roku je pre ľudí bez domova kľúčové, väčšina tých, ktorým sa nepodarí počas prvého 
roku vymaniť z problému bezdomovstva, na ulici zostávajú. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité 
snažiť sa zachytiť skupinu mladých bezdomovcov, ktorí sú na ulici krátko a majú ešte veľkú 
šancu vrátiť sa späť, do normálneho života. 

muži aj ženy, všetky vekové skupiny

Medzi mladými bezdomovcami sú ženy aj muži, mužov je však o čosi viac. Dôvodom môže 
byť fakt, že ženy sú na ulici zraniteľnejšie a  častejšie hľadajú útočisko u  priateľov alebo 
u známych. Ženy, ktoré majú deti, majú možnosť dočasného pobytu v krízových centrách.
Z hľadiska veku sme sa stretli s mladými bezdomovcami od 18 až do 29 rokov.

dôvody života na ulici.

Najčastejším dôvodom života na ulici sú na základe výpovedí mladých bezdomovcov rodin-
né problémy. Mladí ľudia často rozprávali o rozvode rodičov a s ním spojených problémoch 
(nový partner matky, strata bývania v dôsledku rozvodu). Strata domova často súvisela aj 
s  nezhodami a  hádkami medzi rodičmi a  deťmi a  následným (dobrovoľným) odchodom. 
Vyskytli sa prípady, keď po rozpade manželstva skončil bez domova jeden z  rozvedených 
partnerov. 

Ďalším z často uvádzaných dôvodov života na ulici bola strata bývania v dôsledku zlej fi-
nančnej situácie (rodičov alebo vlastnej), najčastejšie súvisiacej so stratou zamestnania.

Medzi respondentmi boli aj odchovanci z detských domovov, ktorí si po odchode z domova 
nedokázali zabezpečiť bývanie. 

Z ďalších uvedených dôvodov možno ešte spomenúť smrť rodičov alebo starých rodičov, na-
letenie podvodníkom a psychické problémy. 

Ako je vidieť, príčiny sú rôzne a nie vždy si bezdomovci zavinili svoju situáciu sami. Z mno-
hých výpovedí uveďme aspoň niektoré:

„Som sa pohádala s rodičmi, ma vyhodili z domu, naposledy som bola doma na Vianoce. Do-
mov môžem chodiť, ale nemôžem tam prespávať, musím spávať na ulici. Som aj zamestna-
ná, ale nie na úplný pracovný úväzok, som zaevidovaná na ÚP. Mám štyriapolročnú dcéru, 
moju vlastnú, doma. Mám nevlastných rodičov, no a keď ma vyhodili, tak to je asi dva roky, 
pred Vianocami. Takže to nie je super, že? Mala som s rodičmi konflikty, keď sa mi narodila 



6

dcéra. Keď mala dva roky, ma vyhodili z domu. Rodičia ma dali na súd, mala som trvalé byd-
lisko stále, sudkyňa rozmýšľala, čo s tým. Čo má urobiť. Moji rodičia sú nevlastní, som adop-
tovaná, hádali sme sa, tak ma mamka odhlásila z trvalého pobytu a tým pádom docielili, že 
ju majú v starostlivosti a mňa nechali na ulici.“

„Mama sa rozviedla, potom zomrela, ju zrazilo auto. Môj otec potom predal dom, a tak sme 
sa dostali na ulicu. Otec si potom zobral inú ženu so štyrmi deťmi.“

„Mama si našla druha, ja som si s ním nerozumel, tak som odišiel. Mama s tým nesúhlasila, 
ale ja som sa nechcel vrátiť späť.“

„Prišiel som o robotu, znižovali stavy, nemal som z čoho zaplatiť nájom...“

„Rodičia ma vyhodili v pätnástich z domu. Ani som nepil, ani nepijem, ani som nefetoval, 
ani nefetujem. Ani kávu si nedám, ani cigaretu. Ja som mal takého psychického otca, čo mu 
bárskedy prepne, a ten ma vyhodil z domu.“

možná pomoc?

Prevažná väčšina mladých bezdomovcov neočakáva oficiálnu pomoc pri úsilí dostať sa z uli-
ce, mladí ľudia sú presvedčení, že si musia pomôcť sami. Všetci sa zhodujú v tom, že situáciu 
by im pomohlo vyriešiť stabilné zamestnanie, ktoré by im umožnilo zaplatiť si bývanie.
Vyskytli sa aj prípady mladých ľudí, ktorí priznávajú, že potrebujú pomoc, ale nevedia, kde 
a koho by o ňu mali žiadať. 

Podľa viacerých respondentov sú neexistujúca pomoc a  nezáujem zo strany spoločnosti 
hlavnými faktormi vytvárajúcimi zúfalú situáciu, z ktorej sa bezdomovci nevedia dostať.  

„Toto je čisto vyspať sa a vypadni. Nenašiel som zariadenie, kde sa zaujímajú o ľudí, ktorí 
chcú riešiť ten daný problém a dostať sa z toho kruhu.“

„Ja mám stredoškolské vzdelanie, mám skončenú sociálnu prácu. Je to možno tým, že je tu 
blbý systém, alebo možno už gýčovito spomínaná stále tá diskriminácia, ktorá je. Neviem.“

V niekoľkých prípadoch sa mladí ľudia dostávajú na ulicu opakovane. Tu sa ukazuje, že práca 
a s ňou spojený príjem sú naozaj záchrannou sieťou. Opätovná strata zamestnania dokáže 
znovu spôsobiť človeku problémy, ktoré skončia až stratou bývania. 

Sociálne poradenstvo sa javí pre ľudí, ktorí oňho stoja a žiadajú ho, ako veľmi dôležité, už len 
z hľadiska psychickej podpory.

„No bol som asi pol roka, potom som sa dostal, som začal pracovať, držal som sa asi dva roky 
a teraz sme mesiac a pol bezdomovci. Strašne mi pomohli členovia tejto skupiny, aj fyzicky, 
aj som sa vyhol alkoholu, drogám. Im vďačím za všetko.“ 

Zaujímavé sú samotné návrhy bezdomovcov, ktoré by podľa nich mohli pomôcť vyriešiť 
problém bezdomovstva. Medzi najčastejšie uvádzanými boli: vyriešenie problémov v rodi-
ne, čo by umožnilo návrat domov, stabilná práca, odchod partnera (matky, otca), viac pe-
ňazí, sociálne poradenstvo. 
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2.2 sociálne siete

rodinné vzťahy 

Väčšina mladých bezdomovcov má rodinu, ale vzťahy medzi nimi sú naštrbené a nefungujú. 
Mladí ľudia sa so svojimi rodičmi kontaktujú iba zriedka alebo vôbec. V niektorých rodinách 
funguje drobná pomoc (finančná, poskytnutie jedla), ale väčšina kontaktov v rámci rodín je 
založená len na občasných telefonátoch
.
Viacerí oslovení mladí ľudia mali alebo majú svoju vlastnú rodinu: mladí muži, ktorí po roz-
pade manželstva prišli o bývanie, mladé páry, ktoré čakajú dieťa (bez veľkej nádeje na spo-
ločný rodinný život), slobodné matky, ktoré majú jedno, prípadne viacero detí (tie sú často 
v dočasnej pestúnskej starostlivosti). 

„Mám rodinu, ale od pätnástich rokov som s nimi nebol. Mal som otca notorika, v pätnástich 
rokoch som mu zlomil nos, keď škrtil mamu, odišiel som z domu, bol som v prvom ročníku 
strednej školy, bol som tiež na ulici, ale z ulice som sa dostal behom pol roka na ubytovňu. 
Sám som si ju zaplatil. Odvtedy som začal sám pracovať a odvtedy je to rok, čo mi to spravi-
la žena a som padol. K tej rodine. Oni sú roztrúsení, pretože naši sa rozviedli. Druhýkrát sa 
mama vydala, druhýkrát sa otec oženil. A tak, proste sú roztrúsení. Nenavštevujeme sa. Ani 
netelefonujeme. Nie sme v kontakte.“ 

Pri výskume sme sa stretli aj s prípadmi celých rodín, ktoré prišli o bývanie. Mladí ľudia zo-
stali na ulici spolu s rodičmi, deň trávili oddelene a večer sa stretli v útulku. Najproblematic-
kejšia situácia je však u mladých odchovancov z detských domovov, ktorí väčšinou nemajú 
vôbec nikoho, na koho by sa mohli obrátiť. 

priatelia, kamaráti

Priateľmi ľudí bez domova sú prevažne iní ľudia bez domova, s ktorými trávia väčšinu voľné-
ho času. Pri rozhovoroch slovo priatelia nahrádzali pojmom kamaráti alebo známi, hlavne 
kvôli zlým skúsenostiam s ľuďmi. Kamarátstva boli zväčša krátkodobé a nestále, podobne 
ako partnerské vzťahy. Napriek tomu sú priateľstvá samotnými bezdomovcami považova-
né za najdôležitejšie v živote (väčšina bezdomovcov nevlastní žiadny majetok, azda aj preto 
sú medziľudské vzťahy veľmi cenené).

Výskum ukázal, že bohatšie sociálne vzťahy sú pri živote na ulici výhodou, bezdomovci si 
pomáhajú hlavne s „dohadzovaním fušiek“, poskytovaním informácií o možnostiach nocľa-
hu, bezplatného jedla alebo šatstva, výnimočne si požičiavajú peniaze na zaplatenie útulku.
 
„No informácie máme o tom, že rozumiete, keď človek je na ulici a je bezdomovcom, bezdo-
movec bezdomovca nájde a už tie informácie idú, proste to je jednoduchá vec.“

Vzťahy s ľuďmi „zvonku“ (s takými, ktorí nie sú bezdomovcami) predstavujú najpravdepo-
dobnejšiu cestu k pomoci, alebo úplnému odchodu z ulice. Stretli sme sa s príkladmi, keď 
bol za najlepšieho priateľa (alebo najbližšieho človeka) označený úplne cudzí človek, ktorý 
v kritickej situácii podal pomocnú ruku:

„Viete, ja mám za tie 4 roky priateľov tuná vlastne, snažíme sa navzájom si pomôcť. No naj-
lepšieho mám teraz jedného človeka, ktorý, keď som predával na ulici, zastavil sa pri mne, je 
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to normálny človek, neni to bezdomovec, auto má, rodinný barák má, manželku má a každý 
týždeň ma volá na brigádu. Snaží sa mi pomôcť, ale skrz to, že ja nepijem, tak povedal, že 
vidím, že si slušný, poď, zoberiem ťa do roboty, ale síce je to brigádne len, ale neni to síce 
každý deň brigáda. No viete, lebo musíme chodiť po charitách, vidíte, u Matky Terezy, kade-
-tade, kde sa dá, kde sú tie oné, že dávajú jesť, tak musíme chodiť, lebo inak by sme umreli 
od hladu. S tým človekom sa poznám už štvrtý mesiac.“ 

S priateľmi z detstva sa väčšinou nestretávajú, často sa za svoju situáciu hanbia:

 „Tí už žijú normálny život, majú rodiny, dokončili si školy a pracujú.“

partnerské vzťahy

Pri rozhovoroch o partnerskom živote badať zreteľný rozdiel medzi mladšími a staršími bez-
domovcami. Mladší majú svoje sny o vlastnej rodine, bývaní a práci. Starší a tí, ktorí sú na 
ulici už dlhšie, o rodinu neprejavujú záujem. Niektorí už rodinu mali a po rozpade už ďalšiu 
nechcú.

V útulkoch sme stretli niekoľko mladých žien, ktoré už majú jedno alebo viac detí, o ktoré 
sa kvôli chýbajúcemu bývaniu nemôžu starať. Niekoľko mladých dievčat bolo tehotných. 
Predpokladajú, že po krátkom pobyte v krízovom centre pre ženy s deťmi (takýto pobyt je 
umožnený na pár mesiacov) im bude dieťa odobraté do pestúnskej starostlivosti, práve kvô-
li nemožnosti zabezpečiť mu bývanie. Partneri týchto mladých žien sú tiež bezdomovcami.

„Mám (vzťah), sme spolu mesiac. On predáva Nota Bene. Teraz som v požehnanom stave. 
Už som na sedemdesiat percent rozhodnutá, že ho dám preč. Toto bude moje tretie. Oni sú 
v pestúnskej starostlivosti. Nemôžem si ich nechať, ja sa musím postaviť na nohy a nájsť si 
robotu. Mladý chce, aby sme si ho nechali, ale nemôžeme, však nemáme kde bývať.“ 

Špecifickým zistením u skupiny mladých bezdomovcov z hľadiska partnerských vzťahov bol 
fakt, že títo mladí ľudia zotrvávajú aj v nefungujúcich vzťahoch, často naštrbených alkoho-
lom a drogami. Práve absencia širších sociálnych sietí, limitovaný počet kontaktov limituje 
aj možnosť nových, kvalitnejších vzťahov. Na druhej strane, chýbajúce širšie vzťahy spô-
sobujú, že ak vznikne partnerský vzťah, títo dvaja ľudia spolu trávia všetok voľný čas a vo 
všetkom si pomáhajú.

dôležitosť vzťahov

Na možnosti, ako sa dostať z ulice, sme sa snažili hľadať odpoveď aj prostredníctvom skú-
mania existujúcich „dobrých príkladov“ bezdomovcov, ktorým sa podarilo dostať sa z ulice 
preč. Aj tu sa potvrdila dôležitosť sociálnych vzťahov a väzieb, na základe ktorých im bolo 
umožnené vybudovať si iný život:

„Väčšinou je to tak, že si ten človek našiel ženu a založil rodinu. A ona nebola bez domova.“

„Zmenili ľudí okolo seba, prostredie, vyšvihli sa hore, snažili sa pracovať a to im pomohlo.“

„Áno, sú takí, čo tu boli a odišli preč. Majú priateľov, priateľky, ženy, mužov a odišli bývať 
inde. Pomohla im stála robota, spoznali lepších ľudí a zmenili sa.“
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„Poznal som jednu ženu, čo sa jej podarilo odtiaľto (z útulku) dostať. Tak našla si chlapa, ten 
ju zobral z ulice. Žena to má ľahšie.“

„Jedného som poznal takého, čo našiel ľudí, čo mu pomohli.“

2.3  Bývanie

kde bývajú bezdomovci?

V Bratislave existuje niekoľko zariadení pre ľudí bez domova, ktoré poskytujú rôzne formy 
základnej pomoci: nocľah, jedlo, ošatenie, základnú zdravotnícku pomoc, sociálne pora-
denstvo (pri vybavovaní dokladov, informácie o možnostiach ubytovania a pod.). 

Všetci bezdomovci s výnimkou jedného deklarovali prespávanie v útulkoch, v ktorých je aj 
možnosť sprchy a jedla (za symbolický poplatok). Z oslovených respondentov iba jeden pri-
znal prespávanie v stane v lese (v tomto prípade predstavoval život bez domova životný štýl, 
skôr výber, ako nevyhnutnosť). Svoju úlohu zohral aj fakt, že výskum prebiehal počas zim-
ných mesiacov, keď prespávanie vonku nebolo možné. Informácie o možnostiach prespania 
si bezdomovci vymieňajú medzi sebou, prípadne ich získavajú od sociálnych pracovníkov 
alebo z násteniek v útulkoch.

Z pozorovania na miestach známych pravidelným výskytom bezdomovcov (chatové a zá-
hradkárske osady, parky) sme zistili, že prevažná väčšina týchto bezdomovcov sú starší bez-
domovci, mladí ľudia sa medzi nimi takmer nevyskytovali. Skupina mladých bezdomovcov 
sa javí ako špecifická práve v tom, že akékoľvek zarobené peniaze využíva na zaplatenie si 
ubytovne (aspoň na prechodné obdobie), alebo lepšie vybaveného útulku. Veľmi dôležitú 
úlohu zohráva aj čas. Čím sú bezdomovci na ulici dlhšie, tým sú rezignovanejší, nehľadajú 
iné možnosti a uspokoja sa aj s najnižším štandardom. Taktiež platí, že tí, čo sú na ulici krat-
šie, hľadajú lepšie bývanie (útulky s  vyšším štandardom, ubytovne, občas dokonca lacné 
hotely). Pre všetkých bolo ale dôležité mať možnosť osobnej hygieny. 

Spoločným znakom všetkých mladých bezdomovcov je, že „nevyzerajú ako bezdomovci“. 
Radi sa pekne a čisto obliekajú a záleží im na tom, ako vyzerajú. Špecifickou a prekvapu-
júcou črtou všetkých mladých ľudí bez domova je, že sú na ulici pre bežného pozorovateľa 
neviditeľní. 
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2.4 Financie a majetok

príjmy a výdavky

Najviac peňazí vynakladajú mladí ľudia bez domova na stravu. Len výnimočne uvádzajú me-
dzi výdavkami aj položky ako oblečenie alebo kredit na mobil.

„Na stravu a na oblečenie. Ale poviem pravdu, asi si nepamätám dobu, kedy som mala po-
riadny peniaz v ruke, aby som si mohla ísť kúpiť dáke veci.“

„No ja verím tomu, že sú bezdomovci, ktorým ide len o ten chľast, a keď si zarobia...ale sú 
ľudia, príklad, ja mám tehotnú ženu, tak keď ja mám peniaze, tak rozmýšľam nad tým, že 
ideme sa niekde najesť, alebo keď je možnosť, tak si nakúpime aj na dva, tri dni, a čo sa týka 
oblečenia, keď mám toľko peňazí, tak sa ide do second handu a je tam možnosť kúpiť za 
jedno, dve eurá veci, takže snažíme sa, jak sa dá.“

Príjem zo sociálnych dávok uviedol iba minimálny počet bezdomovcov. Dôvody boli rôzne: 
nemožnosť nárokovať si kvôli nízkemu veku, chýbajúce doklady, zablokovaný účet z dôvodu 
dlžôb, neochota byť závislým na štáte, nepravidelný príjem z práce. Tí, ktorým sa podarilo 
vybaviť si sociálne dávky, uviedli, že tieto financie nestačia pokryť ani každodenné základné 
potreby na prežitie a už vôbec by sa nedalo z tých peňazí odložiť si niečo na bývanie.

„Áno. Momentálne som na sociálke... Ja dostávam 54,50 aj s manželkou. Je to nespravodli-
vé. Ona si vyberie lieky, niečo si odložíme na útulok, a tak chodíme po železe, vždy niečo.... 
Keď ale nie je, tak nie je. Nie, z takých peňazí sa nedá šetriť.“

Z  výpovedí bezdomovcov je zrejmé, že zvádzajú každodenný boj o  prežitie. Tí, ktorí majú 
aspoň nepravidelný príjem, deklarujú snahu v  rámci možností si niečo odložiť. Na nami 
skúmanej vzorke respondentov sa nepotvrdil známy predsudok, že všetci bezdomovci pijú 
a žijú zo sociálnych dávok.

„Keď zarobím viac, áno, dokážem si to rozdeliť na viacej, napr. na celý týždeň. Lebo keď idem 
napr. do Volkswagenu, na čistiace práce, dostanem 25 € za zmenu,  lenže to je raz týžden-
ne. Maximálne dvakrát týždenne. Tak si to rozhodím. Teraz nezarobím nejako peniaze, no 
proste vo väčšej miere, aby som si mohol viac odložiť. Čo sa ale týka zadelenia tých vecí, tak 
áno. Mám ich stále pri sebe.“

„Ušetriť by som vedel, keby mám robotu. Pokiaľ nemám robotu, tých desať, pätnásť euro, čo 
sa zarobí na ulici, z toho sa vyžiť, ušetriť nedá.“

„Ja by som si chcela šetriť, ale keď sú nejaké peniaze, tak sa minú na jedlo.“

Okrem získavania financií pomocou sociálnych dávok (čo bolo v  minimálnom počte prí-
padov), získavajú mladí ľudia financie širokou škálou činností. Uvádzajú oficiálne brigády 
(IKEA, VW), nepravidelnú prácu načierno (pomoc v záhrade, okolo domu), predaj časopisu 
Nota Bene, pohľadníc, zber papiera, železa a tiež žobranie na ulici. 

„No na začiatku som sa snažil nájsť prácu, no ale to nešlo. Tak zarobím jedine buď papierom 
alebo železo.“
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„Z brigády. Keď som na tom už ozaj zle, tak zavolám ujovi alebo babke a vypýtam si, potom 
im to vrátim, alebo mi povedia, že nemusím. Alebo mi ešte niekto dá.“

„No ja nepožičiavam, ja predávam pohľadnice na ulici a my žijeme z toho. Ja robím takto, 
slečna, ja keď nemám peniaze, alebo síce keď mám vo vačku jedno euro, ja si kúpim 5 po-
hľadníc, sa postavím na ulici a  predávam to ľuďom. Ja napríklad kúpim pohľadnicu za 20 
centov a na ulici sú ľudia, ktorí sa zastavia, opýtajú sa čo predávaš, ja poviem pohľadnice 
a oni sa opýtajú, koľko to stojí, tak ja poviem, že to je dobrovoľné a sú ľudia, ktorí dajú dve 
eurá, jedno euro, ale to je nestále. Ale niekedy sa stane aj to, že celý deň predávam a zarobím 
3 eurá, takže je to dosť smutné.“

dlhy

Viacerí bezdomovci priznali, že majú nesplatené dlhy (najčastejšie voči zdravotnej poisťovni 
alebo za pokuty od revízorov). Aj dlhy sú niekedy prekážkou pre možnosť oficiálne sa za-
mestnať, keďže zarobená mzda by bola zablokovaná exekútorom. 

Podľa výsledkov výskumov sa často najmä mladí odchovanci z detských domovov necha-
jú nalákať do pasce rýchlych úverov, ktoré v konečnom dôsledku znamenajú príliš vysoké 
splátky, ktoré nie sú ľudia bez príjmu, alebo s nízkym príjmom, schopní splácať. Zo skúse-
ností niektorých bezdomovcov je zrejmé, že aj jedna nepremyslená pôžička môže spôsobiť 
vážne a dlhodobé problémy. 

„(Dlhy) mám, mám. To už je horšie. Jednu exekúciu mám. To som bol teraz s jedným pánom 
exekútorom, nejaký agent, či čo to. Som sa s ním dohodol, že budem 50 eur mesačne dávať, 
splácať a 3 300 eur. To pôžičku som si zobral, keď som robil ešte. Som si prvýkrát dal pôžičku 
urobiť, tak som zobral nejakú debetnú? Nejakú takú hovadinu proste a strašne splátky tam 
boli. To som vzal 20 000 na slovenské, ešte keď som robil. Taký debil som bol, teda mladý 
som bol.“

„Ježišmária, odkiaľ mám začať, od Tatra banky cez T-Mobile, bodaj by tie firmy skrachovali.“

„Veľmi veľa. Sociálna poisťovňa, dopravný podnik, T-mobile, O2, Provident, 555,19 euro. Bola 
som sprostá. U mamy mám dlžobu.“

cennosti, oblečenie, jedlo

Väčšina z bezdomovcov nevlastní žiadny hmotný majetok, nanajvýš mobil. Za najcennejší 
majetok považujú veci nehmotného charakteru (priateľ, mama, dieťa, charakter, zdravie). 
Z hmotných vecí sú označené za cenné napr. fotka mamy, oblečenie, retiazka, rádio.

Mladí ľudia bez domova využívajú širokú škálu stratégií pri získavaní oblečenia a  stravy. 
Oblečenie nakupujú najviac v charite, ale aj v  lacných obchodoch (čínsky obchod, second 
hand). Oblečenie tiež dostávajú od známych alebo iných bezdomovcov, z Humany, z kontaj-
nerov. Pre niektorých bolo oblečenie dôležitou súčasťou imidžu. Najmä mladí ľudia, ktorí už 
boli na ulici veľa rokov, sa snažili vyzerať tak „úplne normálne“. Súčasťou ich životnej straté-
gie (žiť zo dňa na deň), je nakupovanie „pekného“ oblečenia a stravovanie sa „podľa toho, na 
čo mám chuť“. Podobné je to aj s vlastníctvom mobilu. Pre tých, ktorí sú na ulici dlhšie, a pre 
starších, predstavuje mobil nevyhnutnosť a všetkými možnými spôsobmi sa snažia získať 
peniaze na zaplatenie kreditu, a to aj na úkor toho, že im nezostanú peniaze na zaplatenie 
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lepšieho útulku. Je zjavné, že s dĺžkou pobytu na ulici sa postupne menia hodnoty a životné 
očakávania. 

„Každý normálny človek má mobil. Veľa ľudí si myslí, že človek, ktorý je bez domova, by ne-
mal mať mobil. V 21. storočí by aj ten človek bez domova mal mať ten mobil, aspoň tie zá-
kladné funkcie. Keď sa niečo stane, to je prvá vec a druhá, že veľa ľudí vás posudzuje podľa 
toho, že ste na ulici a pozrie, čo máš oblečené. To nie je o tom, to je o tom, že keď človek 
chce, tak má.“

„Mobil mám na kredit, niekto mi požičia, tak si dobijem a ja mu to potom nejako vynahra-
dím alebo vrátim, keď pôjdem na brigádu.“

Najväčším výdavkom pre ľudí bez domova je strava. Celodenné stravovanie je drahé a pre-
to využívajú možnosť bezplatnej stravy, ktorú poskytujú niektoré útulky a organizácie.  Tí, 
ktorí sú úplne bez príjmu počas dlhšieho obdobia, sú odkázaní na žobranie, v najhoršom prí-
pade sa jedna mladá bezdomovkyňa priznala k tomu, že bola taká hladná, že hľadala a jedla 
jedlo zo smetného koša. Najčastejšie chodia jesť do lacných bufetov a na tržnicu.

 „Tu sa bijú o večeru, o raňajky, čo vám poviem. Sú šťastní, že dostanú chleba a polievku.“ 

„Aj tu jedávam, ale to sa nedá jesť, tie polievky, to je samá voda.“
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2.5  vzdelanie a práca

vzdelanie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie medzi mladými ľuďmi bez domova je väčšinou stredoškol-
ské. Prevláda však základné vzdelanie a sú aj prípady úplne absentujúceho (neukončeného) 
vzdelania. Dosiahnuté vzdelanie a  kvalifikáciu možno považovať za najdôležitejší faktor 
úspešnosti na trhu práce.

Keďže v prostredí veľkého mesta, kde je pracovných príležitostí viac, funguje na trhu práce 
silná konkurencia, potreba ďalšieho vzdelávania, prípadne rekvalifikácie, sa javí ako kľúčo-
vá. 

Viacerí z opýtaných deklarovali túžbu dokončiť si strednú školu, najmä po tom, ako si pri 
rôznych pohovoroch do práce uvedomili, že výučný list alebo maturita im pri snahe vstúpiť 
a udržať sa na trhu práce chýba. Taktiež sa pri rozhovoroch objavili snahy doplniť si vzdela-
nie prostredníctvom rôznych rekvalifikačných kurzov, urobiť si kurz na vysokozdvižný vozík, 
vodičský preukaz, kurz na kuchárku, kozmetičku, čašníčku, stavbára, klampiara, murára.
 
Väčšina opýtaných sa však už nechce učiť nič, chcú už iba zarábať peniaze.

práca, zamestnanie

Je zrejmé, že trvalá práca predstavuje jedinú cestu, ako sa dostať k financiám potrebným na 
zaplatenie si bývania. Chýbajúca, nepravidelná alebo veľmi slabo platená práca je najčastej-
šou prekážkou, ktorá stojí v ceste k bývaniu. 

Mladí ľudia bez domova, ktorí chcú pracovať, využívajú všetky možnosti, prostredníctvom 
ktorých je možné získať prácu: agentúry, známych, internet, poradenstvo od sociálnych 
pracovníkov.

Nikto z opýtaných nemal trvalý pracovný pomer, väčšinou boli zamestnávaní ako brigádni-
ci, čo znamená neistotu, žiadne sociálne výhody od zamestnávateľa a často iba minimálne 
finančné ohodnotenie. Takéto pracovné pozície boli spojené najmä s nedostatočnou kva-
lifikáciou. Pracovná zmluva by pre mladých ľudí bez domova znamenala možnosť dostať 
sa k  bývaniu na ubytovni, a  preto je snahou mnohých dostať sa k  štandardnej pracovnej 
zmluve.

Tí, ktorí nepracujú, si väčšinou nevedia nájsť žiadnu vhodnú prácu, a to z rôznych dôvodov. 
Buď im chýba vzdelanie, dostatočná kvalifikácia, často je prekážkou aj chýbajúce bývanie, 
zdravotný stav, tehotenstvo, diskriminácia. 

● „Nie je kde.”
● „Lebo som tehotná.”
● „Teraz je zima, už sa nerobí na stavbách.”
● „Zo zdravotných dôvodov.”
● „Lebo ma prepustili, bolo málo roboty.”
● „Oni nechcú Róma.”
● „Som tehotná a bez občianskeho ma nezamestnajú.”
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3. odkazY od mLadých Ludí 
 bez domova
Na tomto mieste prikladáme ešte niekoľko odkazov od ľudí bez domova, ktoré sú určené 
ostatným bezdomovcom, ale aj úradom a obyčajným ľuďom.  

zlepšenie možností ďalšieho vzdelávania

● „Aby sa postavili na nohy, nie všetci za to môžu, že sú na ulici.“

● „Aby sa snažili, dobá je zlá, ale musia sa snažiť, veriť.“

● „Nech idú niekam do ulíc protestovať, že sa majú zle. Nech povedia svoje, nech sa majú 
lepšie.“

● „Nech sa snažia.“

● „Hlavne aby tí mladí bezdomovci nestrácali nádej. Netreba sa hanbiť, treba hocijakú ro-
botu zobrať. Ja som robila aj na WC, umývala som záchody. Vždy sa niečo nájde. Človek 
musí chcieť. Ľudia čo sú tu, si väčšinou môžu za to sami, že sú tu. Popredali baráky. 
Potom deti trpia. Ale niektorí sú nevinne na ulici, hlavne tí mladí.“

● „Aby nepokúšali osud. Tí čo majú zamestnanie alebo bývanie, aby sa nepokúšali takéto 
šťastie zmárniť. Aby sa neocitli v horšej spoločnosti než som ja. Môže byť horšia spoloč-
nosť, výkon trestu.“

● „Nech sa správajú normálne niektorí, slušnejšie, nech nepijú a  nech sa dajú dokopy. 
Nech sa nevzdávajú a postavia sa na nohy“

● „Záleží na to ktorým. Tým, čo sú tu na dvojke, čo nepijú a nefetujú, nech sa len postavia 
na nohy a nech je im dobre. Ja nikomu neprajem nič zlé. A tým, čo pijú, nech sa upijú na 
smrť, možno to vyzerá, že im chcem zle, ale budú mať pokoj. Keď im robí dobre, že sa 
ničia, aspoň nech neznepríjemňujú život druhým.“

● „ Veriť v pána Boha a vydržať.“

● „Dal by som im radu s jedlom zaobchádzať slušne. A k sebe sa správať úctivo. Minúta, 
nechám tu peňaženku, obzriem sa a nie je.“

● „Ja by som im ani neodkazoval, ja by som im radšej pomohol. Už len kvôli tomu, že s tým 
mám skúsenosť. Je to o prístupe ľudí. Ale nie ako tento personál tu. Oni sú radi, že si 
odkrútia svoje a viac neriešia. Ale tak aspoň niečo...“

●  „Nech pomáhajú tým čo sú na ulici.“

●  „Úradom -  je vidieť, že sa snažia pomôcť takýmto ľudom, nikdy som o toľkých charitách 
nepočul a teraz mi veľa ľudí povie, tam sa dá najesť, tam sa dá prespať, robí tento štát 

,
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pre týchto ľudí.“

● „ Takým ľuďom, čo majú rodinu, zázemie, tak nech si to vážia, je to dosť v dnešnej dobe, 
ľudia čo to majú, si to často krát nevážia.“

● „Nech sa začnú starať o bezdomovcov a nie len sľuby.“

● „Aby niečo preto robili, aby bolo menej bezdomovcov. Aspoň pre takých, čo sa naozaj 
snažia zmeniť.“

● „Mali by byť ústretovejší  a vyhovieť ľuďom, ktorí to potrebujú.“

● „Aby sa prišli pozrieť ako to je, vyskúšať si to na vlastnej koži. A potom vynášať nejaké 
rozhodnutia alebo teórie. Proste prísť sem a  pochopiť. Áno je to tak, nie ako nám to 
hovoria iní. Nerobiť nejaké prázdne výstupy, ktoré nemajú zmysel.“

● „Úradom by som odkázal, aby nehádzali všetkých ľudí bez domova do jedného vreca... Ja 
som raz čítal taký pekný citát, že tým, že dáš človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, ale 
tým, že ho naučíš chytať ryby, dáš mu obživu na celý život. To znamená, že aj oni keby 
nehádzali tých ľudí do jedného vreca, otvorili nejaké tie dielne, dať tým ľuďom nejakú 
prácu, aby sa mohli zaradiť do života, integrovať do spoločnosti, aby to nebolo iba čučo 
v ruke... Ja nehovorím, že je to ich vina, ale hľadať nejaké spoločné riešenia.“

● „Úradom by som dal odkázať to, že mohli by sa o nás postarať, alebo by mohli poskytnúť 
robotu, aby sa človek mohol postaviť na nohy a vlastne trošku lepší život.“

● „Úradníkom, nech prepustia tých, ktorí nemajú dobré srdce. Nech zvíťazí dobro nad 
zlom.“
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zÁveR a zhRNuTIe hLavNých 
ZISTENÍ A ODPORÚČANÍ
Z výsledkov výskumu je zrejmé, že v prostredí hlavného mesta žije v extrémnej chudobe po-
četná skupina mladých ľudí (mužov aj žien) bez domova. Skutočnosť, že sa im nedarí zabez-
pečiť si adekvátne bývanie, vyplýva najmä z nedostatku financií, pričom základným problé-
mom je chýbajúce zamestnanie, ktoré by im dokázalo zabezpečiť stály príjem. 

Venovať osobitnú pozornosť práve mladým ľuďom bez domova je dôležité preto, lebo ako 
potvrdili výsledky výskumu – problém bezdomovstva vzniká často v mladom veku, a práve 
vtedy ho treba začať čo najrýchlejšie riešiť. Čím je človek na ulici dlhšie, tým je menšia šanca, 
že sa ešte niekedy vráti do „normálneho“ života.   

Na základe zistených skutočností sa dajú identifikovať konkrétne návrhy na zlepšenia, kto-
ré by pomohli sociálnej inklúzii týchto mladých ľudí:

aktívna pomoc pri hľadaní práce

● ponuka krátkodobých brigád;
● pomoc pri vybavovaní dlhodobej práce;
● asistencia pri vyhľadávaní pracovných ponúk a oslovovaní potenciálnych 
 zamestnávateľov;
● spolupráca s podnikateľským sektorom.

pomoc pri hľadaní ubytovania

● asistencia pri vyhľadávaní pracovných ponúk spojených s možnosťou bývania.

viac možností tráviť aktívne čas v útulkoch (hlavne v zime)

● možnosť prespávania pre tých, ktorí pracujú na zmeny (možnosť prespávania 
 po nočných zmenách);
● možnosť pre mladých bezdomovcov starať sa (napr. za stravu a nocľah) 
 o starých a chorých; 
● otvorené dielne, možnosť učiť sa nové veci;
● možnosť sledovať televíziu, čítať dennú tlač.

podporné psychoterapeutické skupiny

● hľadanie možností obnoviť narušené rodinné vzťahy;
● pomoc pri riešení psychických problémov;
● možnosť stretávať sa v podporných skupinách s bývalými bezdomovcami.

zlepšenie možností ďalšieho vzdelávania

● pomoc pri snahe dokončiť si neúplné vzdelanie;
● hľadanie možností rekvalifikácie.
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zabezpečenie finančne nenáročných kultúrnych a športových aktivít

individuálny prístup sociálnych pracovníkov

zriadenie a prevádzka denného centra so školenými sociálnymi pracovníkmi

● asistenčné služby;
● možnosť čítania, vzdelávania sa;
● poskytovanie informácií pre potenciálnych zamestnávateľov, ktorí by v prípade 
 potreby poskytli krátkodobé legálne zamestnanie (na pár hodín, dní), v dennom   

centre by mohli zamestnávatelia nájsť dostupných pracovníkov, ktorých by si mohli
 „legálne najať“ na príležitostné práce. 

odporúčania pre mládežnícku politiku

● intervenovanie v rámci zákonov mládežníckej politiky;
● vzdelávanie/školenia;
● vzdelávanie a využívanie dobrovoľníkov pre prácu s bezdomovcami (mladí ľudia získajú 

špecifické vzdelanie + získajú skúsenosti pri práci s mladými bezdomovcami);
● spolupráca s podnikateľským sektorom – databáza možností krátkodobých brigád; 
● spolupráca s ÚPSVaR – napr. pomoc pri vyhľadávaní pracovných ponúk.

V prípade bezdomovstva mladých sa javí veľmi dôležitá a nevyhnutná prevencia:

● je nevyhnutné pracovať s mladými ľuďmi v detských domovoch – dôležitú úlohu zohrá-
va príprava na život po odchode z detských domovov;

● práca s mladými ľuďmi v „domovoch na polceste“;
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