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Súhrn 

Autori sa v článku zaoberajú problematikou bezdomovectva a jeho príčin . Rozo
berajú úlohy a poslanie azylových domov, a konkrétne zariadenia zriadeného 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre. 

Predkladajú výsledky analýzy, vykonanej na vzorke obyvatelov Azylového domu 
v Nitre v rokoch 2003 a 2004, a to rodinnú a osobnú anamnézu , vzdelanie , kri
minálnu a pracovnú anamnézu probandov. Samostatne rozoberajú návykovú 
anamnézu probandov, kde poukazujú na vysoký podiel konzumácie alkoholických 
nápojov (nižší údaj ako bol očakávaný) a fajčenia . Nealkoholové drogy a gambling sú 
pravdepodobne bezdomovcom finančne menej dostupné. 

Autori si uvedomujú nízku mieru verifikovatelnosti získaných údajov, preto si 
nenárokujú na zovšeobecňujúce hodnotenie stavu. 

K I ú č o v é s lov á : bezdomovci - azylové domy - alkoholizmus, fajčenie , drogy, 
kriminalita 

Bezdornovectvo nie je v Európe novým javom. Novým je dnešný prudký 

nárast počtu bezdomovcov a zmena ich skladby. V súčasnosti sa odhaduje 
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počet bezdomovcov v SR na 30 000 osob. V Európe sa odhaduje na približne 
3 milióny. V tejto sociálnej skupine je kumulovaný výskyt problémov zdra
votných aj sociálnych. Vyplýva z toho fakt , že predstavuje závažný celospo
ločenský problém, ktorého riešenie má roznorodé aspekty zasahujúce do 
kompetencie viacerých rezortov . 

Majoritná populácia prijíma bezdomovectvo inak, horšie, ako iné prejavy 
a dôsledky chudoby. Spája ho s kriminalitou a alkoholizmom, s nedostatkom 
vôle a s ignorovaním sociálneho poriadku. Bezdomovci nie sú schopní parti
cipovať na spôsobe života, ktorý je štandardný pre väčšinu populácie (Ma
reš, 1999). 

Príčiny bezdomovectva sú hlbšie, ako sa zdá na prvý pohľad . Nie je to len 
neprispôsobivosť istému životnému režimu, príčin je viac: strata zamestna
nia či bývania , nízka úroveň životného minima, zadlženosť, rozvod či rozpad 
rodiny, rozchod partnerov žijúcich ako druh a družka, defektné rodinné pod
mienky (týrané či sexuálne zneužívané deti alebo ženy, ženy a deti alkoholi
kov), odchod z detských domovov, prepustenie z väzenia, smrť niekoho blíz
keho, osamelosť, staroba, dlhé čakacie doby na umiestnenie v domovoch 
dochodcov, mentálna retardácia, somatická či psychická choroba , alkoholiz
mus, drogová závislosť, patologické hráčstvo a jeho dôsledky, utečenectvo, 
migrácia a ďalšie . Sledzianovski (1987) už dávnej šie opísal problematiku 
bezdomovectva v Poľsku , pritom zastáva názor, že najčastejšou príčinou , 

prečo sa ľudia stávajú bezdomovcami, je alkoholizmus. Až 80 percent 
obyvateTov - mužov Wrodawského zariadenia pre bezdomovcov, ktoré zača
lo svoju činnosť v r. 1981 , boli alkoholici . 

Azylové domy pre bezdomovcov poskytujú sociálne služby bezdomovcom, 
osobám v hmotnej a sociálnej núdzi, osobám, ktoré sú týrané osobou , s kto
rou žili v spoločnej domácnosti, pokiaľ si nenájdu iné náhradné ubytovanie 
alebo kým pominú príčiny ich stavu. 

Azylový dom v Nitre poskytuje ubytovanie, možnosť stravovania, so
ciálnu prevenciu, sociálnu diagnostiku , sociálnu rehabilitáciu, resocializáciu 
a spoločenskú reintegráciu osôb sociálne neprispôsobivých . Osobám po výko
ne trestu odňatia slobody poskytuje postpenitenciárnu starostlivosť. Pomá
ha ubytovaným nájsť si zamestnanie, prípadne možnosť pracovať za akti
vačný príspevok. Spostredkúva im možnosť detoxikácie a detoxifikácie 
v príslušných zdravotníckych zariadeniach , pomáha ubytovaným pri 
hľadaní alternatívneho bývania alebo ich umiestnuje v ústavoch sociálnej 
starostlivosti, v domoch opatrovateľskej služby a v podnájmoch . Poskytuje 
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aj pomoc pri vybavovaní osobných dokl:1dov. najm:i obf ian ,.d\\'{'h pr!' lIka w \' 
a ev ide n čných karie t zdravotnej pois tovn e. 

Ubytovaní mu sia podľa svojich možností a schopnos t Í pom:\h:\1 pri l)I';i 

each spojených s prevádzkou azylového domu (údržba . oprav,\' , hygie na . ma 
ľovani e, č i s t e ni e areá lu a pod. l. Musia tiež pomáhat pri s taros tli\'os ti o uby
tova ných po úra zoch alebo v terminálnom štádiu, Spolupracujú pri lik
vidácii kožných , vlasových a šatových parazitov. 

V Azylovom dome pre bezdomovcov v Nitre sa na z;ikladc uznese nia 
Mestského zastupiteľstva poskytuj e ubytovanie najviac na dob u jedn ého ro
ka, 

Keďže čas t. spomenutých problémov sa týka zdravotnej obla s ti, pokú sili 
sme sa a na lyzovat niektoré charakteristiky tejto sociá lnej skupiny. ktoré s i 
dovoľujeme tu prezentovať. 

Metodi/lG 

Analyzovali sme údaje o 226 bezdomovcoch , ktorí boli ubytovaní v Azylo
vom dome v Nitre v rokoch 2003 a 2004 , Vzhľadom na charakter skúmanej 
sociálnej skupiny poukazujeme na problémy so zberom hodnoverných úda 
jov od skúmaných probandov, 

Výsledhy 

V rodinnej anamnéze probandov (tab, 1) nás zaujal počet udaných du šev
ných porúch alebo chorôb, ako aj vysoký výskyt kriminality v príbuzenstve 
probandov. Skutočnosť, že sme zistili výskyt nežiaducich návykov v príbu
zenstve 35,8 percenta probandov nás neprekvapila , pripúšťame, že sme 
očakávali vyšší údaj. Podobne je to aj s nízkym ekonomickým statusom 
rodín, z ktorých probandi pochádzajú. 

Tabuľka 1. Rodinná anamnéza probandov 
(v %) 

Psychická porucha, choroba 16,4 

Návyky 35,8 

Suicidalita 3,1 

Kriminalita 18, l 

Nízky ekonomický status rodiny 43,8 
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Tabulb 2. Osobná anamnéza probandov 
(v I/r) 

l\l cntá lna retardácia 34,5 

Úrazy hlavy 1,3 

Epilepsia 10,0 

Schizofrénia 0,9 

Iné vývino\"é č i duševné poruchy 13,3 

V tab. 2 prezentuj eme získané údaje o osobnej anamnéze obyvateľov azy
lového domu. Zaujímavý je údaj o vysokom výskyte mentálnej retardácie 
skúmaných probandov. Ponúka úvahu o vplyve subnormného intelektu na 
adekvátnu sociálnu adjustáciu jedinca, aj na kvalitu rodinného zázemia, 
z ktorého tieto osoby pochádzajú . aopak, prekvapuje nízky počet zistených 
úrazov hlavy , najmä ak si uvedomujeme samotný životný štýl bezdomovcov, 
spojený II mnohých s alkoholizmom či zneužívaním drog, ako to pozorujeme 
v každodennom živote na našich uliciach. Chýbajú údaje o poruchách osob
nosti, čo považujeme za istý nedostatok materiálu. Výskyt porúch osobnosti 
j e v tejto skupine očakáva teľný , neodvažujeme sa však takýto názor forsíro
vať bez verifikácie. 

Tabuľka 3. 

Alkohol 

Návyková anamnéza 
(v %) 

Fajčeni e tabaku 

Iné drogy 

Gambling 

Ochranné l iečenia 

60,6 

89,4 

9,3 

8,0 

0,9 

Návykovú anamnézu skúmaných probandov prezentujeme v samostatnej 
tab . 3. Alkoholické nápoje požíva nadmerne 60,6 percenta probandov, čo ne
naplnilo naše očakávanie , vychádzajúce z prakticky každodenného pozoro
vania bezdomovcov, žobrajúcich na uliciach a pri predajniach potravín, kde 
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hned vyžobrané peniaze pre píjajú . Pravda, le n časf z nich sú zrejnlP ol)\'
vateľmi azylového domu. Takme r 90 pe rcent probanc\ov raji' i. Popri lIl'llč('l 

nom míňaní ich skrom ných finan čných prostriedkov pozo ruj e me' rajl;t' ni e ta
baku z nájdených nedopalkov. Prekvapil nás tiež oproti očaknva niu ní zky 
nález osôb zneužívajúcich nealkoholové drogy. Medzi nimi prevaZuj e he roín 
a kannabinoidy. J e možné sa len domnievaL že spolu s ga m blin gon l s ú dro
gy pre bezdomovcov relatívne me nej finan čne dostupn é. 

Tabuľka 4. 

Tabuľka 5. 

Tabuľka 6. 

Krimina lita probandov 
(v (,r) 

Násilná trestná či nnost 

Majetková trestná č innost 

Zanedbávanie povinnej výž ivy 

L 

Negramotní 

Vzde lanie 
(v (k) 

Špeciálna škola 

Neúplný počet ročníkov na ZŠ 

Základná škola 

Neukončené (zanechané) SOU 

SOU 

Stredná škola s maturitou 

Vysoká škola 

Zamestnaný 

Nezamestnaný 

Dôchodca 

Pracovná anamnéza 
(v %) 

II ,r, 

2tU 

.'i.:l 

tFi , 1 

(Ul 

5,:1 

2,2 

42,5 

8,0 

30,5 

5,7 

4,9 

11 ,1 

71 ,7 

17,2 
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V tab . ..j dokuln pntuj Pllle na še zistclli;l tý kajúce S;l krim inality proban
dov. l\;lpriek nál ezu. že 45.1 percenta prob;lndov bolo v minulos ti odsú
den)"C h z;l roZl1 u trestnú éinnosť. prekvapuje nás. že s me zistili majetkovú 
trestll\l éillllost Ipn u 28.3 percenta z nich. Aj ked to nie je nízky poče t , pred
sa sme \"ZhTadom na ich životný štýl očakávali vyšší údaj. Možno sa le n 
domnievať. že množstvo najmä drobnej maj etkovej trestn ej činnosti ostalo 
neodhalenej. Podobne nás prekvapil nízky počet probandov , u ktorých sme 
zistili zanedbávanie povinnej výživy. Počet súdnych trestov sa II probandov 
pohybuje v rozmedzí 1 - 12. 

Ďa l ej predkladáme prehTad vzdelanostnej štruktúry na šich probandov 
(tab. 51. Viac ako polovica probandov má základné a lebo nižšie vzdelanie, čo 
nás však ne pre kvapilo. Výskyt maturantov a vysokoškolákov v tejto skupi
ne umožiíuje predpokl adať spojitosť s n ežiaducimi návykmi , deva stujúcimi 
voTové a in é osobnostné črty. 

Tab. 6 poukazuje na vysoký výskyt nezamestnaných bezdomovcov, čo 
však tiež neprekvapuje. Tí , ktorí zamestnanie majú, zrejme ešte nenašli no
vé býva nie. 

Záccr 

Uvedomuj eme si, že prezentované údaje sú iste n e úplné. J e to spôsoben é 
problémom s verifikáciou akýchkoTvek dát o týchto osobách. Niektoré údaje 
nie sú zistiteTné v dokumentácii , iné nevedia alebo nechcú bezdomovci sami 
poskytnúť. Týka sa to prakticky všetkých referovaných položiek - niekto
rých viac, iných menej. Nenárokujeme si preto prezentovať akékoIvek zo
všeobecnenia . Predlože ný materiál sami považujeme za akúsi vstupnú son
du do danej problematiky, ktorej sa mienime dalej h lbšie venovať. 
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