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ZMLUVY,  ZÁKONY, KONCEPCIE OBHAJUJÚCE PRÁVO NA BÝVANIE

MEDZINÁRODNÁ ÚROVEŇ NÁRODNÁ ÚROVEŇ

(PRINCÍP SUBSIDIARITY)

Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN

(1948)

Ústava Slovenskej republiky

(1993) –

nie je právo na bývanie

Medzinárodný pakt o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach 

(1966)

Antidiskriminačný zákon

(2005)

Európska sociálna charta 

(1996)

Koncepcia štátnej bytovej politiky do 

roku 2015

Charta základných práv európskej únie

(2000)

Programy rozvoja bývania na mestskej 

a obecnej úrovni



štruktúra bytov podľa spôsobu držby

Zdroj: Sčítanie domov,  obyvateľov a bytov (1991,2001)



počet bytov vo verejnom nájomnom sektore podporených zo štátneho 
rozpočtu v priebehu  rokov  2000-2008 v jednotlivých krajoch

Zdroj: prepočty (MVaRR)



počet bytov vo verejnom nájomnom sektore podporených zo štátneho 
rozpočtu v rokoch 2000-2008

(prepočet na 1000 obyvateľov v kraji)

Zdroj: prepočet (MVaRR) 



Okresy s najväčším počtom 
(prvých 10)

počet okres kraj

1213 Dunajská Streda TR

1189 Nitra NT

1058 Žilina ZL

923 Komárno NT

904 Prievidza TR

859 Trnava TR

851 Topoľčany TN

709 Spišská Nová Ves KS

683 Čadca ZL

669 Nové Mesto nad 
Váhom

TN

Okresy s najmenším počtom 

(posledných 10)

počet okres kraj 

0 Snina PR

24 Medzilaborce PR

30 Ţiar nad Hronom BB

46 Portál BB

51 Sobrance KS

73 Malacky BA

86 Turčianske 

Teplice

ZL

88 Stropkov PR

90 Košice KS

101 Brezno BB

Zdroj: prepočty (MVaRR)



Okresy s najväčším počtom (prvých 

10) 

na 1000 

obyvateľov okres kraj

13,57 Krupina BB

11,49 Topoľčany TN

10,80 Detva BB

10,61 Nové Mesto nad 

Váhom

TN

10,60 Skalica TR

10,58 Dunajská Streda TR

9,63 Šaľa NT

8,80 Gelnica KS

8,60 Komárno NT

8,32 Levoča PR

Okresy s najnižším počtom (prvých 

10)

na 1000 

obyvateľov okres kraj

0,00 Snina PR

0,38 Košice KS

0,62 Ţiar nad Hronom BB

1,02 Bratislava 1-5 BA

1,10 Malacky BA

1,55 Brezno BB

1,94 Medzilaborce PR

2,00 Poltár BB

2,05 Ilava TN

2,48 Senec BA

Zdroj: prepočty (MVaRR)



štruktúra vlastníctva sociálneho bývania vo vybraných krajinách a podiel sociálneho 
bývania z celkového bytového fondu

(medzinárodné porovnanie) 

Zdroj: SCANTLON, K. WHITEHAD, C., (2007)



obce, mestá, samospráva, neziskové organizácie  pri poskytovaní  a podpore 
sociálneho bývania

štát

•koncepcia štátnej bytovej politiky  - realizácia  jej zámerov
•definícia právnych nástrojov pri výstavbe a distribúcií bytov
•podpora dopytu  stanovovaním príspevkov na bývanie

samosprávne kraje

•aktualizácia programov rozvoja bývania obcí
•odporúčania akým spôsobom zabezpečovať bývanie
•správa bytového fondu
•definujú cieľové skupiny a sociálne bývanie

obce

•uskutočňujú politiku bývania priamo v regióne
•zabezpečujú územno-plánovaciu dokumentáciu, pozemky
•zisťujú  reálny dopyt po sociálnom bývaní na ich územiach
•zodpovednosť za výstavbu sociálnych bytov v ich vlastníctve
•rozhodujú o spôsobe prideľovania sociálnych bytov

neziskové
organizácie

•alternatíva voči niekedy veľkej byrokracii zo strany obcí
•reakcia na možné zneužívania bývania zo strany obcí (segregácia v 
bývaní, zlá komunikácia  s obyvateľmi)



verejná podpora sociálneho nájomného sektora

PODPORA PONUKY - „podpora na tehlu“ - priama finančná podpora

výhody nevýhody

možné rýchlejšie zabezpečenie pozemku obcou možné zvýšenie trhových nájmov

lepšia flexibilita obce v niektorých prípadoch masová podpora = klientelizmus

alternatíva pri slabej kúpyschopnosti obyvateľov hrozba vzniku sociálne vylúčených get

tlak na zníženie cien  v súkromnom sektore zníženie sociálnej mobility

slabý „crowding effect“ obmedzený výber bytov

PODPORA DOPYTU - „podpora na hlavu“ - príspevok na bývanie

výhody nevýhody

možnosť verejných úspor byrokracia pri vybavovaní žiadostí

neobmedzuje výber bývania, vysoká efektivita deprivácia pri vybavovaní príspevku

prispieva k mobilite nebezpečenstvo zneužitia príspevku 

zabránenie nadspotrebe môže viesť k zvýšenému nájomnému, inflácií

Zdroj: Lux, M., Mikeszová, M., Sunega, P.: Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené 

sociálnym vyloučením – medzinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR, SOÚ, (2009) 



niektoré nástroje bytovej politiky pre domácnosti ohrozené sociálnym vylúčením

domácnosti s nedostatočnou kompetenciou 
udržania si bývania

„koncept housing first“
nedostatočná kompetencia udržania

nájomného bývania

domácnosti ohrozené diskrimináciou
„koncept housing ready“

dostatok kompetencií pre využívanie 
nájomného bývania

domácnosti bez prístrešia, dočasné, 
nevyhovujúce bývanie 

domácnosti s iným etnickým pôvodom ako 
majorita, imigranti, domácnosti s nízkym 

príjmom

postup: riešenie  zabezpečenia bývania 
predchádza všetkým ostatným problémom, 

zvyšuje šance sociálnej integrácie

postup: najprv vyriešenie problémov, ktoré sa 
netýkajú priamo bývania (dlhy, rozpad 

manželstva)

realita: mix „housing first“ a „housing ready“

nástroj: 3 stupňový priepustný model:
azylový dom, prechodné bývanie s terénnymi 
službami, dlhodobé integrované nájomné 
bývanie

nástroj: cielená garancia: poistenie rizík 
splácania prenajímateľovho nájomného 
pomocou obce, NGO – dohoda  

Zdroj: Lux, M., Mikeszová, M., Sunega, P.: Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené 

sociálnym vyloučením – medzinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR, SOÚ, (2009) 



cieľové  skupiny a zabezpečovanie bývania v SR

na základe cieľov sociálnej politiky v zákone o dotáciách na rozvoj bývania a 
o sociálnom  bývaní 443/2010

ťažko zdravotne postihnutí ľudia
ťažko zdravotne postihnutí ľudia žijúci s osobou 

s ňou  v domácnosti  s mesačným   príjmom 
domácnosti nie väčším ako 4XŽM.

bývanie pre mládež po ukončení ústavnej 
výchovy

bývanie pre mládež po ukončení ústavnej 
výchovy , pestúnskej starostlivosti, náhradnej 
osobnej starostlivosti  (pod 30 rokov) 4XŽM

osamelí rodičia s deťmi osamelí rodičia  s deťmi nepresahujúcich príjem 
4XŽM

bývanie osôb s problémami sociálneho 
začlenenia

akákoľvek fyzická osoba,  ktorej  príjem  
nepresahuje  3XŽM

starší občania

osoba žijúca v domácnosti  s mesačným 
príjmom domácnosti menším ako 4XŽM ak 

aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje 
zdravotnícku  starostlivosť, vzdelávanie, kultúru, 

ochranu obce



cieľové skupiny a zabezpečovania bývanie vo vybraných krajinách

Typ domácnosti

Rakúsko mladé rodiny, starší ľudia

Dánsko mladí ľudia, domácnosti s jedným dospelým

Veľká Británia osameli ľudia, jednorodičovské rodiny, mladí a starí ľudia

Francúzsko jednorodičovské rodiny, páry s deťmi

Nemecko starší ľudia

Írsko jednorodičovské rodiny, páry s deťmi

Holandsko starší ľudia

Švédsko jednorodičovské rodiny, starší ľudia

Zdroj: SCANTLON, K. WHITEHAD, C., (2007)



náklady na bývanie ako % z disponibilného príjmu
typ domácností 

(domácnosti nachádzajúce sa v riziku chudoby)

Zdroj: EU-SILC, The social situation in Europe (2009)



podiel domácností trpiacich materiálnou depriváciou 
(domácnosti v riziku chudoby)

Zdroj: EU-SILC, The social situation in Europe (2009)



spôsob určovania nájomného v sociálnom bývaní

nákladové
nájomné

kryje náklady spojené s prevádzkou a zariadením bytu,   
kapitálové náklady bez verejných dotácií  

(častejšia forma nájomného)

odstupňované 
nájomné

výška nájomného je určovaná v závislosti od príjmu domácnosti, ktorá byt 
používa

(menej častá forma nájomného)

Zdroj: LUX, M, SUNEGA, P.:  Bydlení a bytová politika v transformaci anebo nekonečno  perspektiv 

a interpretací In: Jaká je naše společnost?, SLON, (2010)



dilemy v  sociálnom  bývaní   a zhrnutie

• problematika definície sociálneho bývania

• problematika definície  cieľových skupín pre ktoré má byť  sociálne bývanie určené

• kvalita  sociálneho bývania 

•potenciálna stigma pre niektorých  ľudí, ktorí v ňom bývajú

•segregácia pri výstavbe (ako  definovať  segregáciu v súvislosti s bývaním)

• problematika dodržiavania antidiskriminačnej  legislatívy

•sústrediť sa na viac  podporu „ponuky“ alebo „dopytu“?

• transparentnosť pri vynakladaní financií

• sociálne bývanie v súvislosti so  zamestnaním

•nastavenie príspevku na bývanie a výšky nájomného

• nevysporiadanosť pozemkov


