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Rok 2001: 350/310 bytov na 1000 obyvateľov  (EÚ 420bytov /1000 obyvateľov) 

Východiská 1 
(Proces privatizácie) 

n  19 
Graf č. 1: Podiel bytov v SR podľa právneho dôvodu užívania 

bytu v roku 1991 (v percentách)

51,13 26,75

22,12

Družstevný byt Obecný nájomný byt Ostatné

Graf č. 2: Podiel bytov v SR podľa právneho dôvodu užívania 
bytu v roku 2001 (v percentách)

76,96

8,12

14,92

Družstevný byt Obecný nájomný byt Ostatné

Graf č. 3: Podiel bytov v SR podľa právneho dôvodu užívania 
bytu v roku 2007 (v percentách) 

92,71

4,61 2,68

Družstevný byt Obecný nájomný byt Ostatné



Východiská 2       
( Spôsob bývania domácností v SR – 2001 ) 

Druh cenzovej 
domácnosti 
 
 
 
 

Spôsob ubytovania 

Úplné 
rodinné 

domácnosti 

Neúplné 
rodinné 

domácnosti 

Viacčlenné 
nerodinné 

domácnosti 

Domácnosti 
jednotlivcov 

Domácnosti  
spolu 

Domácnosti bývajúce 
vo „svojom“ 
byte (vlastný, nájomný) 

984 296 193 025 31 018 457 197 1 665 536 

Domácnosti bývajúce 
v byte 
„s inou“ domácnosťou 

174 633 50 054 3 534 133 619 361 840 

Domácnosti žijúce 
mimo bytu 

9 094 3 279 787 31 207 44 367 

Domácnosti celkom 1 168 023 246 358 35 339 622 023 2 071 743 



1.  Pôsobnosť v oblasti rozvoja bývania 
2.  Rozvoj bývania 
3.  Vlastnícke bývanie 
4.  Nájomné bývanie 
5.  Hospodárenie s bytovým fondom 
6.  Pozemky a infraštruktúra 
7.  Trvale udržateľný rozvoj, energetická 

hospodárnosť 
8.  Sociálna politika  
9.  Podpora rozvoja bývania 
10.  Bývanie a Európska únia 

Koncepcia štátnej bytovej politiky 
do roku 2015 



Rozdelenie kompetencií 
¨ Štát – vytváranie ekonomických a legislatívnych 

nástrojov pre rozvoj bývania, nástrojov na dostupnosť 
bývania pre všetkých 

¨ Obce – príprava ÚP, území, miestna bytová politika, 
sociálne bývanie, koordinácia účastníkov 

¨ Súkromný sektor – bankový sektor, podnikatelia,  
správcovské organizácie a poskytovatelia služieb, 
neziskové organizácie, tretí sektor – uspokojovanie 
dopytu na bytovom trhu 

¨ Občania – zodpovednosť za zabezpečenie  si bývania 



Priority štátnej bytovej politiky 

 
n  verejný nájomný sektor (zabezpečenie cenovej 

dostupnosti bývania pre nižšie príjmové skupiny a 
zraniteľné skupiny obyvateľov – výstavba obecných 
nájomných bytov, regulované nájomné, príspevok na 
bývanie)  

n  obnova existujúceho bytového fondu 
(zachovanie existujúceho bytového fondu, zníženie jeho 
energetickej náročnosti)  



Vybrané ekonomické nástroje podpory 
rozvoja bývania 

 
n  Program rozvoja bývania  - dotácie 

(Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní) 

n  Štátny fond rozvoja bývania - úvery 
(Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v znení neskorších predpisov) 
 



Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

TRETIA ČASŤ 
VYMEDZENIE SOCIÁLNEHO BÝVANIA 
§ 21 
Sociálne bývanie 
(1) Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím 
verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky 
dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať 
bývanie vlastným pričinením a spĺňajú 
podmienky podľa tohto zákona. Sociálne bývanie je aj 
bývanie alebo ubytovanie financované s použitím verejných 
prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti 
podľa osobitných predpisov. 37) 



Možnosti podpory bývania pre 
nízkopríjmové skupiny z verejných 

zdrojov 

n  výstavba obecných nájomných bytov – kombinácia dotácie  
MDVRR a výhodného úveru zo ŠFRB 

n  výstavba zariadení sociálnych služieb – výhodný úver  
ŠFRB 

n  obnova zariadení sociálnych služieb - výhodný úver  ŠFRB 

 

 



Lokalizovanie bytov vo verejnom nájomnom sektore  
podporených zo štátneho rozpočtu v rokoch 2000 až 2010 



Štátny rozpočet na bývanie 

11 



§  doplnenie prechodných a špeciálnych foriem   
sociálneho bývania doplneného sociálnymi 
službami do právneho systému 

§  funkčný príspevok na bývanie 
§  komplexný prístup, trvalá sociálna práca a 

sprevádzanie, spolupráca s tretím sektorom 
§  pozitívna motivácia zraniteľných ľudí, 

zásluhovosť 

 

 Výzvy do budúcnosti 



 
ďakujem za pozornosť 
elena.szolgayova@mindop.sk 

www.mindop.sk 
 




