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Dôvodová správa 
 
 Predkladaný dokument je plnením uznesenia �.66/2007/D z 26.6.2007 miestneho 
zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto. 
 Sú�asne s týmto dokumentom je do októbrového zastupite�stva predložená Informácia o sieti 
škôl a školských zariadení v zria�ovate�skej pôsobnosti mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto v školskom roku 2007/2008. Tieto východiskové dokumenty budú podkladom pre 
�alšie koncep�né dokumenty potrebné na kvalifikované rozhodnutia pre optimálny rozvoj 
našej mestskej �asti do budúcnosti, ktoré zoh�adnia okrem demografických trendov aj 
ekonomické a �alšie faktory.  
Potrebné dokumenty nadväzujúce na tento predkladaný dokument sú definované v 
Odporú�aniach pre optimalizovanie rozmiest�ovania a využívania školských zariadení 
a zariadení sociálnych služieb v mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto tohto dokumentu 
ako aj v návrhu uznesenia. 
 
Sú�asný stav po�etnosti obyvate�stva mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto a jej vybraných 
vekových skupín je nasledovný:  
 
Veková štruktúra obyvate�ov mestskej �asti Bratislava - Staré Mesto k 31.12.2006: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.1. zdroj:  Štatistický úrad SR www.statistics.sk (vi� príloha �.1) 
 
Cez internetovú stránku Štatistického úradu SR (v �alšom SŠÚ) sme získali odporú�ania na  
 
 
http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.html, kde sú dostupné aj prognózy vývoja po�tu 
obyvate�ov a jednotlivých vekových skupín vypracované odbornou inštitúciou Výskumné 
Demografické centrum  Infostat, Dúbravská cesta 3, Bratislava, (v �alšom len Infostat): 
 

Demografické prognózy pre vybrané vekové skupiny obyvate�ov  
mestskej �asti  Bratislava - Staré Mesto 

        
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Po�et obyvate�ov 41 666 41 265 40 861 40 454 40 038 39 632 39 218 
0-4 r. 1 601 1 569 1 534 1 493 1 446 1 401 1 356 
5-9 r. 1 524 1 565 1 587 1 619 1 601 1 576 1 544 
10-14 r. 1 524 1 489 1 463 1 444 1 455 1 507 1 548 
Detí spolu 0-14 r. 4 649 4 623 4 584 4 556 4 502 4 484 4 448 
Seniori 65 r. a starší 8 187 8 183 8 167 8 285 8 379 8 507 8 609 

Tab.2. (zdroj Infostat) 
 

Vek Po�et obyvate�ov 
0-2 r. 1 099 
3-5 r. 867 
6-14 r. 2 545 
Deti spolu 4 511 
Seniori 65 r. a starší 8 015 
Obyvate�ov spolu 41 581 
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 Graf 2.1 
 

 Graf 2.2 
 



3 

 Graf 2.3 
 
Predošlé Tab.2 a grafy 2.1., 2.2., 2.3. dokumentujú prognózu vývoja po�tu obyvate�ov našej 
mestskej �asti a vybraných vekových skupín v najbližších siedmich rokoch v absolútnych 
hodnotách. V percentuálnom zastúpení to vyzerá nasledovne: 
 

Prognóza podielového zastúpenia vekových skupín v celkovom po�te obyvate�ov 
mestskej �asti Bratislava - Staré Mesto 

 
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Po�et obyvate�ov 41 666 41 265 40 861 40 454 40 038 39 632 39 218 
0-4 r. 3,8% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,3% 
5-9 r. 3,7% 3,8% 3,8% 3,9% 3,8% 3,8% 3,7% 
10-14 r. 3,7% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,6% 3,7% 
Podiel detí spolu 0-14r. 11,2% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,8% 10,7% 
Podiel seniorov 65 r. a starších 19,6% 19,6% 19,6% 19,9% 20,1% 20,4% 20,7% 

Tab.3. (zdroj Infostat) 

 
Graf 3.1. 
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Graf 3.2. 

Vývoj doterajšieho po�tu žiakov v školách na území mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto 
a v zria�ovate�skej pôsobnosti mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto je nasledovný, pri�om 
termínom „obecné školy“ rozumieme školy v zria�ovate�skej pôsobnosti mestskej �asti 
Bratislava – Staré Mesto: 
 

Doterajší vývoj po�tu žiakov v základných školách na území mestskej �asti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
 

Tab.4. 
(Zdroj: oddelenie školstva miestneho úradu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto) 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Typ ZŠ Po�et 

žiakov 
z toho z 
BA-SM 

Po�et 
žiakov 

z toho z 
BA-SM 

Po�et 
žiakov 

z toho z 
BA-SM 

Po�et 
žiakov 

z toho z 
BA-SM 

Po�et 
žiakov 

z toho z 
BA-SM 

Obecné 3515 2393 3013 1783 2766 1555 2640 1388 2563 1281 
Špeciálne 291 46 142 40 150 10 152 10 145 8 
Cirkevné 1014 716 996 277 938 264 852 228 798 212 
Súkromné 12 12 0 0 6 6 20 20 7 1 
Iné 355 47 283 56 313 29 178 42 175 28 
Spolu 5187 3214 4434 2156 4173 1864 3842 1688 3688 1530 
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Graf 4.1. 

 

 
Graf 4.2. 

 
Podiel staromestských detí v obecných základných školách: 

 
 
 
 
 

Tab. 5. 
(Zdroj: oddelenie školstva miestneho úradu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto) 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

68,1% 59,2% 56,2% 52,6% 50,0% 
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Analogicky uvádzame: 
 

Doterajší vývoj po�tu detí v materských školách na území mestskej �asti Bratislava – 
Staré Mesto 

 
Tab. 6. 

(Zdroj: oddelenie školstva miestneho úradu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto) 
Obecnými materskými školami rozumieme zariadenia v zria�ovate�skej pôsobnosti mestskej 
�asti Bratislava – Staré Mesto. 
 

 
Graf 6.1. 

 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Typ MŠ Po�et 

detí 
z toho z 
BA-SM 

Po�et 
detí 

z toho z 
BA-SM 

Po�et 
detí 

z toho z 
BA-SM 

Po�et 
detí 

z toho z 
BA-SM 

Po�et 
detí 

z toho z 
BA-SM 

Obecné 1150 837 1147 831 1081 812 1089 804 1103 801 
Špeciálne 46 22 38 14 39 22 46 27 44 5 
Cirkevné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Súkromné 32 24 27 6 77 63 95 57 111 52 
Spolu 1228 883 1212 851 1197 897 1230 888 1258 858 
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Graf 6.2. 

 
�alej uvádzame: 

 
Percentuálne zastúpenie detí v Detských Jasliach (Hollého a �ajkovského 2) 

 
Tab. 7 

(Zdroj: vi� Príloha �.2) 
 
Ako podklad pre �alšie koncep�né dokumenty a zárove� dokumentujúc sú�asný stav kapacít  
našich základných škôl uvádzame  aktuálnu obsadenos� obecných základných škôl v šk. roku 
2007/2008 žiakmi, pri�om sme sa vy�ís�ujeme aj  rezervy v po�te žiakov pre jednotlivé 
základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti našej mestskej �asti uvažujúc nie o maximálnom 
možnom po�te žiakov na jednu triedu, ale optimum 25 žiakov na jednu triedu.  V poznámke 
uvedené nevyhovujúce u�ebne sú na vyu�ovanie využívané a vyžadujú �alšie odborné 
posúdenie a pravdepodobné opravy. Pre základnú školu na Jelenej ulici neuvažujeme v tomto 
kontexte o optime 25 žiakov na jednu triedu, pretože škola má viaceré triedy špecializované 
pre deti so špeciálnymi potrebami vyžadujúcimi znížený po�et detí v triede.  
 
 
 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007  
do 9/07  

Spolu 
 

Po�et staromestských detí v DJ 47 42 43 58 42 232 
Po�et mimostaromestkých detí v DJ 25 22 11 15 10 83 
Po�et všetkých detí v DJ 72 64 54 73 52 315 
Podiel staromestských detí v DJ 65,28% 65,63% 79,63% 79,45% 80,77%  
Podiel mimostaromestských detí v DJ 34,72% 34,38% 20,37% 20,55% 19,23%  
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Obsadenos� obecných základných škôl v šk. roku 2007/2008 
 

P.�. Škola Po�et 
žiakov Optimum 

Rezerva 
pre 
optimum 

Poznámka 

1 Dubová 220 275 55   
2 Grösslingová 191 250 59 1 u�eb�a nevyužitá 
3 Hlboká 346 350 4 4 u�ebne sú nevyhovujúce 

4 Jelenia 295 * 0 

*špec. triedy - znížený po�et 
žiakov (od 6 - 14 ž. na 
triedu)  

5 Jesenského 241 275 34   
6 Mudro�ova 347 400 53   
7 Škarniclova 373 425 98   
8 Vazovova 550 575 25   

  Spolu 2563   328   
 
     

Tab. 8 
 

Optimálny po�et žiakov na triedu je 25 žiakov. 
  

 
 
 
Demografický vývoj po�tu seniorov 65 ro�ných a starších a potreby sociálnych služieb 
pre túto cie�ovú skupinu uvádzame na záver tejto dôvodovej správy, ke�že je z cie�ových 
skupín našich obyvate�ov s predpokladanými potrebami sociálnych služieb výrazne 
najpo�etnejšia. 
K výpo�tu potrebnej kapacity služieb sociálnej starostlivosti existuje viacero odborných prístupov, 
ktoré budú podrobnejšie rozpracované a zdôvodnené  v definitívnej verzii Analýzy potrieb sociálnych 
služieb pre seniorov mestskej �asti Bratislava - Staré Mesto, ktorá bude podkladom pre komunitný 
plán a jeho  sú�as�ou, a ktorú nám zabezpe�uje Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. Tu pre 
preh�adnos� uvádzame prístup opierajúci sa o  vstupný údaj po�et osôb nad 65. rokov:  

Výpo�et potrebnej kapacity služieb sociálnej starostlivosti pod�a po�tu seniorov 

  

po�et miest 
pod�a 
normatívov na 
1000 osôb  
65r. + 

výpo�et miest 
pod�a normatívov 
pre Bratislavu  - 
Staré Mesto 
/údaje pre rok 
2OO6 - SSU/ 

výpo�et miest 
pod�a 
normatívov 
pre Bratislavu  
- Staré Mesto 
/prognózy pre 
rok 2O10 
Infostat/ 

výpo�et miest 
pod�a 
normatívov 
pre Bratislavu  
- Staré Mesto 
/prognózy pre 
rok 2O15 - 
Infostat/ 

po�et obyvate�ov starších ako 65 rokov   8 015 8 167 8 811 
Vybavenos� miestami v zariadeniach pre seniorov spolu 53 425 433 467 
        v domovoch dôchodcov 26 208 212 229 
        v domovoch penziónoch pre dôchodcov 9 72 74 79 
        v zariadeniach opatrovate�skej služby 18 144 147 159 
Po�et osôb potrebných pre poskytovanie opatrovate�skej 
služby 75 601 613 661 
(„Tabu�ka �íslo 9“ z pracovnej verzie analýzy potrieb sociálnych služieb pre seniorov mestskej �asti 
Bratislava - Staré Mesto, © Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, september 2007) 

Tab.9. 
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Grafické znázornenie tabu�kových údajov: 

Po�et osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby/pod�a normatívov na 
po�et miest na 1000 osôb nad 65. rokov /údaje SSU 2006/

601208

72
144

ambulantné, ADOS reziden�né - domov dôchodcov

reziden�né - domov penzión reziden�né - ZOS

 
Graf 9.1. 

 
V sú�asnosti Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vypracúva a spres�uje pre našu mestskú �as� 
�alej uvedené Porovnanie kapacity existujúcich sociálnych služieb a predpokladu kapacity potrebných 
soc. služieb pre seniorov. Kapacity existujúcich sociálnych služieb v našej mestskej �asti sa zis�ujú 
u všetkých poskytovate�ov spolu, tiež sa zis�uje po�et Staromeš�anov, ktorí prijímajú soc. služby mimo 
našej mestskej �asti. K tomu pripájame komentár priamo z pracovnej verzie analýzy potrieb 
sociálnych služieb pre seniorov mestskej �asti Bratislava - Staré Mesto Rady pre poradenstvo 
v sociálnej práci, september 2007: 

 

„Pre špecifiká mestskej �asti BA I. bude potrebné pri porovnávaní kapacity existujúcich sociálnych 
služieb a predpokladu kapacity potrebných / vyžadovaných sociálnych služieb zoh�ad�ova� 
nasledujúce skuto�nosti: 

� ZSS pôsobiace v mestskej �asti BA I. poskytujú služby aj ob�anom z iných mestských 
�astí, prípadne aj iných miest, 

� niektoré ZSS poskytujú služby prevažne ur�itej skupine seniorov:  
  

� istý po�et ob�anov si zabezpe�il sociálne služby v iných mestských �astiach Bratislavy, 
prípadne v iných obciach a mestách. 

Z týchto dôvodov pre presnejšie porovnanie údajov mapujeme aj: 
� v ZSS BA I. po�et Staromeš�anov z celkového po�tu prijímate�ov služieb 
� v zariadeniach v zria�ovate�skej pôsobnosti VÚC a magistrátu v iných mestských �astiach 

BA po�et prijímate�ov s predchádzajúcim trvalým pobytom v BA I.  
� vo všetkých ZSS v BA po�et ob�anov BA I. v poradovníku 
 

Uvedené údaje nám napomôžu k zisteniu nedostatkovosti (prípadne nadbyto�nosti) jednotlivých typov 
služieb.“ 
 
Z �alej uvedeného je však zrejmé, že už dnes kapacita poskytovaných služieb 
nepokrýva predpokladanú potrebu seniorov Bratislavy - Starého Mesta v celej 
potrebnej škále. K tomu poznamenajme, že kapacita Domova dôchodcov 
Bratislava – Staré Mesto je 70 miest, a zoznam schválených žiadate�ov 
o umiestnenie do tohto domova dôchodcov už viac rokov obsahuje vyše  60 mien, 
pri�om sa priebežne aktualizuje. 
 
Okrem toho teba vzia� do úvahy, že: 
„ V trendoch novej investi�nej výstavby v oblasti reziden�ných zariadení je 
prioritou zvyšovanie ob�ianskeho komfortu pre ich obyvate�ov a nie 
predchádzajúca orientácia na zvyšovanie celkového po�tu miest.“ (© Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci, september 2007.) 
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Porovnanie kapacity existujúcich sociálnych služieb a predpokladu kapacity potrebných soc. služieb 
pre seniorov 

druh služby 

kapacita 
existujúcich 
sociálnych 
služieb v BA I. 

po�et 
poskytovate�ov 
prevádzkujúcich 
daný typ služby 

po�et 
Staromeš�anov 
z celkového 
po�tu 
prijímate�ov 
služieb 

po�et 
Staromeš�anov 
prijímajúcich 
soc. služby v 
iných mestských 
�astiach BA 

predpoklad 
kapacity 
potrebných 
soc. služieb 
pre seniorov 
/údaje pre rok 
2006, SSU/ 

predpoklad 
kapacity 
potrebných 
soc. služieb 
pre seniorov 
/údaje pre rok 
2010/ 

predpoklad 
kapacity 
potrebných 
soc. služieb 
pre seniorov 
/údaje pre rok 
2015/ 

ambulantné, ADOS 216     561 - 601 572 - 613 617 - 661 
v domovoch 
dôchodcov 162     200 - 208 204 - 212 220 - 229 
v domovoch 
penziónoch pre 
dôchodcov      72 - 80  74 - 82 79 - 88 

reziden�né 
celkom 

v zariadeniach 
opatrovate�skej 
služby 52     120 - 144 122 - 147 132 - 159 

(„Tabu�ka �íslo 11“ z pracovnej verzie analýzy potrieb sociálnych služieb pre seniorov mestskej �asti 
Bratislava - Staré Mesto, © Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, september 2007) 

Tab.10. 
 
Dopracovanie Analýzy potrieb sociálnych služieb pre seniorov našej mestskej �asti 
ako aj pre �alšie cie�ové skupiny bude obsahova� odporú�ania pre potrebný rozsah 
a kvalitu poskytovania týchto služieb so zoh�adnením vyššie uvedených i �alších 
faktorov, ako sú napr. trendy preferova� tzv. terénne služby t.j. opatrovate�ské služby 
v byte ob�ana, pokia� je to len možné, podrobnejšie špecifikovanie potrebnosti 
jednotlivých služieb a �alšie. 
 
 
 
 


