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Demografické ukazovatele a trendy 
 
 Tieto demografické ukazovatele a trendy boli v dôvodovej správe predložené do miestneho 
zastupiteľstva v októbri 2007 na základe uznesenia č.66/2007/D: o správe však zastupiteľstvo 
nerokovalo, tu sú údaje doplnené a sú súčasťou podkladov k rozhodovaniu. 
V októbri 2007 bola v zastupiteľstve vzatá na vedomie Informácia o sieti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom 
roku 2007/2008. Údaje z tejto správy sú tu použité tiež. Tieto demografické a štatistické 
ukazovatele sú podkladom pre  kvalifikované rozhodnutia v záujme optimálneho vývoja našej 
mestskej časti v oblasti školských a predškolských zariadení súčasne so  zohľadnením 
ekonomických a ďalších faktorov.  
 
Súčasný stav početnosti obyvateľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a jej vybraných 
vekových skupín je nasledovný:  
 
Veková štruktúra obyvateľov mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto 
k 31.12.2006: 
 
 
 

 Počty podľa evidencie obyvateľstva 
miestneho úradu k 31.8.2007: 
 
 
 

 

Vek(narodení v období: Počet obyvate ľov 
0-2 r.(1.9.04-31.8.2007: 868 
3-5 r.(1.9.01-31.8.2004: 891 
6-14 r.(1993-2001: 2 433 
Deti spolu 4 192 
Seniori 65 r. a starší 8 933 

Obyvateľov spolu 41 581 
 
Tab.1.2. zdroj miestny úrad – evidencia 
obyvateľstva a centrálny register obyv.

Tab.1. zdroj:  Štatistický úrad SR 
www.statistics.sk (viď príloha č.1) 
 
Cez internetovú stránku Štatistického úradu SR (v ďalšom SŠÚ) sme získali odporúčania na  
http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.html, kde sú dostupné aj prognózy vývoja počtu 
obyvateľov a jednotlivých vekových skupín vypracované odbornou inštitúciou Výskumné 
Demografické centrum  Infostat, Dúbravská cesta 3, Bratislava, (v ďalšom len Infostat): 
 

Demografické prognózy pre vybrané vekové skupiny obyvateľov  
mestskej časti  Bratislava - Staré Mesto 

        

Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet obyvateľov 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 Počet obyvate ľov 
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 

Obyvateľov spolu 41 581 
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 Graf 2.1 
 

 Graf 2.2 
 
Vidíme, že prognózy počtu obyvateľstva ukazujú klesajúci trend. Tiež počet detí v rámci 
Starého Mesta má podľa predpovedí klesať. Napriek klesaniu celkového počtu obyvateľov, 
počet seniorov je približne konštantný v krátkodobom horizonte (do konca tohto 
volebného obdobia – do r.2010), ale v nasledujúcom období má počet seniorov narastať 
približne o stovku ročne. 
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 Graf 2.3 
 
Predošlé Tab.2 a grafy 2.1., 2.2., 2.3. dokumentujú prognózu vývoja počtu obyvateľov našej 
mestskej časti a vybraných vekových skupín v najbližších siedmich rokoch v absolútnych 
hodnotách. V percentuálnom zastúpení to vyzerá nasledovne: 
 

Prognóza podielového zastúpenia vekových skupín v celkovom počte obyvateľov 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

 
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet obyvateľov 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. 

Grafy 3.1. a 3.2 ukazujú percentuálne zastúpenie seniorov a detí na celkovom 
predpokladanom počte obyvateľov Starého Mesta.  



 

Str. 10 

 
Graf 3.2. 

Vývoj doterajšieho počtu žiakov v školách na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
a v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je nasledovný, pričom 
termínom „obecné školy“ rozumieme školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto: 
 

Doterajší vývoj počtu žiakov v základných školách na území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
 

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

 
 

Podiel staromestských detí v obecných základných šk olách: 
 

 
 
 
 

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

 
Nasledujúce grafy dokumentujú pokles žiakov v obecných školách v našej mestskej časti 
v ostatných piatich rokoch: 

 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Typ ZŠ Počet 

žiakov 
z toho z 
BA-SM 

Počet 
žiakov 

z toho z 
BA-SM 

Počet 
žiakov 

z toho z 
BA-SM 

Počet 
žiakov 

z toho z 
BA-SM 

Počet 
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 

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

68,1% 59,2% 56,2% 52,6% 50,0% 
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Graf 4.1. 

 

 
Graf 4.2. 
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Analogicky uvádzame: 
 

Doterajší vývoj počtu detí v materských školách na území mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

 
Tab. 6. 

(Zdroj: oddelenie školstva miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto) 
Obecnými materskými školami rozumieme zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

 
Graf 6.1. 

Vidíme, že v obecných materských školách  v ostatných piatich rokoch bol celkový počet 
detí od 1150 v šk.r. 2003/2004 do 1103 v šk.r. 2007/2008, pričom z tohto počtu bolo 
staromestských detí od 837 do 801, teda  temer presne stále len tri štvrtiny , ako ukazuje 
graf 6.2.  Ak počty staromestských detí v materských školách v šk.r. 2007/2008 (viď posledný 
stĺpec tab.6)  porovnáme s údajmi tabuliek 1. a 1.2.,  vidíme, že len 9 a až 33 detí 
v príslušnom veku nechodí do MŠ na území Starého Mesta. Do obecných materských škôl 
v našej mestskej časti nechodí len 66 až 90 detí bývajúcich v Starom Meste v príslušnom  
veku (t.j. chodia do iných MŠ alebo nechodia do MŠ vôbec): teda prakticky temer všetky 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Typ MŠ Počet 

detí 
z toho z 
BA-SM 

Počet 
detí 

z toho z 
BA-SM 

Počet 
detí 

z toho z 
BA-SM 

Počet 
detí 

z toho z 
BA-SM 

Počet 
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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Staromešťatá v príslušnom veku chodia do materských škôl v Starom Meste, ale aj tak tvoria 
len tri štvrtiny z počtu detí v obecných škôlkach. 

 
Graf 6.2. 

Vidíme, že podiel staromestských detí v obecných materských školách je v ostatných 
piatich rokoch temer konštantný v intervale od 72% v šk.r.2004/2005 do 75% v šk. r. 
2005/2006, v šk.r.2007/2008 je to 73%. 
 
Nasledujúca tabuľka 7 dokumentuje obsadenosť detských jaslí a podiel staromestských detí 
v nich v ostatných rokoch. Kapacita DJ Čajkovského 2 je 45 detí, kapacita DJ Hollého 9 je 25 
detí, kapacita týchto dvoch jaslí spolu je 70 miest. 

 
Počet detí v detských jasliach Hollého 9 a Čajkovského 2 spolu (Zdroj: viď Príloha č.2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7 
 

 
 V septembri 2007  sa zapísalo do týchto dvoch jaslí spolu 12 detí, lebo pred septembrom 
2007 bolo v r.2007 zapísaných spolu len 52 detí: z toho 42 zo Starého Mesta a 10 z iných 
mestských častí. Skúmali sme aj to, z ktorých častí Starého Mesta sú deti zapísané v detských 
jasliach: V januári 2008 sa predpokladá plná obsadenosť jaslí na Hollého 9, t.j. 25 detí, z toho 
20 detí zo Starého Mesta a z nich 4 sú z „hornej“ časti (z ulíc nad Palisádami: Godrova, 
Jančova, Drotárska, Svetlá).  V DJ Čajkovského 2 je zo 45 zapísaných detí 40 zo Starého 
Mesta a z nich je 8 až 9 z „hornej“ časti (z ulíc Broskyňova, Brnianska, Búdkova, Drotárska, 
Lichardova, Mozartova, Palisády, Úprkova, a Podjavorinskej).  Spolu teda  momentálne ide o 
12 (príp.13) detí z „hornej časti“ Starého Mesta, t.j. z ulíc bližšie k bývalým DJ Javorinská 9. 
 
Kapacita a naplnenosť základných škôl. 
Ako podklad pre ďalšie koncepčné dokumenty a zároveň dokumentujúc súčasný stav kapacít  
našich základných škôl uvádzame  aktuálnu obsadenosť obecných základných škôl v šk. roku 
2007/2008 žiakmi, pričom  vyčísľujeme aj  rezervy v počte žiakov pre jednotlivé základné 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007  
k 30.9. 

2007 
10.12. 

Počet staromestských detí v DJ 47 42 43 58 54 58 

Počet mimostaromestkých detí v DJ 25 22 11 15 10 10 
Počet zapísaných detí v DJ spolu: 72 64 54 73 64 68 

Podiel staromestských detí v DJ 65,3% 65,6% 79,6% 79,4% 84,4% 85,3% 
Podiel mimostaromestských detí v DJ 34,7% 34,4% 20,4% 20,6% 15,6% 14,7% 
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školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti uvažujúc nie o maximálnom možnom 
počte žiakov na jednu triedu, ale optimum 25 žiakov na jednu triedu.  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 
počet detí v triede.  
 
 
 

Obsadenosť obecných základných škôl v šk. roku 2007/2008 
 

Č. Zákl.Škola Počet 
žiakov Optimum  

Rezerva 
pre 
optimum  

Poznámka 

1 Dubová 1 220 275 55   
2 Grösslingová48 191 250 59 1 učebňa nevyužitá 
3 Hlboká cesta 4 346 350 4  

4 Jelenia 16 295 * 0 

*špec. triedy - znížený počet 
žiakov (od 6 - 14 ž. na 
triedu)  

5 Jesenského 6 241 275 34   
6 Mudroňova 83 347 400 53   
7 Škarniclova 1 373 425 98   
8 Vazovova 4 550 575 25   

  Spolu 2563    328   
 
     

Tab. 8 
 

Optimálny počet žiakov na triedu tu uvažovaný je  25 žiakov. 
  

 
 
 

Demografický vývoj počtu seniorov 65 ročných a starších, posúdenie existujúcich 
kapacít a z toho vyplývajúce potreby sociálnych služieb pre seniorov. 

 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (v ďalšom RPSP) v spolupráci s mestskou časťou 
vypracovala v priebehu júla až októbra 2007 dokument Návrh koncepcie rozvoja sociálnych 
služieb a s nimi súvisiacich služieb pre seniorov pre mestskú časť Bratislava - Staré Mesto (s 
krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 2015). Tento dokument (v 
ďalšom „Návrh koncepcie pre seniorov“ bol dokončený v októbri 2007, má 55 strán vrátane 
odborných odporúčaní pre mestskú časť plus prílohy, v ktorých je Zoznam sociálnych služieb 
pre seniorov na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Zoznam sociálnych služieb pre 
seniorov na území hl.m. SR Bratislava a  informácie o poskytovateľoch týchto služieb 
a v prípadoch, kde to bolo možné aj s vyčíslením počtu Staromešťanov alebo čakateľov na 
služby zo Starého Mesta.  
Kapacity existujúcich sociálnych služieb v našej mestskej časti sa zisťovali u všetkých 
poskytovateľov spolu, tiež sa zisťoval  počet Staromešťanov, ktorí prijímajú soc. služby mimo 
našej mestskej časti. Pre porovnanie kapacity existujúcich sociálnych služieb a predpokladu 
kapacity potrebných sociálnych služieb pre seniorov mestská časť spolu s RPSP vzala do 
úvahy nasledovné špecifiká: 
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„Pre špecifiká mestskej časti BA I. bude potrebné pri porovnávaní kapacity existujúcich sociálnych 
služieb a predpokladu kapacity potrebných / vyžadovaných sociálnych služieb zohľadňovať 
nasledujúce skutočnosti: 

• ZSS pôsobiace v mestskej časti BA I. poskytujú služby aj občanom z iných mestských 
častí, prípadne aj iných miest, 

• niektoré ZSS poskytujú služby prevažne určitej skupine seniorov:  
•  istý počet občanov si zabezpečil sociálne služby v iných mestských častiach Bratislavy, 

prípadne v iných obciach a mestách. 
Z týchto dôvodov pre presnejšie porovnanie údajov mapujeme aj: 

• v ZSS BA I. počet Staromešťanov z celkového počtu prijímateľov služieb 
• v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a magistrátu v iných mestských častiach 

BA počet prijímateľov s predchádzajúcim trvalým pobytom v BA I.  
• vo všetkých ZSS v BA počet občanov BA I. v poradovníku 
 

Uvedené údaje nám napomôžu k zisteniu nedostatkovosti (prípadne nadbytočnosti) jednotlivých typov 
služieb.“ (Návrh koncepcie pre seniorov, str.19.) 
Po zvážení uvedených špecifík mestskej časti a po odborných prepočtoch  vychádza 
nasledovné  
 

Porovnanie kapacity existujúcich sociálnych služieb  a predpokladu kapacity potrebných 
soc. služieb pre seniorov 

druh služby 

kapacita 
existujúcich 
sociálnych 
služieb v BA I. 

počet 
Staromešťanov z 
celkového počtu 
prijímateľov 
služieb 

počet 
Staromešťanov 
prijímajúcich 
soc. služby v 
iných 
mestských 
častiach 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/ 

terénne, ambulantné 258 210 56 561 - 601 572 - 613 617 - 661 
V domovoch 
dôchodcov 158 97 73 200 - 208 204 - 212 220 - 229 

V domovoch 
penziónoch 
pre dôchodcov 0 0 128 72 - 80  74 - 82 79 - 88 

rezidenčné 
celkom 

v zariadeniach 
opatrovateľskej 
služby 52 42 2 120 - 144 122 - 147 132 - 159 

(Tabuľka 17 zo str. 23 Návrhu koncepcie pre seniorov)     Tab. 9 
 
 
Poznámka: V existujúcej kapacite 52 miest v ZOS v našej mestskej časti sú zahrnuté kapacity troch 
ZOS spolu 45 miest spravovaných priamo mestskou časťou,  5 miest v novo otvorenom Domove 
dôchodcov spolu so ZOS na Heydukovej ulici zriadenom Bratislavskou katolíckou charitou a 10 miest 
zriaďovaných Betániou. Podobne z kapacity 158 miest v domovoch dôchodcov v našej mestskej časti 
je len 70 kapacita Domova dôchodcov Staré Mesto, ktorého zriaďovateľom je naša mestská časť, 
zvyšná kapacita je od ďalších  poskytovateľov. 
Z uvedeného je  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 
žiadateľov o umiestnenie do tohto domova dôchodcov už viac rokov dosahuje vyše  50 mien, 
pričom sa priebežne aktualizuje. 
Z Návrhu koncepcie pre seniorov na záver prikladáme najzávažnejšie vybraté odporúčania 
týkajúce sa počtov a kapacít zariadení sociálnych služieb pre seniorov: 
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Opatrenie 3. 2. 2 Zriadenie nových Zariadení opatrovate ľskej služby, 

poskytujúcich služby typu ZOS formou kvalitných efe ktívnych 

krátkodobých pobytov s akcentom na aktiváciu a reha bilitáciu   

Popis východiska 

opatrenia, 

charakteristika 

opatrenia 

Z porovnania existujúcej kapacity a navrhovaných počtov služieb podľa 

normatívov možno vyvodiť nasledovný záver z celkového počtu 

potrebných miest v ZOS - 132 je v súčasnosti služba poskytovaná iba 44 

občanom- z toho 42 na území SM a 2 v iných mestských častiach 

Bratislavy. Bude potrebné otvorenie nových 3 – 4 menších ZOS. 

Predpokladaný 

dopad 

Zabezpečenie dostatočnej kapacity týchto typu služieb. 

Tieto pobyty majú za cieľ udržať resp.  prinavrátiť občana do prostredia 

jeho rodiny. Uvedené ZOS nesmú byť profilované ako čakacia predstanica 

na DD. Dôraz je na poskytovaní kvalitnej rehabilitácie a špeciálno – 

pedagogického aktivačného programu okrem zabezpečenia kvalitnej 

zdravotnej starostlivosti. Senior po pobyte v nemocnici, prípadne 

následnom pobyte v LDCH stráca v dôsledku hospitalizmu viaceré 

sebaobslužné schopnosti, sociálne schopnosti a potrebuje sociálnu a 

zdravotnú rekonvalescenciu. 

Predpokladaná 

kapacita služieb 

3 – 4 ZOS, každé pre 20 – 30 občanov 

Predpokladaní 

partneri na zaistenie 

služieb 

V sledovanej mestskej časti sú treťosektorové organizácie /Ohel David, 

Betánia/ poskytujúce v rámci komplexity rezidenčných služieb aj služby 

charakteru ZOS. Víziu týchto služieb formulujú smerom k rehabilitačným 

a aktivačným pobytom po pobyte v zdravotníckom zariadení, alebo po 

predchádzajúcom výraznejšom zhoršení zdravotného stavu. Spomínané 

treťosektorové organizácie možno považovať za kvalitných konzultačných 

partnerov pri snahe o konštituovanie nových takýchto zariadení. Ich 

zariadenia možno odporučiť ako vhodné miesta pre praktickú časť 
vzdelávania, prípadne následné stáže pracovníkov iných rezidenčných 

zariadení. 

Návrh vzniku nových 

služieb 

Navrhujeme zriadiť tri menšie zariadenia opatrovateľskej služby s počtom 

klientov do 25. Pre efektivitu týchto služieb bude potrebné nasmerovať 
víziu týchto zariadení smerom k cielenej špecializovanej rehabilitácii 

a aktivácii občanov a prispôsobiť tomuto cieľu aj vybavenie a personálnu 

štruktúru novo zriadených zariadení. 

 

Opatrenie 3. 4. 3 Zriadenie nového Domova dôchodcov  

Popis východiska 

opatrenia, 

charakteristika 

V mestskej časti SM sa poskytujú služby typu DD pre 97 Staromešťanov, 

73 občanov SM si zabezpečilo služby typu DD v iných mestských 

častiach. Z návrhov normatívov pre tento typ služieb je zrejmé, že 

sledovaná mestská časť potrebuje v súčasnosti 200 miest  do roku 2015 - 
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opatrenia 229 miest v DD. Vzhľadom k súčasnému stavu  pri poskytovaní služieb  

v DD, predpokladáme zníženie počtu v súčasnom DD na 30 a zriadenie 

nového zariadenie pre zvyšných 30 klientov. Napriek počtu odberateľov 

tejto služby v iných mestských častiach – 73 /spolu prijímateľov tejto 

služby 170/, nie je táto služba zabezpečená v súčasnosti pre 30 občanov. 

Do roku 2015 bude potrebné zabezpečiť túto službu pre ďalších 30 

občanov.  

Predpokladaný 

dopad 

Zvýšenie dostupnosti služieb a kvality poskytovaných služieb 

Predpokladaná 

kapacita služieb 

Rok 2006 – 200 miest /97 – je v SM, 73- mimo SM, 30 – nedostatok/ 

Rok 2015 – 229 miest  

Predpokladaní 

partneri na zaistenie 

služieb 

n. o., SKCH,  EvD. 

Návrh vzniku nových 

služieb 

Do roku 2009 zriadiť dve nové zariadenia s celkovou kapacitou 60 /do 

jedného z nich by bolo vhodné presunutých časť klientov existujúceho DD. 

Do roku 2013  jedno  nové zariadenie s kapacitou 30 miest  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


