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3.1.                                   Rodiny s deťmi  
 
Úvod 
 
      Riešenie sociálnych problémov rodín  s deťmi je z hľadiska komunitného plánu mestskej 
časti Bratislav-Staré Mesto významnou prioritou. Prioritou preto, lebo so sociálnym 
 fungovaním či nefungovaním rodín súvisia nie len súčasné programy ale aj príprava 
programov v budúcnosti. Od sociálnej, duševnej,  zdravotnej, ekonomickej podpory  stability 
a funkčnosti rodín a ich detí sa odvíja celková sociálna stratégia sociálnych programov  
v mestskej časti. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  má ambíciu venovať tejto oblasti 
osobitnú pozornosť.     
     Na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žije okolo 6. 700 rodín s deťmi vo veku od 
0 – 18 r. , v ktorých žije približne 4020 detí1, čo predstavuje cca 16 % populácie mestskej 
časti. Podľa zistení RPSP v r. 2007 bol  predpoklad pre poskytnutie krízovej intervencie  333 
rodinám (4,9%) a poskytnutie  trvalej pomoci pre 1 123 rodín (16,7%), pričom sa 
predpokladalo, že krízovú intervenciu  bude potrebovať   83 (0%)detí – ktoré sú  ohrozené 
týraním a zneužívaním  a 1 414 detí (10%), ktoré si budú vyžadovať trvalú výchovnú 
a sociálnu pomoc. Uvádzame prehľad základných demografických údajov : 
 
(Analýza Rady pre poradenstvo v sociálnej práci) 
 
Tab. číslo 6 
 

Vybrané demografické údaje 
 

Štatistická ročenka Hl.m.SR Bratislavy 2007/III.Obyvateľstvo 

Ukazovateľ okres/ mestská časť 2002 2003 2004 2005 2006 
Sobáše  
Hl.m-SR Bratislava 2 185 2 375 2 470 2 406 2 485 
v tom Bratislava I (m.č.Staré Mesto) 239 278 233 205 305 
Rozvody 
Hl.m-SR Bratislava 1 178 1 234 1 208 1 294 1 415 
v tom Bratislava I (m.č.Staré Mesto) 106 117 112 102 97 
Priemerná dĺžka trvania manželstva do rozvodu 
Hl.m-SR Bratislava 14,1 14,0 14,5 14,7 14,8 
v tom Bratislava I (m.č Staré Mesto) 14,3 13,7 14,4 14,3 14,4 
Priemerný počet maloletých detí v rozvedených manželstvách 
Hl.m-SR Bratislava 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
v tom Bratislava I (m.č.Staré Mesto) 1,3 1,5 1,3 1,4 1,3 
Narodení 
Hl.m-SR Bratislava 3 210 3 466 3 688 4 025 4 147 
v tom Bratislava I (m.č.Staré Mesto) 323 352 389 394 370 
Potraty 
Hl.m-SR Bratislava 1 854 1 680 1 674 1 521 1 593 
v tom Bratislava I (m.č.Staré Mesto) 179 240 151 151 168 
Zomretí 
Hl.m-SR Bratislava 3 856 3 964 3 974 4 116 4 159 
v tom Bratislava I (m.č.Staré Mesto) 606 632 604 608 621 

                                                
1 Uvádzané údaje sú prepočítené podľa metodík českého Socioklubu 



 

Tab. číslo 7 

  Po- Kód Kód    Stav Živo Zom- Prirodzený Pris- Vys- Prírastok, Prírastok, Celkový    Stav 
Okres, obec, mesto hla- okresu obce    1. 1.  naro- relí prírastok, ťaho- ťaho- (-úbytok) (-úbytok) prírastok,   31.12. 

  vie     2 007  dení   (-úbytok) valí valí sťah. 
zahr. 
sťah. (-úbytok) 2 007 

B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                            
   Bratislava Muži 199 0 199 314 2 221 1 991 230 3 108 2 603 505 879 735 200 049 
  Ženy     226 777 2 096 2 071 25 3 140 3 064 76 403 101 226 878 
  Spolu     426 091 4 317 4 062 255 6 248 5 667 581 1 282 836 426 927 
                            
Bratislava - Staré 
Mesto Muži 101  528595 19 227 200 246 -46 665 642 23 232 -23 19 204 
  Ženy     22 354 217 321 -104 594 793 -199 120 -303 22 051 
  Spolu     41 581  417 567 -150 1 259 1 435 -176 352 -326 41 255 

 

 

 

 

 



 

Tab. číslo 8 

Prognóza detskej zložky obyvateľstva v BA SM v rokoch 2008 - 2020 /údaje - 
prognóza Infostat/ 

prognóza na rok 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
počet obyvateľov 
BA SM 41666 40861 40038 39218 38402 37594 36792 
0 - 4  1601 1534 1446 1356 1268 1193 1115 
5 - 9 1524 1587 1601 1544 1468 1376 1286 
10 - 14 1524 1463 1455 1548 1602 1559 1492 
15 - 19 1936 1744 1611 1464 1419 1482 1545 
20 - 24 2299 2152 1979 1806 1622 1476 1415 

0 - 14 4649 4584 4502 4448 4338 4128 3893 
podiel 0 - 14 z 
celkoveho počtu 
obyvateľov v % 11,1578 11,2185 11,2443 11,3417 11,2963 10,9805 10,5811 
0 - 24 8884 8480 8092 7718 7379 7086 6853 
podiel 0 - 24 z 
celkoveho počtu 
obyvateľov v  % 21,3219 20,7533 20,2108 19,6797 19,2151 18,8488 18,6263 

Tab. číslo 9 

Prognóza detskej zložky obyvateľstva na Slovensku v rokoch 2008 - 2020  
/údaje - prognóza Infostat/ 

prognóza na 
rok 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
počet 
obyvateľov 
Slovensko 5393201 5400780 5407966 5413840 5417648 5418845 5416888 
0 - 4  259944 265522 268725 269274 267165 262796 256603 
5 - 9 259196 251834 256554 263325 267847 269849 269138 
10 - 14 298783 282863 265904 254587 253482 260639 266377 
15 - 19 377955 347502 314665 289605 274651 260223 253070 
20 - 24 422747 403464 386937 364849 330385 299445 283511 
0 - 14 817923 800219 791183 787186 788494 793284 792118 
podiel 0 - 14 
z celkoveho 
počtu 
obyvateľov v 
% 15,1658 14,8167 14,63 14,5403 14,5542 14,6394 14,6231 
0 - 24 1618625 1551185 1492785 1441640 1393530 1352952 1328699 
podiel 0 - 14 
z celkoveho 
počtu 
obyvateľov v 
% 30,0123 28,7215 27,6034 26,6288 25,722 24,9675 24,5288 
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Tab. číslo 10 

Prognóza detskej zložky obyvateľstva na Slovensku v rokoch 2008 – 2020 
 /údaje - prognóza Infostat/ 

prognóza na rok 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

podiel 0 - 24 z celkoveho 
počtu obyvateľov v  % - 
Slovensko 30,01 28,72 27,60 26,63 25,72 24,97 24,53 

podiel 0 - 24 z celkoveho 
očtu obyvateľov v  % - 
Bratislava 11,16 11,22 11,24 11,34 11,30 10,98 10,58 

Tab. číslo 11 

Počty poberateľov vybraných sociálnych dávok, 
Bratislava - I., k 30.9. 2008 

Dávka v hmotnej núdzi 356 
Prídavok na dieťa 4 562 
Rodičovský príspevok 854 

 

Tab. číslo 12 

Predpokladaný počet rodín a ohrozených detí vyžadujúcich sociálnu pomoc, 
MČ Bratislava Staré Mesto 
predpoklad vzniku v priebehu 
roka 2007, predpoklad potreby 
krízovej intervencie 333 

Rodiny s deťmi               
od (0 - 18) rokov 
vyžadujúce sociálnu 
pomoc 

predpoklad potreby trvalej 
pomoci 1123 
predpoklad vzniku v priebehu 
roka 2007, predpoklad potreby 
krízovej intervencie 83 

Deti ohrozené týraním a 
zneužívaním 

predpoklad potreby trvalej 
pomoci 1414 
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Prehľad ZŠ  a MŠ a počtu detí za rozpočtový rok 2008, ktorým sa poskytuje dotácia  

na stravu, školské potreby a motivačný príspevok podľa výnosu MPSVaR SR  
 z 5.decembra 2007 č. 29775-II/1  

 

Tab. číslo 13  

P.č. Základná škola Deti/dotácia 
strava 
I.stup. 

Deti/dot. 
strava 
II.stup. 

Deti/dot. na  
Šk. potreby 

Deti/dot. na  
motivačný 
príspevok 

Deti 
spolu 

1. ZŠ Jelenia  16 5 5 8 1 10 
2. ZŠ Jesenského 6 2 3 5 2 5 
3. ZŠ Grösslingova 48 1 1 1 - 2 
4. ZŠ Hodžu 1 1 - 1 1 1 
5. ZŠ Vazovova 4 1 - - - 1 
6. ZŠ Mudroňova 83 1 1 2 2 2 
 SPOLU 11 10 17 6 21 

                     

Tab. číslo 14 

P. č. Materská škola Deti/dotácia 
strava 

Deti/dot. 
na  Šk. 
potreby 

Deti spolu 

1. MŠ Radlinského 83 1 - 1 
2. MŠ Karadžičova 51 2 - 2 
3. MŠ Grösslingova 48 2 - 2 
4. MŚ Špitálska 49 1 - 1 
5. MŠ Gorazdova 6 1 - 1 
 SPOLU 7 - 7 

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

Staré Mesto 
Tab. číslo 15 
 

 (Zdroj: oddelenie školstva miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto) 
Pozn. Obecnými materskými školami rozumieme zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
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  to bolo 73%, v šk.r. 2008/2009 to je 72%. 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

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 1147 831 1081 812 1089 804 1103 801 1064 766 
Špeciálne 38 14 39 22 46 27 44 5 46 5 
Cirkevné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Súkromné 27 6 77 63 95 57 111 52 120 51 

Spolu 1212 851 1197 897 1230 888 1258 858 1230 822 
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Nasledujúca tabuľka 16 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 2 jaslí spolu je 70 miest. 

 
Počet detí v detských jasliach Hollého 9 a Čajkovského 2 spolu : 
Tab. číslo 16  

 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

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

 (Zdroj: oddelenie školstva miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto) 
Tab. číslo 17 a 18 

 
 

Podiel staromestských detí v obecných základných šk olách 
 

Pozn.: v r.2008/2009 je počet žiakov v obecných školách Starého Mesta: 2 536 z toho 1244 
Staromešťanov a 1292 z iných obcí a mestských častí, čo len potvrdzuje prognózy a dokumentuje 
pokračujúci klesajúci počet detí v školách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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% 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

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 3013 1783 2766 1555 2640 1388 2563 1281 2536 1244 
Špeciálne 142 40 150 10 152 10 145 8 124 7 
Cirkevné 996 277 938 264 852 228 798 212 756 197 
Súkromné 0 0 0 0 20 20 7 1 5 1 
Iné 283 56 313 29 178 42 175 28 158 21 
Spolu 4434 2156 4173 1864 3842 1688 3688 1530 3579 1470 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

68,1% 59,2% 56,2% 52,6% 50,0% 49% 
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Peňažná a vecná pomoc a výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí  
 na oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
� Peňažná a vecná pomoc 

 
Počet  53 vyplatených žiadostí JFP rodinám s deťmi v r.2008 zahŕňa v skutočnosti  35 rodín, 
z toho asi žiadna nie je „na ulici“, mnohé sú však v ubytovniach. V  počte 53 vybavených 
žiadostí o JFP rodinám s deťmi sú aj niektoré rodiny, ktoré poberajú opakovanú štátnu  
dotácia (vyplácanú prostredníctvom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto) 
na stravu, školské potreby a motivačný príspevok podľa výnosu Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5.decembra 2007 č. 29775-II/1 na rozpočtový 
rok 2008 a počet takýchto prípadov  je nasledovný:  

• V obecných základných školách m.č. Bratislava-Staré Mesto sa poskytuje dotácia 
na stravu 21 deťom, z týchto:  17 deťom sa poskytuje dotácia na školské potreby 
a 6 deťom  sa poskytuje dotácia na motivačný príspevok. Spolu je to 13 rodín, 
z toho  10 rodín poberá dávky v hmotnej núdzi a 3 rodiny sú nízkopríjmové. 

• V obecných materských školách m.č. Bratislava-Staré Mesto poberá dotáciu na 
stravu 7 detí čo predstavuje  5 rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi. 

 
� Rodiny v kríze  

 
Sociálnoprávna ochrana detí zákonnou súčinnosťou sociálneho oddelenia Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prevzatá na základe zmeny Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy od 1.9.2008 a od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: 
 
V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
Deti občanov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v ústavnej a ochrannej výchove  
(umiestnené väčšinou v Bratislave): 18 detí  (informácie a súčinnosť od ÚPSVaR):  
cieľ postupná spolupráca s príslušnými inštitúciami so snahou sanácie rodín, návratu dieťaťa 
do rodiny, z toho: 
 
• výchovné opatrenia uložené súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany, plán 

sociálnej práce s deťmi, súčinnosť s ÚPSVaR, súdmi, školami: 10 deti, 
• poskytovanie finančných príspevkov do fondu  úspor 2 280 Sk mesačne: 3 deti,  
      (prípady odstúpené Magistrátom hl.mesta SR Bratislavy mestskej časti Bratislava- 
       Staré Mesto na základe zmeny Štatútu hl.m.SR Bratislavy platného od 1.9.2008) 
• riešenie sociálnej situácie v rodine detí oddelením sociálnych vecí: 5 rodín. 

 
Okrem tých 3 prípadov detí, ktorých spisy boli v septembri 2008 presunuté z Magistrátu 
hl.m.SR Bratiaslavy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ostatné prípady sú riešené 
aktívnou iniciatívou  oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu a ÚPSVaR.  
 
 
  (Zdroj: podklad oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu m.č.Bratislava-Staré Mesto, január 2009) 
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Odporúčania k cieľom a opatreniam  pre mladé rodiny s deťmi a mládežou                                
vo veku od 0-18 rokov 

a) Sociálno - preventívne opatrenia pre rodiny s deťmi vo veku do 6 rokov 

Cieľ: Stabilizovať sociálnu situáciu v ohrozených úplných a neúplných rodinách, 
v rodinách s veľmi nízkym príjmom  

Opatrenie: koordinovať spoluprácu zdravotníckych  zariadení, detských ambulancií, 
predškolských zariadení, ÚPSVa R, oddelenia sociálnych vecí MČ Bratislava SM,  s cieľom: 
predchádzania krízovým situáciám v mladých rodinách so zameraním na poskytovanie 
sociálno-preventívnych  programov pre rodičov v spolupráci so zdravotníckymi 
zariadeniami a ambulanciami, predškolskými zariadeniami a materskými centrami    

a) špecializovaného sociálneho poradenstva so zameraním na sanáciu rodín 
v spolupráci s ÚPSVaR, mimovládnymi organizáciami: o.z. Návrat, o. z. 
Úsmev ako dar Detským krízovým centrom, , n. o.  Maják nádeje, Domovom 
pre osamelých rodičov, DKC Brána do života, KS Linky detskej istoty, Radou 
pre poradenstvo v sociálnej práci  

Poznámka:  Od r. 2008 je predpoklad znižovania  počtu detí  vo veku od 1 - 4 r. v MČ SM. Zo 
štatistických údajov Inštitútu pre výskum práce a rodiny (Gerbery, D., 2008) vyplýva že 50% rodín má 
svoje deti umiestnené v predškolských zariadeniach. Stabilita a funkčnosť mladých rodín, resp. rodín 
s deťmi od 1 – 4 r. bude nepriamo podmieňovaná počtom miest v predškolských zariadeniach, pričom 
pre rok 2008 je to min.  800,5 miesta, v r. 2010 -  767 miest, v r. 2012  - 723 miest a v r. 2014 – 678 
miest. Pričom je vysoko  pravdepodobné, že značná časť  sociálne ohrozených  rodín nemá a ani 
v budúcnosti nebude mať svoje deti umiestnené v predškolských zariadeniach.    

b) Sociálno – preventívne opatrenia pre ohrozené rodiny a deti a mládež  v 
školskom veku a mládež do 18 rokov   

Cieľ:    Stabilizovať sociálnu situáciu v disfunkčných rodinách, podporovať organizácie 
vytvárajúce  ponuku kvalitných  voľnočasových programov zameraných na zmysluplné 
trávenie času mladých ľudí , prevencia sociálnopatologických javov 

V rámci prevencie podporovať a rozvíjať v spoluprácu so školami a rodinami,  centrami 
voľného času, nízkoprahovými organizáciami pôsobiacich v hl. meste SR Bratislavy a to  
formou konkrétnych programov (napr. Rovesník a pod.)  zameraných na ohrozené skupiny 
mladých ľudí 

a) V spolupráci s mimovládnymi organizáciami zriadiť v MČ Bratislava SM  
nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež 

b) V spolupráci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva a oddelenia školstva, 
polície MČ Bratislava SM a  ÚPSVaR venovať osobitnú pozornosť rizikovým, 
ohrozeným  skupinám detí a mládeže v spolupráci so školami, rodičmi, 
pedagogicko-psychologickými poradňami, centrom výchovnej 
a psychologickej prevencie a liečebno - výchovným a diagnostickým centrom,  

c) Pre tento účel zriadiť koordinačnú komisiu zloženú zo zástupcov 
kompetentných  zainteresovaných inštitúcii, ktorej cieľom bude  flexibilne 
reagovať na sociálnu situáciu konkrétnych  ohrozených rodín a ich detí 
v školskom veku.    
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CIELE A OPATRENIA PRE CIE ĽOVÚ SKUPINU 
 

Rodiny s deťmi  
 
 
1. Cieľ  Podpora mladých rodín s deťmi  

v predškolskom a školskom veku 
Opatrenie 1.1. Stabilizácia podmienok bývania – koncepcia na podporu 

mladých rodín – Staromešťanov -  obecné „sociálne“ byty  
Opatrenie 1.2. Skvalitnenie siete a dostupnosti existujúcich služieb sociálno- 

zdravotníckych zariadení na území mestskej časti   
Opatrenie 1.3. Podpora budovania siete špecializovaného poradenstva  

v spolupráci s oddelením školstva   
Opatrenie 1.4. Podpora aktivít a organizácií s ponukou kvalitných  

voľnočasových programov zameraných na zmysluplné 
trávenie voľného času mladých ľudí, prevencia 
sociálnopatologických javov v spolupráci s oddelením 
školstva  a kultúry 

Opatrenie 1.5. Podpora a rozvoj tradícií na  posilnenie postavenia rodiny v 
komunite,  aktivizácie  a lokalpatriotizmu v spolupráci 
s oddelením kultúry a oddelením školstva 

2. Cieľ Stabilizácia sociálnej situácie v ohrozených úplnych 
a neúplnych rodinách a v rodinách s nízkym 
príjmom 

Opatrenie 2.1. Sociálno-právna ochrana a prevencia v spolupráci s UPSVaR 
a MVO a v spolupráci s oddelením školstva   

Opatrenie 2.2. Peňažná a vecná podpora rodín s nízkym príjmom 
Opatrenie 2.3. Podpora a rozvoj činnosti Majáka nádeje n.o. a ďalších 

partnerských organizácií poskytujúcich služby úplnym 
a neúplnym rodinám a tehotným ženám v kríze 

Opatrenie 2.4. Nízkoprahové  zariadenie pre deti a mládež 
Opatrenie 2.5. Podpora aktivít a organizácií činných v oblasti prevencie 

a krízovej intervencie a liniek pomoci  
3. Cieľ Inovatívne služby pre rodiny s deťmi, komunitné 

partnerstvá a komunitné plánovanie 
Opatrenie 3.1. Podpora a rozvoj nedostatkových a absentujúcich služieb 

v spolupráci s MVO, podnikateľmi a komunitou  
Opatrenie 3.2. Komunitné programy a projekty aktivizácie a podpory rodín 

s deťmi ,  komunitné partnerstvá,  programy MPSVaR a ESF 
Opatrenie 3.3. Podpora zriadenia a činnosti komunitných centier pre rodiny 

s deťmi 
Opatrenie 3.4. Komunitné plánovanie sociálnych služieb 
Opatrenie 3.5. Zabezpečenie  dostupnej informovanosti pre občanov 
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1. Cieľ  Podpora mladých rodín s deťmi  

v predškolskom a školskom veku 
Opatrenie 1.1. Stabilizácia podmienok bývania – koncepcia na podporu mladých 

rodín – Staromešťanov -  obecné sociálne byty  
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Podpora vzniku, udržania  a rozvoja mladých rodín, vytvorenie 
základných podmienok – tzv. „štartovné hniezdo“ najmä pre začínajúce 
nízkopríjmové rodiny a manželstvá. Vytipovanie objektov vhodných na 
obecné – nájomné byty. Potreba komplexného riešenia – príprava 
koncepcie na podporu mladých manželstiev a rodín – zakotvenie 
mladej generácie v mestskej časti 

Predpokladaný 
dopad 

Stabilizácia mladých manželstiev a rodín s nízkym príjmom 
v domovskej mestskej časti, oslabenie tlaku seniorov na výstavbu 
penziónov z dôvodu potreby uvolnenia bytu pre deti a vnúčatá.  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Magistrát hl.m.SR Bratislavy, BSK, MV SR, podnikatelia – banky, 
sporitelne, MVO  

Návrh vzniku 
nových služieb 

Sociálne bývanie - obecné – nájomné byty so sociálnym rozmerom:  
výška  nájomného, a špecializované poradenstvo, príp. aktivizácia 
s napojením na miestnu sociálnu sieť  (v prípade potreby) 

 
 
Opatrenie 1.2. Skvalitnenie siete a dostupnosti existujúcich služieb sociálno- 

zdravotníckych zariadení na území mestskej časti   
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Potrebné je zmapovať aktuálny stav a vykonať prieskum potrieb rodín 
– Staromešťanov v rámci komunitného plánovania 
( súčasné: 2 detské jasle v pôsobnosti mestskej časti, 2 materské centrá,  
1 zariadenie dočasnej starostlivosti o deti -Maják nádeje, n.o.) 

Predpokladaný 
dopad 

Zlepšenie kvality života rodín s deťmi rozšírením ponuky 
nedostatkových kvalitných služieb 
 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Oddelenia Miestneho úradu, MVO, súkromní prevádzkovatelia služieb 
pre rodiny s deťmi 
 

 
 
Opatrenie 1.3. Podpora budovania siete špecializovaného poradenstva  

v spolupráci s oddelením školstva   
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Včasná intervencia je služba terénneho alebo ambulantného typu, ktorá 
je poskytovaná dieťaťu so špecifickými potrebami a jeho rodine do 7 
rokov dieťaťa, rovnako aj deťom a rodinám kde je vývoj dieťaťa 
ohrozený v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie rodiny. Služba rieši 
špecifické potreby rodiny a dieťaťa tak, aby im poskytla čo 
najvčasnejšiu a tým najúčinnejšiu maximálnu podporu 

Predpokladaný 
dopad 

Zmiernenie negatívnych sociálnych a zdravotných následkov pre dieťa 
aj rodinu, podpora všetkých stránok vývoja dieťaťa /kognitívna, 
psychosociálna, motorická, senzorická/, aktivizácia potenciálu rodiny 
k využívaniu všetkých prirodzených komunitných zdrojov podpory, 
odborné multidisciplinárne zdravotno – sociálno – špeciálno 
pedagogické poradenstvo  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Ako odborný poradca centrum včasnej intervencie pri DFNsP na 
Kramároch, centrum Harmony v Dúbravke, MVO 
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Návrh vzniku 
nových služieb 

Pre potreby detí so špecifickými potrebami a ich rodín zriadiť miestne 
centrum včasnej intervencie typu ambulantných služieb s doplnkovými 
terénnymi službami s komplexnými rehabilitačnými, špeciálno 
pedagogickými, psychologickými a sociálno poradenskými službami 

 
 
Opatrenie 1.4. Podpora aktivít a organizácií s ponukou kvalitných  

voľnočasových programov zameraných na zmysluplné 
trávenie voľného času mladých ľudí, prevencia 
sociálnopatologických javov v spolupráci s oddelením 
školstva  a kultúry   

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Dotačná politika mestskej časti, grantové schémy a projekty 
voľnočasových aktivít,  priame a cielené sociálno-výchovné  programy 
organizované pre cieľovú skupinu v spolupráci s oddelením školstva 
a kultúry 

Predpokladaný 
dopad 

Zvýšenie záujmu detí o tvorivé a aktívne trávenie voľného času, 
zlepšenie rodinných vzťahov, prevencia sociálnopatologických javov.  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Oddelenie školstva a kultúry, MVO, podnikatelia,komunita 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Atraktívne voľnočasové programy organizované v spolupráci 
s oddelením školstva a kultúry  

 
 
Opatrenie 1.5. Podpora a rozvoj tradícií na  posilnenie postavenia rodiny v 

komunite,  aktivizácia  a lokalpatriotizmu v spolupráci 
s oddelením kultúry a oddelením školstva    

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Dotačná politika mestskej časti, podpora a rozvoj aktivít posilňujúcich 
význam a postavenie rodiny v spoločnosti a mestskej časti  

Predpokladaný 
dopad 

Posilnenie vzájomných rodinných vzťahov v neformálnom pozitívnom 
a podpornom otvorenom prostredí. 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Oddelenie kultúry, oddelenie školstva, MVO, podnikatelia  

Návrh vzniku 
nových služieb 

Súčasné vítania detí do života, nové slávnosti pre novonarodených 
Staromešťanov (+ dar mestskej časti?), súťaže, karnevaly, festivaly, 
oslavy jubilujúcich manželov a pod... 

 
 
 
 

2. Cieľ  Stabilizácia sociálnej situácie v ohrozených úplnych 
a neúplnych rodinách a v rodinách s nízkym príjmom  

Opatrenie 2.1. Sociálno-právna ochrana a prevencia v spolupráci s UPSVaR 
a MVO a oddelením školstva    

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Zákonné povinnosti a kompetencie v oblasti sociálno-právnej ochrany 
a prevencie pre deti a dospelých (sanácia rodinného prostredia, ochrana 
detí a mládeže, opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch 
psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých osôb, 
úprava a obnova rodinných pomerov, pomoc v naliehavých prípadoch.. 



 13 

Predpokladaný 
dopad 

Prevencia a zmiernenie rizík sociálnopatologických procesov a situácií 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Oddelenie školstva, ÚPSVaR, ZSS, MVO, polícia 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Špeciálne výchovné a sociálne programy v spolupráci s UPSVaR, 
výchovné opatrenia, opatrenia na úpravu pomerov v rodine ... 

 
 
Opatrenie 2.2. Peňažná a vecná podpora rodín s nízkym príjmom 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Dávky a príspevky, adresná a účelná finančná a vecná pomoc, dotácie 
/príspevky na stravovanie detí v MŠ, ZŠ,SŠ, dotácie na školské 
pomôcky, príspevok na úhradu za opatrovanie detí v DJ, príspevky na 
nájomné a sanáciu rodinného prostredia, na úpravu rodinných pomerov 
a ďalšie... 

Predpokladaný 
dopad 

Stabilizácia psycho-sociálnej krízy a ohrozenia, podmienky pre 
harmonizáciu a rozvoj rodinných vzťahov 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Oddelenie školstva, MPSVaR, subjekty miestnej sociálnej siete – 
služby a zariadenia, MVO, charitatívne a cirkevné organizácie, 
podnikatelia, ÚPSVaR 

 
 
Opatrenie 2.3. Podpora a rozvoj činnosti Majáka nádeje n.o. a ďalších 

partnerských organizácií poskytujúcich služby úplnym 
a neúplnym rodinám a tehotným ženám v kríze 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Rieši súčasná dotačná politika mestskej časti, Krízové centrum Maják 
nádeje – kombinované zariadenie sociálnych služieb poskytuje krízovú 
intervenciu, pomoc, ambulantné a rezidenciálne služby v zariadení 
dočasnej starostlivosti o deti (SOS), v nízkoprahovom dennom centre 
pre deti a rodinu (DOR,útulok) prednostne pre potreby Staromešťanov, 
následný pobyt rieši Magistrát hl.m.SR Bratislavy v ubytovniach 
Fortuna a Kopčianska, ďalšie podporné služby zabezpečujú MVO, 
charita a cirkev  

Predpokladaný 
dopad 

Stabilizácia úplnych a neúplnych rodín, zlepšenie sociálnych 
podmienok a rodinných vzťahov.  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Maják nádeje, n.o., Magistrát hl.m.SR Bratislavy, MVO, charita 
a cirkev,BSK, ÚPSVaR 

Návrh vzniku 
nových služieb 

V rámci komunitného plánovania je žiadúce spracovať komplexný 
program na ochranu a podporu rodín v kríze – zmapovanie dostupných 
a nedostatkových služieb    

 
Opatrenie 2.4. Nízkoprahové  zariadenie pre deti a mládež 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Absentuje zariadenie pre deti a mládež s voľným vstupom poskytujúce 
dostupnú  atraktívnu ponuku  pre trávenie voľného času pre deti a príp 
aj spoločne pre ich rodičov v neformálnom prostredí a priestor pre 
svojpomoc a vlastnú tvorbu programov (alternatíva len materské 
centrá)+zabezpečuje potrebnú informovanosť o službách a 
 zariadeniach pre deti a mládež v mestskej časti  v prípade dopytu 

Predpokladaný 
dopad 

Prevencia sociálneho vylúčenia, podmienky pre harmonizáciu a rozvoj 
rodinných vzťahov a osobnosti 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Oddelenie školstva, centrá voľného času, MVO, podnikatelia, 
ÚPSVaR, Magistrát hl.m.SR Bratislavy, BSK 



 14 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Nízkoprahové kontaktné centrum pre deti a mládež 

 
 
Opatrenie 2.5. Podpora aktivít a organizácií činných v oblasti prevencie 

a krízovej intervencie a liniek pomoci 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Dotačná politika mestskej časti, grantové programy, potreba 
prehustenia miestnej sociálnej siete 

Predpokladaný 
dopad 

Posilnenie prevencie a krízovej intervencie, vytvorenie podmienok pre 
zavedenie nedostatkových služieb pre cieľovú skupinu, budovanie 
komunitných partnerstiev 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

MVO, charitatívne a cirkevné organizácie, ÚPSVaR, BSK... 

 
 
 
 
 
3. Cieľ  Inovatívne služby pre rodiny s deťmi, komunitné partnerstvá 

a komunitné plánovanie 
Opatrenie 3.1. Podpora a rozvoj nedostatkových a absentujúcich služieb 

v spolupráci s MVO, podnikateľmi a komunitou  
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Grantová politika mestskej časti, zmapovanie aktuálneho stavu 
poskytovaných služieb  a zistenie absentujúcich a žiadúcich. Dostupné 
riešenia môže poskytovať aj zahraničné know-how, príp. grantové 
schémy a programy  

Predpokladaný 
dopad 

Skvalitnenie služieb, aktivizácia a harmonizácia rodinných vzťahov 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

MVO, Magistrát hl.m.SR Bratislavy,BSK, MPSVaR SR, 
podnikatelia...  

 
 
Opatrenie 3.2. Komunitné programy a projekty aktivizácie a podpory rodín 

s deťmi ,  komunitné partnerstvá,  programy MPSVaR a ESF 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Spoločné aktivačné programy partnerských MVO s mestskou 
časťoufinancované z viacerých zdrojov a programy predkladané na 
podporu ESF (výzvy v rámci štrukturálnych fondov) 

Predpokladaný 
dopad 

Komunitná podpora a aktivizácia rodín s deťmi, služby poskytované na 
európskej úrovni, komunitné partnerstvá 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

MVO, ÚPSVaR, Magistrát  hl.m.SR Bratislavy, BSK, MPSVaR, ESF 
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Opatrenie 3.3. Podpora zriadenia a činnosti komunitných centier pre rodiny 
s deťmi 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Dotačná politika mestskej časti, vytvorenie komunitných partnerstiev 
a účasť mestskej časti na činnosti dostupných nízkoprahových 
zariadení poskytujúcich poradenstvo a žiadané služby pre rodiny 
s deťmi  

Predpokladaný 
dopad 

Rozvoj činnosti komunitných centier, zlepšenie informovanosti rodín 
s deťmi a skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti žiadaných služieb 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

MVO, Magistrát hl.m,.SR Bratislavy, BSK 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Komunitné centrá pre rodiny s deťmi 

 
 
Opatrenie 3.4. Komunitné plánovanie sociálnych služieb 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Vytvorenie pracovnej skupiny komunitného plánovania, zavedenie 
komunitného plánovania sociálnych služieb pre rodiny s deťmi 
v mestskej časti  

Predpokladaný 
dopad 

Rozvoj a skvalitnenie sociálno-zdravotných služieb pre rodiny s deťmi 
v mestskej časti 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Aktívni poskytovatelia služieb (MVO, ÚPSVaR, Magistrát hl.m.SR 
Bratislavy, zdravotnícke zariadenia, BSK) a prijímatelia služieb, 
odborní zamestnanci Miestneho úradu, poslanci....  

Návrh vzniku 
nových služieb 

Komunitný plán soc. služieb, rozvojové programy 

 
 
Opatrenie 3.5. Zabezpečenie  dostupnej informovanosti pre občanov 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Priebežná a včasná aktualizácia web stránky mestskej časti, využívanie 
miestnych a mestských médií a zariadení  

Predpokladaný 
dopad 

Zlepšenie informovanosti a povedomia rodín s deťmi o poskytovaných 
službách a zámeroch v mestskej časti  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Oddelenia kultúry a informatiky Miestneho úradu, MVO, subjekty 
miestnej sociálno- zdravotnej siete, Magistrát hl.SR Bratislavy, BSK, 
MPSVaR SR 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Verejný a dostupný internet 
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Príloha 1 
 
 

 
Sociálne bývanie pre neúplne a úplne rodiny – Staromešťanov  

v hl.m.SR Bratislave  
 

Ubytovňa, adresa, kontakt Podmienky ubytovania Spoje MHD 
 

NEÚPLNE RODINY - osamelí rodičia 
 
ÚTULOK  PRE  TÝRANÉ 
ŽENY  S  DEŤMI o.z. Brána do 
života  
Medveďovej 4/Petržalka 
Tel.: 02-6241 0469, 0915 439 245 
Pôsobnosť celoslovenská 
soc.služby                                 Kap. 32                                 

Pre obete domáceho násilia  
prednostne z Bratislavy, Krízové 
centrum  
90,-Sk/1 izba /1 deň 
Doba pobytu 1 rok 
 
 

Bus: 84, 87, 99 
 

DOMOV PRE RODINY S DEŤMI  
Vavilovova 18, Petržalka 
Tel.: 02/ 62 31 05 66 
vedúca pani Beňová 
Pôsobnosť celomestská,  
prednostne Petržalka 
soc.služby                                 Kap. 20                      

Len pre neúplne rodiny 
Platby: 60,-Sk/1 dosp. osoba a 1 deň 
           20,-Sk/1. dieťa a 1 deň 
           10,-Sk/ 2. dieťa a 1 deň 
             5,-Sk/ ďalšie dieťa a 1 deň 
Doba pobytu ½ - 1 rok 
 

Bus: 45  

 
NEÚPLNE  A  ÚPLNE RODINY  

 
MAJÁK   NÁDEJE , Krízové centrum 
Karpatská 24 /Staré Mesto 
Tel.: 02- 52626701 
riaditeľ :Mgr.A. Poracký 
Pôsobnosť celoslovenská,  

Neúplne a úplne rodiny, deti,  
dospelí odchovanci DD 
osobný pohovor 
cca 85,-Sk/1 izbu /1 deň 
Doba pobytu 1 – 2 roky 

Eletrička: 1,13 
Trolejbus: 213 
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prednostne Staré Mesto 
soc.služby                                 Kap.40                 

 

FORTUNA – sociálna ubytovňa  
v správe Magistrátu hl.m. SR BA 
Agátova 1/a, Dúbravka 
Tel.: 02-64 28 37 52 vrátnica 
Tel.: 02-64 46 12 81 kanc. Magistrátu 
vedúci :Mgr. M.Faktor 
Tel.:02-64461582-Fortuna, 
soc.pr.Karasová 
Pôsobnosť celomestská 
soc.služby 
                                                 Kap.375           

Slobodné matky s deťmi, mladé rodiny 
s deťmi, rozvedené, odchovanci 
detských domovov  s trvalým pobytom 
v Ba.-žiadosť treba podať na ubytovňu, 
rozhoduje soc. odd. Magistrát, 
1.800,-Sk/ dospelý/ 1 mesiac  
+ 450,- Sk dieťa/ 1 mesiac  
Poradovník, čakacia doba je cca 1 rok , 
príplatky za samostatnú obytnú 
jednotku-1.000,-Sk/mesiac 
Doba pobytu do 5 rokov 

 
bus: 34,  83 
električka: 1,5, 12 
 

KOPČIANSKA č. 90 
v správe Magistrátu hl.m. SR BA/ 
Petržalka 
vedúci Ing.P.Hrivňák 
Tel.: 02-63 83 86 87 – 
soc.prac.Križanová 
Pôsobnosť celomestská,  
soc.služby 
                                                  

Kap.300                

Slobodné matky s deťmi, mladé rodiny  
s deťmi, rozvedené, odchovanci DeD  
s trvalým pobytom v Ba.-žiadosť treba 
podať na ubytovňu, rozhoduje soc. 
odd. Magistrát 
1.800,- sk/dospelý/mesiac  + 450, - sk 
dieťa/1 mesiac, 
Poradovník, čakacia doba je cca 1 rok 
príplatok – SOJ 1.000,-Sk/mesiac   
Doba pobytu do 5 rokov                        

bus: 80, 99 
 

DOMOV PRE  KAŽDÉHO 
Hradská ul.2/c,2d 
Občianske združenie,  
spolufinancovanie Magistrát hl.m.SR 
BA 
Centrála: Stará Vajnorská 92 
Tel.:0915 894 925  riaditeľ: 
A.Gschwenk  
Pôsobnosť celoslovenská 
soc. služby                               Kap. 27     

Ubytovňa na Ivánskej ceste – Zlaté 
piesky - pre rodiny s deťmi 
50,-sk /osoba /1 noc /1lôžko 
Doba pobytu 1  rok 
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KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE 
 

MLADÁ  GARDA  Študentský domov  
Račianská 103 / Nové Mesto,  
Tel.: 02-44459690,  0918 664 020 
Letné ubytovanie  hostel - júl - august,  

                            
Kap.300 

1-5 nocí/osoba 1-lôžková-200,- Sk                                     
2-lôžková 260,-Sk 
Viac ako 15 nocí – 1-lôžková 162,-Sk 
2-lôžková 117,-Sk 
Miestny poplatok 30,-Sk 

električka: 
3,5,7,11 
 

Študentský domov JURAJA 
HRONCA (centrum), hostel 
Bernolákova 1 / Staré Mesto 
Recepcia tel.:0918 664 030 
Pôsobnosť neobmedzená 
Letné ubytovanie júl-august    Kap.150 

6-14 nocí/osoba  400,-Sk 
15  a viac nocí/osoba 280,-Sk 
miestny poplatok 30,-Sk 
 
 
 

električka: 4, 14, 6 
 

DRUŽBA –Študentský domov -hostel  
Botanická 25 / K.Ves 
Tel:.02/ 65 42 00 65 
Pôsobnosť neobmedzená 
Letné ubytovanie   júl – august       
Kap. 100  

190,-Sk/1 lôžko/1 noc: študenti, 
seniori, deti 
240,-Sk/ 1 lôžko/ 1 noc : ostatní 
 
 
 

električka: 
1,4,12,5, 

OAC (Obchodné administratívne 
centrum)  
St. Vajnorská 39/Nové Mesto, 
Tel.: 02-49 61 41 14 
vedúca Ing.Valašková 
Pôsobnosť neobmedzená                 
Len víkendové pobyty pre rodiny 
s deťmi                                   Kap. 600 

Bunkový systém 3+2 posteľový, 
chladnička, toaleta, varič, sprcha, 
krátkodobo: 160,- Sk/noc  
platí sa vopred 
+ 30,-Sk miestny poplatok 
 

električka:2, 4 
bus: 53 (oproti 
Zlatým pieskom) 
 
 

Komentár: 
Uvedený prehľad potvrdzuje skutočnosť, že tyv. „sociálne bývanie“ pre úplne rodiny s deťmi v krízových situáciách v Bratislave je limitované a 
obtiažne. Sociálne služby pre úplne rodiny s deťmi poskytujú ubytovne Fortuna a Kopčianska (Magistrát hl.m.SR Bratislavy na dobu max. 5 
rokov) v spolupráci so sociálnymi oddeleniami miestnych úradov mestských častí. Čakacia doba na ubytovanie v týchto ubytovniach je cca 1 až 4 
roky. Sociálne ubytovne/byty pre svojich obyvateľov prevádzkujú mestské časti Ružinov, Nové Mesto, Rača. Krízovú intervenciu pre úplne 
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rodiny s deťmi – Staromešťanov, je možné bez väčších problémov riešiť len v letných mesiacoch (študentské domovy), resp. v spolupráci s inými 
mestami, ak miesto pobytu rodín nie je obmedzené miestom zamestnania rodičov, školskou dochádzkou detí a inými faktormi vyžadujúcimi 
špeciálnu starostlivosť viazanú na Bratislavu. Podstatne lepšia situácia je v prípade neúplnych rodín – osamelých rodičov, pre ktorých je možné 
zabezpečiť krízovú intervenciu v prepojení na  mestskú sociálnu sieť a pobyt v zariadeniach pre rodiny s deťmi (predtým len DOR) a osamelých 
rodičov, resp. krízových centrách po dobu 1-2 roky a následne v ubytovniach Magistrátu hl.m.SR Bratislavy po dobu 5 rokov. Počas tejto doby sa 
rieši ich sociálna a bytová otázka v spolupráci s rodinou, subjektmi mestskej sociálnej siete a  Magistrátom hl.m.SR Bratislavy (program pomoci 
mladej rodine - nájomné mestské byty).  
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Príloha 2/ 
ROČNÁ  ŠTATISTIKA  VYPLATENIA  JFP 

(jednorazovej finančnej a vecnej pomoci) 
občanom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008 

 
 

 
Sumy vyplatenej JFP  
Rodiny s deťmi:.......................199 500,-SKK 
Ľudia  bez domova: ................ 140 600,-SKK  
Nezamestnaní:......................... 103 000,-SKK 
Seniori:..................................... 66 200,-SKK 
Občania so ZP:....................... 102 800,-SKK 
Spolu:.......................................612 100,-SKK          

Kategória Počet  
žiadateľov 

Počet 
zamietnut.
žiadostí 
 

Počet 
vybaven. 
žiadostí 
 

Žiadosti o 
ubytovanie 
v 
krízovom 
centre 

Žiadosti o 
ubytovanie 
v ubytovni 
– Fortuna 
Kopčany 
 

Vlastník 
bytu 

Býva v 
podnájme 
 
 

Je bez 
prístrešia 
ulica 
stanica 

Býva v 
ubytovni-
robotnícka 

Býva u 
kamaráta 

Býva v 
záhradnej 
chatke 

V 
garáži 

V 
nemoc
nično
m 
zariad. 

V 
útulku
M.Cul
pa atď 

Vo 
vlaku 

Mimo 
trval. 
pobytu 

Rodiny 
s deťmi 

35 0 53 6 5 3 21 - - - - - - - - 14 

Ľudia bez 
domova 

63 1 65 - - - - 15 3 16 11 1 4 11 2 63 

Nezamest-
naní 

50 3 52 - 
 

- - - - - - - - - - - 13 

Seniori 33 3 41 - - 14 15 - 4 - - - - - - 5 

Občania so 
ZP 

33 0 45 - - 15 10 - 8 - - - - - - 13 
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Zdroj: oddelenie sociálnych vecí február 2009 

 
 
 
 


