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Silné stránky Slabé stránky 
- mesto Trnava disponuje bytmi s tzv. nižším 

štandardom s nižším nájomným  
- existencia ubytovne (na krátkodobé 

ubytovanie) 
- existencia bytov 4. kategórie 
- existencia a činnosť Bytovej komisie, ktorá je 

poradným orgánom mestského zastupiteľstva 
- činnosť komunitnej pracovníčky Mgr. 

Bangovej pri riešení bytovej problematiky 
marginalizovaných komunít  

- existencia a činnosť Komisie pre riešenie 
problematiky neprispôsobivých občanov 

 

- veľa neplatičov v nájomných bytoch mesta – 
narastajúci dlh 

- niektoré byty vo vlastníctve mesta majú 
vyhrievanie na tuhé palivo  

- zlé meno oblasti „Coburgova“ (v očiach 
obyvateľov je táto lokalita považovaná za 
lokalitu „segregovaných“) 

- kumulácia sociálnych problémov v lokalite 
„Coburgová“ 

- mesto nedisponuje inou rezervou na výstavbu 
sociálneho ubytovania, ako je lokalita 
Coburgova  

- obmedzenia v čerpaní EÚ fondov, podpory zo 
ŠFRB  

- zlá dostupnosť infraštruktúry v oblastiach, 
kde sa nachádza sociálne ubytovanie 
(predovšetkým na okraji mesta) 

- nedostatok bytov krátkodobého nájmu 
- absencia krízového bývania, obzvlášť pre 

rodiny 

Príležitosti Ohrozenia 
- budovanie malometrážnych sociálnych bytov 
- pozitívne ovplyvňovanie názorov obyvateľov 

na sociálne bývanie  
- lokalizácia sociálnych bytov do rôznych častí 

mesta Trnava 
- spolupráca s cirkvou a inými organizáciami 

v riešení bytovej problematiky 
- prerobenie/rozšírenie objektu ubytovne na 

Coburgovej 26,28 
- čerpanie finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ 
- dobudovanie infraštruktúry (kanalizácie 

a pod.) na ulici Malženická 
- mesto môže ponúknuť byt pre potreby 

detského domova 
- prítomnosť VŠ s humanitným a sociálnym 

zameraním – vypracovávanie prieskumov 
študentmi, poskytovanie právneho 
poradenstva v spolupráci s VŠ 

- zlepšovanie systému poskytovania informácií 
o sociálnom bývaní 

- komplexný prístup ku klientovi 

- ekonomické hľadisko riešenia bytovej 
problematiky (ekonomická efektivita) 

- nárast počtu neplatičov, nárast dlhu mesta 
- odmietanie sociálneho bývania občanmi mesta 

– sociálna exklúzia marginalizovaných skupín 
v oblasti Coburgova 

- nárast bezdomovectva 
- legislatívne oklieštenie podmienok, kto môže 

využívať sociálne bývanie 
- riešenie sociálneho ubytovania 

jednorodičovských rodín v krízových 
situáciách 

- nedostatok politickej vôle riešiť túto 
problematiku  

- neprijatie komunity v oblasti, kde by sa malo 
vybudovať/zriadiť sociálne bývanie 

- chudoba – zvyšovanie obyvateľov 
využívajúcich sociálne bývanie 

- legislatívne obmedzenia 

 

 

 

 


