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Zápis z 1. pracovného stretnutia skupiny „Bytová problematika“ k príprave Komunitného 
plánu sociálnych služieb 2016 - 2020 

 
 
 

Dátum:  26.11.2015 
 
Čas:    15:30 – 17:00 
 
Miesto konania:  Mestský úrad v Trnave 
 
Prítomní: Mgr. Ingrid Huňavá, Mgr. Jana Žišková, Mgr. Martin Uhlík, Jaroslav 

Kralčák, PhDr. Miloš Krištofík, Mgr. Darina Varačková, Mgr. Renáta 
Gregušová, Ing. arch. Eva Hulmanová, Mgr. Beata Slováková, Mgr. Sylvia 
Balážová, Mgr. Renáta Čechovičová, Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD., 
prof. PhDr. Jana Levická, PhD., Ing. Nikola Švejdová 

 
 
 
Na prvom pracovnom stretnutí skupiny „Bytová problematika“ k príprave Komunitného plánu 
sociálnych služieb 2016 – 2020 boli prítomní privítaní Mgr. Ingrid Huňavou, vedúcou odboru 
sociálneho na Mestskom úrade v Trnave, ako aj Ing. Nikolou Švejdovou, konzultantkou 
spoločnosti ERUDIO, s.r.o., za stranu spracovateľa. Mgr. Renáta Čechovičová, z odboru 
sociálneho MsÚ v Trnave, rozdala prítomným menovacie dekréty pre pracovnú skupinu „Bytová 
problematika“. Prof. PhDr. Jana Levická, PhD. prítomných oboznámila o priebehu prípravy a 
štruktúre Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 – 2020 mesta Trnava. Taktiež vysvetlila 
dôvod a účel pracovného stretnutia.  

Po predstavení sa všetkých prítomných otvorila prof. PhDr. Jana Levická, PhD. diskusiu na tému 
silných a slabých stránok, resp. príležitostí a ohrození, ktoré prítomní pociťujú v oblasti bytovej 
problematiky v meste Trnava. Z diskusie vyplynuli silné, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 
uvedené v prílohe č. 1 tohto zápisu. 
 
Na záver pracovného stretnutia prof. PhDr. Jana Levická, PhD. a Ing. Nikola Švejdová poďakovali 
prítomným a uviedli na seba e-mailové kontakty, na ktoré môžu zúčastnení posielať svoje ďalšie 
pripomienky. Termín druhého stretnutia bol stanovený na začiatok roka 2016 (11.1.2016 – 
15.1.2016), pričom tento termín bude s dostatočným predstihom formou pozvánky na 2. 
stretnutie pracovnej skupiny „Bytová problematika“ konkretizovaný. 
 
 
V Trnave dňa 26.11.2015 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Nikola Švejdová   Overila: Mgr. Renáta Čechovičová 
 

 



Príloha č. 1 

 
 

Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 

Bytová problematika 

26.11.2015, Trnava 

 

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 

- mesto vlastní byt pre deti vychádzajúce 
z detských domovov 

- Územný plán mesta – rezerva v územnom 
pláne na výstavbu sociálneho ubytovania 

- veľa neplatičov v nájomných bytoch mesta – 
narastajúci dlh 

- niektoré byty vo vlastníctve mesta majú 
vyhrievanie na tuhé palivo  

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

- kumulácia sociálnych problémov lokalite 
„Coburgová“ 

- nedostatok núdzového bývania pre rodiny 
v kríze 

- legislatívne obmedzenia 
- obmedzenia v čerpaní eurofondov  
- slabá politická angažovanosť v tejto oblasti 
- zlá dostupnosť infraštruktúry v oblastiach, 

kde sa nachádza sociálne ubytovanie 
(predovšetkým na okraji mesta) 

- malá rozloha krajského mesta (málo 
príležitostí na výstavbu) 

- nedostatok bytov krátkodobého nájmu 
- nedostatok bývania pre krízové situácie 

bežných rodín 

- nedostatok bývania pre deti odchádzajúce 
z detského domova 

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 

- ekonomické hľadisko riešenia bytovej 
problematiky (ekonomická efektivita) 

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

 

 


