
Okrúhly stôl k 
prestupnému bývaniu 

Prestupné bývanie v podmienkach štrukturálnych fondov 



 Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
č. OPLZ-PO6-SC611-2018-2 vyhlásená 19.11.2018 

 

 Definícia systému bývania pre túto výzvu: 

 vertikálna viacstupňová sústava sociálneho bývania formou nájomného 
 bývania, od najnižšieho stupňa bývania, cez vyššie stupne bývania, 
 ktorého výstupom je vlastné samostatné bývanie, pričom jednotlivé 
 stupne sú sprevádzané sociálnou prácou s cieľom „naučiť“ členov 
 domácnosti samostatne bývať.  

 

Základný dokument popisujúci systém – Zásady a odporúčania sociálneho bývania s  
         prvkami prestupného bývania. 



Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 
OPLZ-PO6-SC611-2018-2 

 

 Aktivity: 

      - výstavba a rekonštrukcia bytových jednotiek, 

      - vytvorenie Systému prestupného bývania – viacstupňový systém, 

 Lokalizácia: 

      - obce s prítomnosťou MRK - separované a segregované oblasti MRK, 

 Cieľ: 

      -  zlepšiť podmienky bývania MRK, prístup k službám, 

      -  znížiť sociálnu vylúčenosť, getoizácia a stigmatizáciu, 

 Obmedzenia/pravidlá: 

      - realizovaním Systému nesmie dochádzať k prehlbovaniu sociálneho vylúčenia,           
  segregácie a izolácie, 

      - pravidlá pre vstup do systému, nedodržanie znamená výstup zo systému 



Zriadená stránka prestupnebyvanie@minv.sk 

 

 slúži na odkomunikovanie si zámeru výstavby – lokalizáciu  

 Celkovo bolo doposiaľ odkomunikovaných 35 zámerov 

     - 90% plánuje realizovať aktivity v separovaných častiach (predovšetkým 
 rekonštrukcie už existujúcich objektov), 

     - problematický sa javí výstup zo systému – jeho lokalizácia ako i celkové 
 zabezpečenie, 

      

mailto:prestupnebyvanie@minv.sk


 V rámci prvého kola bolo predložených 5 ŽoNFP 

     - nízky počet pripisujeme zložitejšej príprave projektovej dokumentácie ako i   
 vytvorenie samotného systému prestupného bývania 

 Skúsenosti: 

     - i napriek viac ako 4 mesiacom od vyhlásenia výzvy nepripravenosť  
 projektov predovšetkým vo vzťahu k systému bývania  

     - ako najväčší problém sa javí lokalizácia výstupu zo systému (nejasne   
 zadefinovaná) 

     - nepochopenie cieľa výzvy a to zabezpečenie prestupného bývania  
 vrátane výstupu zo systému – nestaviame sociálne/nájomné byty 



Ministerstvo vnútra SR 

Sekcia európskych programov 

Odbor inklúzie MRK 

 

 

Ing. Jozef Roško 

Ing. Matej Mikuška 
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