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Zasadnutie Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovania 

verejných politík procesu starnutia populácie 

 

 
Bod č. 5 Finančné možnosti štátu a samosprávy pre podporovanie 

voľnočasových aktivít seniorov – dotačné systémy zainteresovaných 

subjektov 
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

BÝVANIE 
 

V oblasti bytovej politiky je zo strany štátu za účelom rozširovania a zveľaďovania bytového 

fondu uplatňovaný systém ekonomických nástrojov, a to vo forme priamej a nepriamej 

podpory. 

 

Priama podpora štátu je realizovaná formou poskytovania 

- priamych dotácií poskytovaných ministerstvom na 

 obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania, 

 obstaranie technickej vybavenosti, 

 odstránenie systémových porúch bytových domov, 

- zvýhodnených úverov poskytovaných prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania  

- priamych dotácií poskytovaných ministerstvom na obstaranie náhradných nájomných bytov, 

technickej vybavenosti a pozemku. 

 

Nepriama podpora štátu je realizovaná prostredníctvom 

- Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za 

úvery (ďalej len „program bankových záruk“), ktorý bol schválený vládou SR pre oživenie 

bytovej výstavby a vytvorenie podmienok pre obnovu bytového fondu, 

- hypotekárneho financovania, v ktorom je podpora zo strany štátu vo forme štátneho 

príspevku k hypotekárnym úverom a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom pre mladých 

občanov smerovaná len pre fyzické osoby a 

- systému stavebného sporenia so štátnou podporou vo forme štátnej prémie k stavebnému 

sporeniu pre fyzické osoby a pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

 

 

Program rozvoja bývania 

MDVRR SR v rámci Programu rozvoja bývania aj v roku 2014 poskytovalo dotácie  

na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania, na obstaranie technickej 

vybavenosti k týmto bytom a na odstránenie systémových porúch bytových domov. 

Podmienky pre poskytovanie dotácií na rozvoj bývania upravuje zákon č. 443/2010 Z. z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z.  

V roku 2014 bola priznaná dotácia na 252 stavieb v celkovej výške 37 877 080 eur, z toho  

 na obstaranie nájomných bytov vo výške 33 480 430 eur, čím sa podporila výstavba 

2 007 bytových jednotiek,  

 na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 2 710 920 eur, čím sa podporilo 

obstaranie, resp. užívanie 1 310 nájomných bytov uvedených vyššie a  



2 

 

 na odstraňovanie systémových porúch bytových domov vo výške 1 685 730 eur, čím 

sa podporila obnova 2 011 bytových jednotiek. 

 

Štátny fond rozvoja bývania 

Celkové zdroje Štátneho fondu rozvoja bývania roku 2014 boli vo výške 186 334 982 eur,  

z toho finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu vo výške 54 904 000,00 eur 

a zvyšnú časť predstavovali vlastné zdroje fondu tvorené zo splátok úverov poskytnutých  

v predchádzajúcich rokoch. 

V roku 2014 bolo Štátnemu fondu rozvoja bývania doručených 996 žiadostí  s celkovou 

výškou požadovanej podpory 251 533 468,08 eur. Z toho bola priznaná podpora pre 717 

žiadostí s celkovým objemom podpory vo výške 172 113 403 eur.  

V roku 2014 bola podporená výstavba resp. obnova 80 miest v zariadení sociálnych služieb 

poskytnutím podpory vo výške 710 880 eur. 

 

 

Do oblasti bývania v rámci nástrojov, ktoré sú v priamej pôsobnosti Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, t.j. prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania 

a dotácií na rozvoj bývania boli v roku 2014 poskytnuté finančné prostriedky v celkovej 

čiastke 215 466 369,43 eur, z toho vo forme úveru 177 589 289,43 eur a 37 877 080 eur vo 

forme dotácii. 

 

Pre presnejšiu a detailnejšiu informovanosť o výške a spôsobe podpory bývania v prílohe 

prikladáme informáciu o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho 

fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2014. 

 

PODPORA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT SENIOROV 
 

MDVRR SR v rámci podpory voľnočasových aktivít seniorov už dlhoročne spolupracuje 

s rôznymi občianskymi združeniami a vyvíja spoločné aktivity. Príkladom toho je napríklad 

podpora filatelistických združení pri usporadúvaní filatelistických podujatí.  

Výsledkom tohto úsilia je plán spolupráce, ktorý v roku 2014 MDVRR SR dohodlo  

so Zväzom slovenských filatelistov (ďalej len „ZSF“). Na jeho základe boli za obdobie 

september až december 2014 uskutočnené nasledovné aktivity: 

 XXXI. Dni filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnili v dňoch 20. – 21. 9. 2014 

v Poprade (poskytnutie príspevku na tlač zborníka, pozvánky a na príležitostnú 

poštovú pečiatku vo výške 500 €), 

 výstava „80 rokov KF Nitra“, ktorá sa konala 9. 9. 2014 v Ponitrianskom múzeu 

v Nitre a 

 výstava exponátu Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry: FDC 

Izraelskej pošty, ktorá sa konala od 7. 10. – 13. 11. 2014 v spolupráci ZSF  

s Mestským kultúrnym centrom v synagóge v Nitre (poskytnutie príspevku na návrh 

príležitostnej poštovej pečiatky vo výške 200 €); 

 vydávanie bulletinu „Bytčianska filatelia“ a inaugurácia poštovej známky Sobášny 

palác v Bytči, ktorá sa konala dňa 19. 9. 2014 (poskytnutie príspevku na tlač 

a distribúciu bulletinu, na pozvánku, pamätný list a tlač obálky k inaugurácii, spolu vo 

výške 280 €);   

 vydávanie bulletinu „Spoločenstvo Sv. Gabriel“ (poskytnutie príspevku na tlač 

a distribúciu bulletinu vo výške 450 €); 
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 Slovenská filatelistická akadémia – vydanie publikácií "Piešťany v zrkadle poštovej 

histórie, 2. časť" - Filatelistická štúdia č. 11 (príspevok vo výške 250 €) a "Propagačné 

strojové pečiatky po roku 1946“ - Filatelistická štúdia č. 12 (príspevok vo výške 220 

€); 

 Deň slovenskej poštovej známky a filatelie, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 12. 2014 

v Košiciach (poskytnutie príspevku k slávnostnému podujatiu, na príležitostnú 

poštovú pečiatku, prenájom priestorov a poštovné vo výške 340 €); 

 filatelistická ročenka „Košice vo filatelii“ (poskytnutie príspevku na tlač a distribúciu 

ročenky vo výške 360 €); 

 uvedenie poštovej známky Umenie: Alojz Stróbl, ktoré sa uskutočnilo v loveckom 

zámočku v Topoľčiankach dňa 5. 12. 2014 (poskytnutie príspevku na podujatie, na 

príležitostnú poštovú pečiatku, prenájom priestorov a poštovné vo výške 350 € ).  

 

Na rok 2015 bol so ZSF dohodnutý plán spolupráce, ktorý je v súčasnosti v procese 

schvaľovania a prípravy na realizáciu.  

 

 

 

 

Príloha: Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu 

rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2014 


