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RUDOLF KUSÝ: NA ULICIACH PRIBÚDAJÚ SENIORI BEZ DOMOVA 

 

                     Bratislava, 10. januára 2020 

 

Za posledné tri roky sa predstavitelia miest a obcí na Slovensku stretávajú s pribúdajúcim počtom ľudí 
bez domova, najmä seniorov. Upozornil na to člen predsedníctva strany DOBRÁ VOĽBA  
a starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Aj keď je evidencia týchto občanov 
pomerne zložitá, o náraste ich počtu svedčia skúsenosti ľudí priamo z terénu. „Dnes už na uliciach 
nežijú len narkomani alebo alkoholici, tak ako to bolo zvyčajne v minulosti. Sú to ľudia vo vyššom 
veku, ktorí o svoje domovy prišli za rôznych okolností. Napríklad aj kvôli bytovej mafii,“ povedal Kusý.  

Verejnosti sú známe mnohé prípady, kedy členovia bytových mafií okradli o nehnuteľnosti viacerých 
ľudí. Pri podvodoch sa zameriavajú najmä na starších a osamelo žijúcich ľudí, pričom špekulatívnymi 
spôsobmi využívajú ich dôverčivosť. V jednom prípade pripravili o bývanie ťažko chorú dôchodkyňu. 
Pred desiatimi rokmi sa zase člen takéhoto gangu vydával za majiteľa bytu, pričom manželia podpísali 
falošnú zmluvu k svojmu vysnívanému bytu a prišli o všetky svoje úspory.  

Mnohí zo seniorov sa však na ulici ocitli aj z iného dôvodu. Podľa Kusého prišli o svoje byty  
a domovy aj preto, lebo ich príjmy nestačili na to, aby boli schopní pokryť výdavky spojené  
s chodom domácnosti. Následne sa stali obeťami rôznych nebankových subjektov, ktorým sa zadlžili 
a keďže neboli schopní splácať pôžičky, stratili strechu nad hlavou.  

Informácie potvrdzuje aj prieskum Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorý sa 
zameriaval na chudobu starších osôb na Slovensku. V jednej z otázok zisťovalo, či je príjem 
respondentov postačujúci na pokrytie mesačných nákladov. Nie odpovedalo 46,18% opýtaných. 
Nutnosť požičiavať si finančné prostriedky, aby mohli byť pokryté mesačné náklady, pociťuje 15,14% 
respondentov. Približne každý siedmy senior si musí požičiavať, aby dokázal vyžiť. Situácia sa 
postupne zhoršuje. Takmer 90% respondentov potvrdilo, že nemá financie ani na základné potreby, 

alebo ich dokáže pokryť iba čiastočne.  

Je zrejmé, že ak sa tejto oblasti nebudú politici na národnej a komunálnej úrovni venovať dostatočne, 
bude tento problém narastať. „Seniori potrebujú našu pomoc. Je to generácia našich rodičov a 
starých rodičov. Ak im nepomôžeme preventívne rôznymi pomocnými centrami či právnymi 
poradňami, budú o svoje byty a domovy naďalej prichádzať a skončia ako bezdomovci na ulici,“ obáva 

sa Kusý. 

Azda najvypuklejší je tento problém v hlavnom meste. V roku 2016 Inštitút pre výskum práce a 
rodiny, magistrát hlavného mesta a mimovládne organizácie narátali v Bratislave až 2 064 ľudí bez 
domova. Z tohto počtu je takmer 300 detí a každý piaty bezdomovec je v seniorskom veku, čo 
znamená, že má viac ako 65 rokov. 
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