
Potravinov� pomoc pre ľud� v n�dzi.

Do programu distrib�cie potrav�n (hladk� m�ka, bezvaječn� cestoviny) pre obzvl�šť 
zraniteľn� osoby sa zap�ja akt�vne aj mestsk� časť Bratislava-Petržalka.

Kto, kedy a komu bude rozd�vať potraviny v našej mestskej časti.
Mestsk� časť Bratislava-Petržalka kontaktovala služby Božieho milosrdenstva, Lackov, ktor� 
je opr�vnen�m subjektom na distrib�ciu potrav�n v r�mci Programu d�vok 2011 v Slovenskej 
republike. Distrib�ciu potrav�n v Petržalke bude koordinovať oddelenie soci�lnych vec� 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutl�kov� 12, 5.posch., .č dv. 505, č.tel. 02/ 68 286 856

Kto m�že dostať pomoc:
 fyzick� osoba, ktor� je poberateľom d�vky v hmotnej 

n�dzi a pr�spevku k d�vke, alebo je spoločne 
posudzovanou osobou, ktor� patr� do okruhu spoločne 
posudzovan�ch os�b s poberateľom d�vky v hmotnej 
n�dzi;

 nepracuj�ci poberatelia d�chodku, ktor�ch maxim�lna 
v�ška d�chodku nepresahuje 305 Eur (poberatelia 
starobn�ho, predčasn�ho, invalidn�ho d�chodku);

 osoby na hranici životn�ho minima (rodičia a deti, na 
ktor� s� vypl�can� dot�cie);

 deti v n�hradnej rodinnej starostlivosti.

Vyz�vame opr�vnen�ch poberateľov potravinovej pomoci, aby na oddelenie socialnych 
vec� Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutl�kov� 12, 5.posch. č.d. 505 priniesli 
aktu�lne potvrdenia o pr�jme (D�chodcovia-v�mer platn� od 1.1. 2011, poberatelia 
d�vok hmotnej n�dzi- potvrdenie z �PSVaR).
Konkr�tne miesto a čas rozd�vania potrav�n bude včas ozn�men� t�m, ktor� splnili
podmienky. 

O programe potravinov� pomoc:
 Program distrib�cie potrav�n podporuje dod�vky potrav�n pre obzvl�šť zraniteľn� 

osoby, ktor� sa ocitn� v ťažkej situ�cii. V Eur�pskej �nii sa tento program uplatňuje 
od roku 1987 a je financovan� z Eur�pskeho poľnohospod�rskeho a z�ručn�ho fondu.

 V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovensk� 
republika.

 Hlavn�m cieľom distrib�cie potrav�n je pom�cť osob�m 
v n�dzi t�m, že im bud� prostredn�ctvom charitat�vnych 
organiz�ci� bezplatne dodan� z�kladn� potraviny -
pšeničn� hladk� m�ka a bezvaječn� cestoviny.

 Program je adresn�. Každ� pr�jemca potrav�n sa preuk�že 
platn�m občianskym preukazom pri preberan� dod�vky 
potrav�n a potvrd� svojim podpisom, že potraviny osobne 



prevzal, a z�roveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude 
ďalej pred�vať.

 Potraviny bud� dodan� v skupinov�ch obaloch s 
hmotnosťou 10 kg. Každ� skupinov� obal bude 
obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej m�ky v 
spotrebiteľsk�ch baleniach po 1 kg alebo 10 kg,
bezvaječn�ch cestov�n v spotrebiteľsk�ch baleniach po 
0,5 kg.

 Obaly určen� pre spotrebiteľa bud� označen� textom 
„Pomoc E�" a doplnen� zobrazen�m vlajky Eur�pskej 
�nie.

 Maxim�lny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej 
hladkej m�ky a 20 kg bezvaječn�ch cestov�n.


