
Program  10: Soci�lna pomoc a soci�lne služby                                                                    
Z�mer programu: Komplexn� starostlivosť o soci�lne znev�hodnen� skupiny občanov 

MČ Bratislava-Petržalka

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

1 117 641,00
0,00
0,00

1 117 641,00

1 185 039,00
0,00
0,00

1 185 039,00

1 218 449,00
0,00
0,00

1 218 449,00

Štrukt�ra v�davkov:
10 Soci�lna pomoc a soci�lne služby 1 117 641,00 Eur 33 670 053,00 Sk
10.1 Starostlivosť o seniorov 125 192,00 Eur 3 771 534,00 Sk
10.2 Starostlivosť o rodinu 19 000,00 Eur 572 394,00 Sk
10.3 Podpora soci�lnych akt�v�t a poradenstvo 800,00 Eur 24 101,00 Sk
10.4 Poskytovanie d�vok soci�lnej pomoci 75 678,00 Eur 2 279 875,00 Sk
10.5 Pochov�vanie občanov 7 000,00 Eur 210 882,00 Sk
10.6 Prenesen� v�kon št�tnej spr�vy v soci�lnej 

oblasti
0,00 Eur 0,00 Sk

10.7 Stredisko soci�lnych služieb 871 971,00 Eur 26 268 998,00 Sk
10.8 Soci�lne služby 18 000,00 Eur 542 268,00 Sk



Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov                                                                            

Z�mer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobn�ho a invalidn�ho  d�chodku v plnej 
v�ške

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

125 192,00
0,00
0,00

125 192,00

151 600,00
0,00
0,00

151 600,00

155 950,00
0,00
0,00

155 950,00

Koment�r : 
10.1.1. Kluby d�chodcov - Vytv�ranie možnost� sebarealiz�cie d�chodcov počas,  zmyslupln� 
voľnočasov� využitie   , rozv�janie kult�rnych a spoločensk�ch aktiv�t v 5 kluboch d�chodcov -
KD Osusk�ho 3, KD Haanova 8, KD Vyšehradsk� 35 - klub aj pre ťažko zdravotne postihnut�ch 
občanov, KD Strečnianska 18, KD Medveďovej 21 

10.1.2. Organizovanie spoločn�ho stravovania - poskytovanie opakovan�ho pr�spevku na 
stravovanie občanom, ktor� s� poberateľmi starobn�ho alebo invalidn�ho d�chodku so zn�žen�m 
pracovn�ho potenci�lu nad 70% a spĺňaj� krit�ria pre poskytovanie tejto služby.

10.1.3. Jubilanti - zorganizovanie sl�vnostn�ho obeda pre jubilantov našej mestskej časti, kde ich 
čak� aj mal� darček a kult�rny program.

Štrukt�ra v�davkov:
10.1 Starostlivosť o seniorov 125 192,00 Eur 3 771 534,00 Sk
10.1.1 Kluby d�chodcov 48 131,00 Eur 1 449 995,00 Sk
10.1.2 Organizovanie spoločn�ho stravovania 73 027,00 Eur 2 200 011,00 Sk
10.1.3 Jubilanti 4 034,00 Eur 121 528,00 Sk



Prvok 10.1.1:  Kluby d�chodcov                                                                                     
Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

48 131,00
0,00
0,00

48 131,00

62 700,00
0,00
0,00

62 700,00

66 150,00
0,00
0,00

66 150,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

počet podporovan�ch klubov d�chodcov 5 klubov 5 klubov 6 klubovZabezpečiť podmienky pre 
možnosti spoločenskej realiz�cie 
d�chodcov. počet členov v kluboch d�chodcov 300 os�b 320 os�b 350 os�b

Koment�r :   V s�časnosti maj� d�chodcovia k dispoz�cii 5 klubov d�chodcov, avšak popul�cia 
st�rne a čoraz viac obyvateľov je v d�chodkovom veku z toho d�vodu, by sme chceli vybudovať 
nov� klub v oblasti Dvory - nakoľko  tu sa zatiaľ nenach�dza žiadny klub d�chodcov.

Štrukt�ra v�davkov:
10.1.1 Bežn� v�davky 48 131,00 Eur 1 449 995,00 Sk

Kluby d�chodcov - Financie s� určen� najm� na hradenie poplatkov za služby ako aj 
prev�dzkov�ch n�kladov  v Kluboch d�chodcov. V rozpočte s� aj financie aj na opravy v�čšieho 
rozsahu (maľovanie, v�mena poškoden�ch okien). Financie s� použit� aj na pr�pravu stretnut� 
klubistov pri r�znych spoločensk�ch stretnutiach(Katar�nska z�bava, Pečieme na Vianoce, 
Fašiangy, �cta k starš�m, Deň matiek.) ako aj na n�kup dennej  tlače a časopisov. 
Celkov� v�davky s� predbežne vo v�ške 57 050 EUR



Prvok 10.1.2:  Organizovanie spoločn�ho stravovania                                                                
Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

73 027,00
0,00
0,00

73 027,00

83 500,00
0,00
0,00

83 500,00

84 000,00
0,00
0,00

84 000,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

zabezpečiť stravovanie pre 
občanov poberaj�cich starobn� 
a invalidn� d�chodok

počet stravn�kov 330 
d�chodcov

340 
d�chodcov

360 
d�chodcov

Koment�r :   D�chodcovia našej mestskej časti maj� veľk� z�ujem o spoločn� stravovanie, 
nakoľko sa počas v�beru obeda stretn� so zn�mymi a maj� zmysluplne využit� voľn� čas.

Štrukt�ra v�davkov:
10.1.2 Bežn� v�davky 73 027,00 Eur 2 200 011,00 Sk

Organizovanie spoločn�ho stravovania - Rozpočtovan� financie vo v�ške 83 000 EUR s� 
pripraven� na poskytovanie opakovan�ho pr�spevku na stravovanie občanom, ktor� s� 
poberateľmi starobn�ho alebo invalidn�ho d�chodku so zn�žen�m pracovn�ho potenci�lu nad 
70% a spĺňaj� krit�ria pre poskytovanie tejto služby. V�ška pr�spevku MČ Bratislava-Petržalka 
je určen� uznesen�m č. 158/2008 v sume 0,90 Eur na jeden obed.  Mesačne sa odstravuje cca 320 
d�chodcov. Stredisko opatrovateľskej služby denne rozvezie 60-70 obedov  d�chodcom, ktor� s� 
vzhľadom na svoj zdravotn� stav odk�zan� na dovoz stravy. Obedy odober�me  od dod�vateľa-
Straubyt. Pripravuj� sa vždy 4 typy obedov: racion�lny, žlčn�kov�, diabetick� a zeleninov�



Prvok 10.1.3:  Jubilanti                                                                                           
Zodpovednosť: Oddelenie soci�lnych vec�.

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

4 034,00
0,00
0,00

4 034,00

5 400,00
0,00
0,00

5 400,00

5 800,00
0,00
0,00

5 800,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Počet jubilantov na sl�vnostn�ch obedoch. 400 
jubilantov

420 
jubilantov

450 
jubilantov

zabezpečiť stretnutie jubilantov 
na sl�vnostnom obede

Počet uskutočnen�ch stretnut�. 3 
stretnutia

3 
stretnutia

4 
stretnutia

Koment�r :   Zorganizovanie sl�vnostn�ho obeda   pre jubilantov (75. rokov, 80. rokov, 85. 
rokov, 90. rokov, 95. rokov ...) našej mestskej časti, kde ich čak� aj mal� darček a kult�rny 
program.

Štrukt�ra v�davkov:
10.1.3 Bežn� v�davky 4 034,00 Eur 121 528,00 Sk

Sl�vnostn� obed sa uskutočňuje cca 3 - 4 do roka. Podľa počtu jubilantov. Celkov� 
predpokladan� v�davky pre akcie s� vo v�ške 4 034 EUR.



Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu                                                                              

Z�mer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatren�mi deťmi v soci�lnej n�dzi a 
san�cia rodinn�ho prostredia malolet�ch det�, ktor� s� umietnen� v 
detsk�ch domovoch.

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

19 000,00
0,00
0,00

19 000,00

26 700,00
0,00
0,00

26 700,00

26 900,00
0,00
0,00

26 900,00

Štrukt�ra v�davkov:
10.2 Starostlivosť o rodinu 19 000,00 Eur 572 394,00 Sk
10.2.1 Detsk� akcie 9 000,00 Eur 271 134,00 Sk
10.2.2 Soci�lnopr�vna ochrana det� 10 000,00 Eur 301 260,00 Sk



Prvok 10.2.1:  Detsk� akcie                                                                                        
Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

9 000,00
0,00
0,00

9 000,00

11 700,00
0,00
0,00

11 700,00

11 900,00
0,00
0,00

11 900,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Počet det� na stretnut� s Mikul�šom 380 det� 380 det� 380 det�

Počet soci�lnych a školsk�ch zariaden� v našej  
mestskej časti, ktor� navšt�vi Mikul�š.

8 zariaden� 8 zariaden� 8 zariaden�

Počet rod�n, ktor� absolvovali   kult�rne alebo športov� 
podujatie pri pr�ležitosti MDD

90 rod�n 90 rod�n 90 rod�n

Zabezpečiť pre deti  zo soci�lne  
znev�hodnen�ch rod�n detsk� 
t�bor, ako aj zabezpečiť  
Mikul�šsku oslavu a oslavu  na 
konci školsk�ho roka spolu s 
oslavou MDD.

Počet odrekreovan�ch det� 50 det� 50 det� 50 det�

Koment�r :   Prostredn�ctvom detsk�ch akci� chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotn�ch  
letn�ch pr�zdnin a vianočn�ho obdobia aj pre deti z m�lo podnetn�ho prostredia, alebo so 
soci�lne slab�ch rod�n.

Štrukt�ra v�davkov:
10.2.1 Bežn� v�davky 9 000,00 Eur 271 134,00 Sk

Jedn� sa o zabezpečenie letn�ho t�bora cca pre 50 det� v celkovej hodnote 3 000 EUR a vo v�ške 
6 000 EUR s� napl�novan�  Mikul�šske oslavy ktor� s� spojen� s akciou  Daruj kamar�tovi 
hračku v spolupr�ci s Petržalsk�mi novinami pre cca 380 det� a osl�v MDD a koniec školsk�ho 
roka.



Prvok 10.2.2:  Soci�lnopr�vna ochrana det�                                                                         
Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

10 000,00
0,00
0,00

10 000,00

15 000,00
0,00
0,00

15 000,00

15 000,00
0,00
0,00

15 000,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Počet sanovan�ch rod�n 5 rod�n 7 rod�n 10 rod�nZabezpečiť �pravu a obnovu 
rodinn�ch pomerov dieťaťa 
umiestnen�ho v detskom 
domove. V pr�pade neupravenia 
a neobnovenia rodinn�ho 
prostredia po roku umiestnenia 
dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu 
�spor pre dieťa.

Počet det�, ktor�m  sa zabezpečuje tvorba �spor 15 det� 15 det� 15 det�

Koment�r :   Prostredn�ctvom san�cie rod�n je snaha vylepšiť rodinn� prostredia natoľko, aby sa 
malolet� dieťa, mohlo vr�tiť sp�ť do svojho prirodzen�ho prostredia.

Štrukt�ra v�davkov:
10.2.2 Bežn� v�davky 10 000,00 Eur 301 260,00 Sk

Jedn� sa o prenesen� kompetenciu z Magistr�tu hlavn�ho mesta  SR Bratislava na mestsk� časti 
v zmysle štat�tu  hlavn�ho mesta SR Bratislava.Vždy k 1.1. kalend�rneho roka �stredie pr�ce, 
soci�lnych vec� a rodiny poskytuje �daj o v�ške mesačn�ch n�kladov v detskom domove na 
jedno dieťa. Suma na tvorbu �spor pre dieťa v kalend�rnom  roku  2009 je 80,07 Eur  mesačne, 
celkov� v�davky predpoklad�me v sume 10 000 EUR.



Podprogram 10.3: Podpora soci�lnych akt�v�t a poradenstvo                            

Z�mer podprogramu: Podpora, rozvoj a ochrana soci�lnych hodn�t  a zdravia občanov v 
Petržalke.

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

800,00
0,00
0,00

800,00

850,00
0,00
0,00

850,00

850,00
0,00
0,00

850,00

Štrukt�ra v�davkov:
10.3 Podpora soci�lnych akt�v�t a poradenstvo 800,00 Eur 24 101,00 Sk
10.3.2 Podpora Asistenčn� tiesňov� linka 500,00 Eur 15 063,00 Sk
10.3.3 Projekt komunitn� centr� 300,00 Eur 9 038,00 Sk



Prvok 10.3.1:  Zabezpečenie kancel�rie soci�lneho poradenstva                                                      
Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Počet klientov v Občianskej poradni. 210 
klientov

210 
klientov

220 
klientov

Zabezpečenie bezplatn�ho  
soci�lno-pr�vneho a 
zdravotn�ho poradenstva pre 
obyvateľov  prostredn�ctvom 
Petržalsk�ch poradn�.

Počet klientov v Poradni zdravia. 2300 
klientov

2300 
klientov

2300 
klientov

Koment�r :   Kancel�ria soci�lneho poradenstva pre seniorov, soci�lne odk�zan�ch občanov a 
občanov v n�dzi, ako aj Poradňa zdravia je zriaden� v priestoroch Klubu d�chodcov na ul. 
Osusk�ho 1a. Občianska poradňa Petržalka poskytu je bezplatn� komplexn� soci�lno-pr�vne 
poradenstvo pre obyvateľov našej mestskej časti. Občania sa na poradňu m�žu obr�tiť s ot�zkami 
a probl�mami v oblasti d�vok a soci�lnej pomoci, b�vania, rodiny, pracovnej -pr�vnej 
problematiky, majetkovo-pr�vnych vzťahov, ľudsk�ch pr�v a pr�vnej ochrany.
Poradňa zdravia- jej z�merom je zapojiť   čo najv�čš�  počet ľud�  do prevent�vnych programov 
na ochranu vlastn�ho zdravia.

Bez finančn�ho krytia mestskou časťou. Jedn� sa o spolupr�cu medzi mestskou časťou a 
Občianskou pr�vnou poradňou a Poradňou zdravia. Poskytujeme im bezplatne priestory na 
vykon�vanie činnosti.



Prvok 10.3.2:  Podpora Asistenčn� tiesňov� linka                                                                   
Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

500,00
0,00
0,00

500,00

500,00
0,00
0,00

500,00

500,00
0,00
0,00

500,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Zabezpečiť prostredn�ctvom 
asistenčnej tiesňovej linky, aby 
seniori a zdravotne postihnut� 
občania mohli žiť svoj 
samostatn� život vo svojich 
domovoch čo najdlhšie.

Počet klientov 20 klientov 40 klientov 60 klientov

Koment�r :   V s�časnosti roku 2009 neziskov� organiz�cia neposkytuje dan� službu. Mestsk� 
časť však pl�nuje v roku 2010 op�ť obnoviť uveden� službu.

Štrukt�ra v�davkov:
10.3.2 Bežn� v�davky 500,00 Eur 15 063,00 Sk

Mestsk� časť v spolupr�ci s n.o. Volanie života-Phonea Vitae sa snaž� o poskytnutie pocitu istoty 
seniorom a osob�m s r�znymi zdravotn�mi komplik�ciami ako aj ich bl�zkym rodinn�m 
pr�slušn�kom prostredn�ctvom asistenčnej telef�nnej služby, ktor� m�žu využiť v tiesni. 
Neziskov� organiz�cia Volanie života sa snaž� o to, aby jej klienti mohli žiť svoj samostatn� 
život vo vlastnom domove a pritom mali z�ruku okamžitej pomoci v pr�pade potreby. Mesačn� 
poplatok za poskytovanie tiesňovej asistenčnej služby je t. č. 13,94 Eur .
Klient hrad� čiastku7,30 Eur  mesačne a Mestsk� časť Bratislava-Petržalka prispieva t.č. sumou 
6,64 Eur za mesiac/ klienta . 



Prvok 10.3.3:  Projekt komunitn� centr�                                                                 
Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

300,00
0,00
0,00

300,00

350,00
0,00
0,00

350,00

350,00
0,00
0,00

350,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Pravideln� stret�vanie sa organiz�ci�, ktor� sa venuj� 
soci�lnym služb�m na �zem� Petržalky.

2 
stretnutia

2 
stretnutia

2 
stretnutia

Počet osloven�ch organiz�ci� za �čelom vytvorenia 
komunitn�ho partnerstva.

10 
organiz�ci�

12 
organiz�ci�

15 
organiz�ci�

Vybudovať kvalitn� soci�lnu 
sieť.

Vytvoriť tlačen� verziu Petržalsk�ho sprievodcu. 1 brož�ra 1 brož�ra 1 brož�ra

Koment�r :   V roku 2008 vznikla  internetov� str�nka „Petržalsk�  sprievodca“. V rok 2010 by 
sme radi realizovali   aj tlačen� verziu, ktor� by bola voľne k dispoz�ci� na soci�lnom oddelen�.

Štrukt�ra v�davkov:
10.3.3 Bežn� v�davky 300,00 Eur 9 038,00 Sk

Finančn� prostriedky vo v�ške 300 EUR v danom prvku s� zatiaľ potrebn� na zabezpečenie 
pravideln�ho stret�vania organiz�ci�� poskytuj�cich soci�lnu službu t.j.:  občerstvenie, 
kop�rovanie materi�lov, financovanie tlačenej verzii Petržalsk�ho sprievodcu.



Podprogram 10.4: Poskytovanie d�vok soci�lnej pomoci                                               

Z�mer podprogramu: Okamžit� pomoc občanom v čase n�hlej n�dze.

Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

75 678,00
0,00
0,00

75 678,00

84 200,00
0,00
0,00

84 200,00

86 800,00
0,00
0,00

86 800,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Počet poskytnut�ch d�vok rodin�m s nezaopatren�mi 
deťmi.

380 
rodin�m

390 
rodin�m

390 
rodin�m

Počet poskytnut�ch d�vok JPD , v zmysle z�kona 
599/2003 Zb.z. 

45 d�vok 45 d�vok 45 d�vok

Počet poskytnut�ch d�vok pre d�chodcov. 180 d�vok 190 d�vok 200 d�vok
Počet poskytnut�ch d�vok pre osamel�ch a 
neprisp�sobiv�ch občanov.

320 d�vok 330 d�vok 350 d�vok

Zabezbečiť r�chlu finančn� alebo 
vecn� pomoc na zmiernenie soci�lnej 
n�dze pre rodiny s nezaopatren�mi 
deťmi, pre starobn�ch a invalidn�ch 
d�chodcov, pre osamel�ch a 
neprisp�sobiv�ch občanov.

Finančn� v�pomoc v n�dzi. 8 občanov 8 občanov 8 občanov

Koment�r : Dan� finančn� alebo vecn� pomoc sa poskytuje v zmysle Z�sad o poskytovan� 
finančnej pomoci v čase n�hlej n�dze  z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom 
mestskej časti z vyčlenen�ch finančn�ch prostriedkov v pr�slušnom kalend�rnom roku na 
uveden� �čel. 

Štrukt�ra v�davkov:
10.4 Bežn� v�davky 75 678,00 Eur 2 279 875,00 Sk

Celkov� v�davky s� navrhnut� v sume 75 678 EUR. Prevažuj�cim d�vodom žiadost� rod�n s 
malolet�mi deťmi   preklenutie obdobia bez finančn�ch prostriedkov, zdravotn� d�vody det� a 
rodičov, n�kup liekov, �hrada cestovn�ho pri liečebnom pobyte det�, školsk� potreby, n�kup 
detsk�ho ošatenia a obuvi, �hrady nedoplatku na n�jomnom, ako aj zabezpečenie in�ch životne 
d�ležit�ch potrieb.
Najčastejš�m d�vodom finančnej v�pomoci pre invalidn�ch d�chodcov a pre starobn�ch 
d�chodcov s n�zkymi d�chodkami je zv�šenie  n�kladov na b�vanie a zdravotn� probl�my 
(dopl�canie na lieky a pod.). 
Najčastejš�m d�vodom finančnej v�pomoci pre osamel�ch a vyžaduj�cich osobitn� starostlivosť 
s� žiadosti čiastočn�ch invalidov, ktor� si vzhľadom na svoj  zdravotn� stav nedok�zali n�jsť 
zamestnanie a osoby  pred d�chodkov�m vekom, ako aj navr�tilci z v�konu trestu.





Podprogram 10.5: Pochov�vanie občanov                                                                                

Z�mer podprogramu: D�stojn� pochovanie zosnul�ho občana, ktor� nem� pr�buzn�ch , ako aj 
nezn�mych občanov.

Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

7 000,00
0,00
0,00

7 000,00

7 200,00
0,00
0,00

7 200,00

7 500,00
0,00
0,00

7 500,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012
Zabezpečiť d�stojn� pochovanie 
občanov našej mestskej časti a bez 
rodinn�ch pr�slušn�kov, ako aj 
cudz�ch a nezn�mych občanov.

Predpokladan� počet soci�lnych pohrebov za rok. 20 
pohrebov

20 
pohrebov

20 
pohrebov

Koment�r : V zmysle z�kona 470/2005 Zb.z o  pohrebn�ctve  a o živnostenskom podnikan� v 
znen� neskorš�ch predpisov, par. 6, ods.1 je mestsk� časť povinn� zabezpečiť pochovanie.

Štrukt�ra v�davkov:
10.5 Bežn� v�davky 7 000,00 Eur 210 882,00 Sk

Predpokladan� n�vrh rozpočtu je navrhnut� vo v�ške 7 000 EUR z toho n�klady na soci�lny 
pohreb - krem�cia cca 300,- Eur a pochovanie do zeme - cca 450,- Eur na jedn�ho občana



Podprogram 10.6: Prenesen� v�kon št�tnej spr�vy v soci�lnej oblasti                                                  

Z�mer podprogramu: �čeln� využitie št�tnych d�vok.

Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Počet riešen�ch pr�padov za rok - v�kon osobitn�ho 
pr�jemcu.

100 det� 100 det� 100 det�

Počet det� poberaj�cich dot�ciu na stravu v  mesiaci. 100 det� 100 det� 100 det�

Zabezpečenie �čeln�ho využitia 
št�tnych soci�lnych d�vok

Počet det� poberaj�cich dot�ciu na školsk� potreby 
polročne.

90 det� 90 det� 90 det�

Koment�r : Prostredn�ctvom oddelenia soci�lnych vec� mestskej časti sa zabezpečuje:
1) �čeln� využitie  pr�davkov na dieťa v prospech det�.  Oddelenie soci�lnych vec� v zmysle 
z�kona č.600/2003 Z.z. m�že byť n�hradn�m pr�jemcom pr�davku na dieťa, a to ak:
a)škola pod� ozn�menie o z�škol�ctve(žiak m� viac ako 15 neospravedlnen�ch hod�n v 1  
mesiaci)
b)v pr�pade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyuž�va  peniaze na �čely tomu 
určen�)  
2)zabezpečuje dot�cie školsk� potreby a na stravu deťom z rod�n, ktor� poberaj� d�vky v
hmotnej n�dzi a deťom z rod�n, ktor�ch pr�jem nedosahuje hranicu životn�ho minima

Štrukt�ra v�davkov:
10.6 Bežn� v�davky 0,00 Eur 0,00 Sk

Na z�klade V�nosu Ministerstva pr�ce soci�lnych vec� a rodiny č.3749/05-II/l  zo dňa 
14.12.2005 poskytuje št�t deťom z rod�n, ktor� poberaj� d�vky v hmotnej n�dzi a deťom z rod�n, 
ktor�ch pr�jem nedosahuje hranicu životn�ho minima : 
1)dot�ciu na školsk� potreby vo v�ške  16,16 Eur  na dieťa na polrok školsk�ho roku. O  dot�ciu  
žiada  OSV  prostredn�ctvom  �radu pr�ce soci�lnych vec� a rodiny (�PSVaR), dvakr�t do roka 
(janu�r a august). Vo febru�ri a v septembri  s� dot�cie zaslan� jednotliv�m škol�m, ktor� 
zabezpečili n�kup školsk�ch potrieb pre svojich žiakov.   
2)dot�ciu na pre žiakov MŠ a ZŠ na stravovanie -V�ška dot�cie je 0,87,- Eur na žiaka I.stupňa 
ZŠ, 0,94,-Eur na žiaka II.stupňa ZŠ, 0,61,- Eur na obed v materskej škole, 0,24,- Eur  na desiatu 
v MŠ a 0,97,-Eur na obed v špeci�lnej ZŠ. Rodič dopl�ca na každ� jedlo 0,03,- Eur.

A taktiež sme n�hradn�mi pr�jemcami pr�davku na dieťa v zmysle z�kona č.600/2003 
Zb.z.V�ška pr�davku na dieťa je 21,25Eur. na dieťa/mesiac.



Dan� financie nie s� hraden� z rozpočtu mestskej časti.ale z rozpočtu z �radu pr�ce, soci�lnych 
vec� a rodiny.



Podprogram 10.7: Stredisko soci�lnych služieb                                                                        

Z�mer podprogramu: Zabezpečenie poskytovania kvalitn�ch soci�ln�ch služieb v Zariaden� s 
opatrovateľskou službou, domove pre rodičov a deti, ako aj 
opatrovateľsk� službu.

Zodpovednosť: oddelenie soci�lnych vec�

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

871 971,00
0,00
0,00

871 971,00

893 489,00
0,00
0,00

893 489,00

919 449,00
0,00
0,00

919 449,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Využiteľnosť l�žka ZOS Vavilovova 18 100 % 100 % 100 %Zariadenie opatrovateľskej služby
Využiteľnosť l�žka ZOS Mlynarovičova 23. 100 % 100 % 100 %

Domov pre rodičov a deti. Využiteľnosť l�žka. 85 %

Štrukt�ra v�davkov:
10.7 Stredisko soci�lnych služieb 871 971,00 Eur 26 268 998,00 Sk
10.7.1 Prev�dzka zariaden� soci�lnych služieb 717 508,00 Eur 21 615 646,00 Sk
10.7.2 Spr�va strediska soci�lnych služieb 154 463,00 Eur 4 653 352,00 Sk



Prvok 10.7.1:  Prev�dzka zariaden� soci�lnych služieb                                                              
Zodpovednosť: Stredisko soci�lnych služieb

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

717 508,00
0,00
0,00

717 508,00

740 155,00
0,00
0,00

740 155,00

759 397,00
0,00
0,00

759 397,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Využiteľnosť l�žka ZOS Vavilovova 18 80 % 80 % 80 %Zariadenie opatrovateľskej 
služby. Využiteľnosť l�žka ZOS Mlynarovičova 23. 80 % 80 % 80 %

Domov pre rodičov a deti. Využiteľnosť l�žka 80 % 80 % 80 %

Opatrovateľsk� služba Počet klientov 250 
klientov

260 
klientov

270 
klientov

Koment�r :   Stredisko soci�lnych služieb poskytuje soci�lne služby pre občanov  v troch 
prev�dzkach a to:
- Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodn� pobyt pre občana, ktor� je odk�zan� na cudziu 
pomoc. Nach�dza sa dvoch objektoch ZOS Mlynarovičova 23 kde je 30 l�žok a ZOS Vavilovova 
18 kde je 20 l�žok.
-Opatrovateľsk� služba - opatrovanie občana odk�zan�ho na cudziu pomoc v jeho dom�cnosti  
-Domov pre rodičov a deti - prechodn� pobyt pre rodičov a deti v kr�zovej situ�cii. K dispoz�ci� 
je 20 l�žok.

Štrukt�ra v�davkov:
10.7.1 Bežn� v�davky 717 508,00 Eur 21 615 646,00 Sk
10.7.1 Kapit�lov� v�davky 0,00 Eur 0,00 Sk

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vych�dzalo  z predch�dzaj�cich niekoľkoročn�ch sk�senost�, ako 
aj zapracovan�m z�kona č.448/2008 o soci�lnych služb�ch. Celkov� rozpočet je stanoven� na rok 
2010 v sume 750 453 EUR.



Prvok 10.7.2:  Spr�va strediska soci�lnych služieb                                                                 
Zodpovednosť: Stredisko soci�lnych služieb

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

154 463,00
0,00
0,00

154 463,00

153 334,00
0,00
0,00

153 334,00

160 052,00
0,00
0,00

160 052,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Zabezpečiť zvyšovanie kvality 
zamestnancov.

Počet zamestnancov, ktor� absolvuj� trval� 
vzdel�vanie - zvyšovanie kvality.

82 
zamestnancov

82 
zamestnancov

82 
zamestnancov

Koment�r :   Z d�vodu prijatia nov�ho z�kona č. 448/2008 o soci�lnych služb�ch sa mus� 
zabezpečiť zaškolenie zamestnancov.

Štrukt�ra v�davkov:
10.7.2 Bežn� v�davky 154 463,00 Eur 4 653 352,00 Sk

Spr�va Strediska soci�lnych služieb vykon�va a zabezpečuje činnosti na �seku technicko-
hospod�rskej, �čtovno-ekonomicko-person�lne činnosti. N�vrh rozpočtu v�davkov je v sume 
154 463 EUR na bežn� v�davky v tom mzdy a odvody odborn�ch zamestnancov ako aj tovary a 
služby.



Prvok 10.7.3:  Budovanie zariaden� soci�lnych služieb                                                              
Zodpovednosť: Stredisko soci�lnych služieb

Rozpočet : 
rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012

Rekonštrukcia objektu na Vavilovovej 18 1 objektZabezpečiť rekonštrukciu 
soci�lnych zariaden� Revitaliz�cia,. �prava a vybavenie z�hrady 

Mlynarovičova 23
1 z�hrada

Koment�r :   Pl�nom v roku 2010 je zrekonštruovať Stredisko soci�lnych služieb.

Stredisko soci�lnych služieb z�skalo finančn� dot�ciu z Ministerstva pr�ce, soci�lnych vec� a 
rodiny na v�menu okien a zateplenie vonkajšej fas�dy na objekte Vavilovova 18. V danom 
objekte je nevyhnutn� zrekonštruovať aj elektroinštal�ciu. Taktiež sa uvažuje o rekonštrukcii 
z�hrady na Mlynarovičovej 23.



Podprogram 10.8: Soci�lne služby                                                  

Z�mer podprogramu: Posudkov� činnosť vo veci  odk�zanosti občana na soci�lnu službu

Zodpovednosť: ved�ca oddelenia soci�lnych vec�

Rozpočet : 

rok 2010 2011 2012

Bežn� v�davky
Kapit�lov� v�davky
Finančn� v�davky
Spolu

18 000,00
0,00
0,00

18 000,00

21 000,00
0,00
0,00

21 000,00

21 000,00
0,00
0,00

21 000,00

Ciele a v�stupy:
Cieľ Merateľn� ukazovateľ 2010 2011 2012
V yd�vanie posudkov a rozhodnut� o 
odk�zanosti na soci�lnu službu 
občanom Petržalky

Počet občanov, ktor�m sa vydalo rozhodnutie o 
odk�zanosti na soci�lnu službu za 1 rok.

600 
občanov

600 
občanov

600 
občanov

Koment�r : N�rodn� rada Slovenskej republiky schv�lila z�kon č�slo 448/2008 Zb.z. o 
soci�lnych služb�ch s �činnosťou od 1.1.2009. Dan� z�kon upravuje kompetencie obc� pri 
zabezpečovan� poskytovania soci�lnych služieb, t.j. pr�vne vzťahy pri poskytovan� soci�lnych 
služieb, financovanie soci�lnych služieb a dohľad nad poskytovan�m soci�lnych služieb.

Štrukt�ra v�davkov:
10.8 Bežn� v�davky 18 000,00 Eur 542 268,00 Sk

V mesiaci m�j v roku 2009 na OSV bola presunut� kompetencia z Magistr�tu hlavn�ho mesta SR 
Bratislava ohľadne vykon�vania posudkov�ch činnost�  o odk�zanosti  na soci�lnu službu  pri 
nasledovn�ch druhoch soci�lnych služieb:
� zariadenie pre seniorov
� zariadenie opatrovateľskej služby
� denn� stacion�r
� opatrovateľsk� služba
� prepravn� služba

Dňa 1.5.2009 nast�pila nov� zamestnankyňa na oddelenie soci�lnych vec�, ktorej 
pracovn� agenda vypl�va zo z�kona o soci�lnych služb�ch, t.j. : prij�ma a posudzuje žiadosti o 
soci�lnu službu, vyd�va  posudky o odk�zanosti na soci�lnu službu a rozhodnutia o odk�zanosti 
fyzickej osoby na soci�lne služby. Mesačne vypracuje cca 50 žiadost�. OSV uzatvorilo zmluvu s 
posudkovou lek�rkou, ktor� pripravuje lek�rsky posudok a ten tvor� s�časť posudku o 
odk�zanosti na soci�lnu službu.  Za jeden vypracovan� lek�rsky posudok sa vypl�ca lek�rke 13 



Eur. V zmysle z�kona sme povinn� prepl�cať občanom aj �hradu za  lek�rske potvrdenia pre 
soci�lne �čely.Celkov� v�davky s� navrhnut� v sume 21 000 EUR.


