
Program  10:  Sociálna pomoc a sociálne služby                                                                    
Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 

mestskej časti 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

1 144 327,00 
11 618,00 

0,00 
1 155 945,00 

1 156 907,00 
0,00 
0,00 

1 156 907,00 

1 211 246,00 
0,00 
0,00 

1 211 246,00 
 
Štruktúra výdavkov: 
10.1 Starostlivosť o seniorov 126 469,00 Eur 3 810 005 Sk 
10.2 Starostlivosť o rodinu 20 912,00 Eur 629 995 Sk 
10.3 Podpora sociálnych aktivít a poradenstvo 498,00 Eur 15 003 Sk 
10.4 Poskytovanie dávok sociálnej pomoci 76 678,00 Eur 2 310 001 Sk 
10.5 Pochovávanie občanov 6 639,00 Eur 200 007 Sk 
10.6 Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej 

oblasti 
41 160,00 Eur 1 239 986 Sk 

10.7 Stredisko sociálnych služieb 883 589,00 Eur 26 619 002 Sk 
 
 



Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov                                                                            

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného  dôchodku v plnej 
výške 

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

126 469,00 
0,00 
0,00 

126 469,00 

115 415,00 
0,00 
0,00 

115 415,00 

121 821,00 
0,00 
0,00 

121 821,00 
 
Komentár :    
10.1.1. Kluby dôchodcov - Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri 
uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 5 kluboch 
dôchodcov - KD Osuského 3, KD Haanova 8, KD Vyšehradská 35 - klub aj pre ťažko zdravotne 
postihnutých občanov, KD Strečnianska 18, KD Medveďovej 21 : Katarínska zábava, Pečieme 
na Vianoce, Fašiangy, Úcta k starším, Deň matiek) 
 
10.1.2. Organizovanie spoločného stravovania - poskytovanie opakovaného príspevku na 
stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku so znížením 
pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby. 
 
10.1.3. Jubilanti - zorganizovanie slávnostného obeda pre jubilantov našej mestskej časti, kde ich 
čaká aj malý darček a kultúrny program. 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
10.1.1 Kluby dôchodcov                                                                                     48 131,00 Eur 1 449 995 Sk 
10.1.2 Organizovanie spoločného stravovania                                                                73 027,00 Eur 2 200 011 Sk 
10.1.3 Jubilanti                                                                                           5 311,00 Eur 159 999 Sk 
 

 
 



Prvok 10.1.1:   Kluby dôchodcov                                                                                     
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

48 131,00 
0,00 
0,00 

48 131,00 

30 107,00 
0,00 
0,00 

30 107,00 

36 513,00 
0,00 
0,00 

36 513,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

počet členov v kluboch dôchodcov 200 osôb   Zabezpečiť podmienky pre 
dôstojný život a možnosti 
spoločenskej realizácie 
dôchodcov. 

počet podporovaných klubov dôchodcov 5 klubov   

 
Štruktúra výdavkov: 
10.1.1 Bežné výdavky 48 131,00 Eur 1 449 995 Sk 
 
Kluby dôchodcov - Financie sú určené najmä na hradenie poplatkov za služby ako aj 
prevádzkových nákladov  v Kluboch dôchodcov. V rozpočte sú aj financie aj na opravy väčšieho 
rozsahu (maľovanie, výmena poškodených okien). Financie sú použité aj na prípravu stretnutí 
klubistov pri rôznych spoločenských stretnutiach(Katarínska zábava, Pečieme na Vianoce, 
Fašiangy, Úcta k starším, Deň matiek.) ako aj na nákup dennej  tlače a časopisov.  
 
 
 



Prvok 10.1.2:   Organizovanie spoločného stravovania                                                                
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

73 027,00 
0,00 
0,00 

73 027,00 

79 665,00 
0,00 
0,00 

79 665,00 

79 665,00 
0,00 
0,00 

79 665,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Prispievať na stravovanie 
seniorov a zvyšovať počet 
stravovaných zo súčasných 330 

zvýšenie počtu stravníkov o 5 %   

 
Štruktúra výdavkov: 
10.1.2 Bežné výdavky 73 027,00 Eur 2 200 011 Sk 
 
Organizovanie spoločného stravovania - Rozpočtované financie sú pripravené na poskytovanie 
opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo 
invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% a spĺňajú kritéria pre 
poskytovanie tejto služby. Výška príspevku MČ Bratislava-Petržalka je určená uznesením č. 
158/2008 v sume 27,- Sk (0,90 Eur) na jeden obed.  Mesačne sa odstravuje cca 358 dôchodcov. 
Stredisko opatrovateľskej služby denne rozvezie 60-70 obedov  dôchodcom, ktorí sú vzhľadom 
na svoj zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obedy odoberáme  od dodávateľa-Straubyt. 
Pripravujú sa vždy 4 typy obedov: racionálny, žlčníkový, diabetický a zeleninový 
 



Prvok 10.1.3:   Jubilanti                                                                                           
Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí. 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

5 311,00 
0,00 
0,00 

5 311,00 

5 643,00 
0,00 
0,00 

5 643,00 

5 643,00 
0,00 
0,00 

5 643,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

zabezpečiť stretnutie jubilantov 
(75r., 80r., 85r., 90r., 95r., 
100r.) na slávnostnom obede 

počet jubilantov 400   

 
Komentár :    
 
Štruktúra výdavkov: 
10.1.3 Bežné výdavky 5 311,00 Eur 159 999 Sk 
 
Jubilanti - Rozpočtované financie sa použijú na zorganizovanie slávnostného obeda pre 
jubilantov (od 75. rokov)našej mestskej časti, kde ich čaká kultúrny program ako aj malý darček. 
V roku 2008 sa uskutočnili 3 stretnutia jubilantov pre cca 400 jubilantov. 
 



Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu                                                                              

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi a maloleté deti v 
detských domovoch. 

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

20 912,00 
0,00 
0,00 

20 912,00 

21 576,00 
0,00 
0,00 

21 576,00 

23 568,00 
0,00 
0,00 

23 568,00 
 
Komentár :   Pri tvorbe úspor pre deti z detských domovoch sa jedná  o prenesenú kompetenciu 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na mestské časti. 
 
Detské akcie - Dané aktivity predstavujú jednu z foriem práce oddelenia sociálnych vecí s 
rodinami s nezaopatrenými deťmi.  Počas letných školských prázdnin sa snažíme 
prostredníctvom detských táborov, aby aj deti zo sociálne slabších rodín mali šancu prežiť 
plnohodnotné prázdniny. Organizujeme aj kultúrny, alebo športový deň ku koncu školského roka 
spolu s oslavami MDD. V predvianočnom čase organizujeme stretnutie detí s Mikulášom v DK 
Zrkadlový háj, ktoré je vždy spojené s kultúrnym programom a odovzdaním Mikulášskych 
balíčkov. Počas predvianočných dní zabezpečujeme aj  návštevu Mikuláša v sociálnych a 
školských zariadeniach v našej mestskej časti, kde odovzdá sladké Mikulášske balíčky a 
sladkosti. 
 

Štruktúra výdavkov: 
10.2.1 Detské akcie                                                                                        10 954,00 Eur 330 000 Sk 
10.2.2 Tvorba úspor pre deti z DD                                                                          9 958,00 Eur 299 995 Sk 
 

 
 



Prvok 10.2.1:   Detské akcie                                                                                        
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

10 954,00 
0,00 
0,00 

10 954,00 

11 618,00 
0,00 
0,00 

11 618,00 

13 610,00 
0,00 
0,00 

13 610,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet odrekreovaných detí počas letných prázdnin. 50 detí   

Počet rodín, ktoré absolvovali kultúrne alebo športové 
podujatie pri príležitosti MDD. 

90 rodín   

Počet detí na stretnutí s Mikulášom. 380 detí   

Zabezpečiť pre deti zo sociálne 
znevýhodnených rodín  detský 
tábor, ako aj zabezpečiť 
kultúrny, alebo športový deň pre 
deti na konci školského roka 
spolu s oslavou MDD  a počas 
vianočných sviatkov. 

Počet sociálnych a školských zariadení v našej 
mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš. 

8 zariadení   

 
Štruktúra výdavkov: 
10.2.1 Bežné výdavky 10 954,00 Eur 330 000 Sk 
 
Detské akcie- Rozpočtované položky budú použité na zorganizovanie kultúrneho, alebo 
športového dňa ku koncu školského roka. V roku 2008  sme zorganizovali návštevu 
Bratislavského bábkového divadla v Bratislave. Akcie sa zúčastnilo 120 detí a 50 dospelých (1 
rodič z rodiny). V predvianočnom čase organizujeme stretnutie detí s Mikulášom v DK 
Zrkadlový háj, ktoré je vždy spojené s kultúrnym programom a odovzdaním Mikulášskych 
balíčkov. Kapacita hľadiska v DK Zrkadlový háj je 380 ľudí. Počas predvianočných dní 
zabezpečujeme aj  návštevu Mikuláša v sociálnych a školských zariadeniach v našej mestskej 
časti, kde odovzdá sladké mikulášske balíčky a sladkosti.  
 
Financie budú použité aj na letné tábory pre deti so sociálne slabších rodín.V roku 2008 boli   
detské tábory organizované OSV prostredníctvom DO BALULAND v RZ Skaličan v Zlatníckej 
doline a RZ Striebornica v Uhrovci.  Zúčastnilo  sa ho 52 detí zo sociálne odkázaných rodín 
počas letných školských prázdnin. 
 
 



Prvok 10.2.2:   Tvorba úspor pre deti z DD                                                                          
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

9 958,00 
0,00 
0,00 

9 958,00 

9 958,00 
0,00 
0,00 

9 958,00 

9 958,00 
0,00 
0,00 

9 958,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

 

Zabezpečiť tvorbu úspor pre 
maloleté deti v detských 
domovoch. 

Počet detí ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor. 6 detí   

 
Štruktúra výdavkov: 
10.2.2 Bežné výdavky 9 958,00 Eur 299 995 Sk 
 
Rozpočtované položky budú použité na tvorbu úspor pre maloleté dieťa umiestneného v 
Detskom domove,  
pri sanácii rodiny  príspevok  na dopravu (pre oprávnenú osobu na cestu do detského domova, 
kde je maloleté dieťa umiestnené), na úpravu a obnovu rodinných podmienok, pri spolupráci s 
akreditovanými subjektmi.   
 
 
 
 

Podprogram 10.3: Podpora sociálnych aktivít a poradenstvo                        

Zámer podprogramu: Podpora, rozvoj a ochrana sociálnych hodnôt a zdravia občanov v 
Petržalke. 

 

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

498,00 
0,00 
0,00 

498,00 

498,00 
0,00 
0,00 

498,00 

498,00 
0,00 
0,00 

498,00 
 
Štruktúra výdavkov: 
10.3.2 Podpora Asistenčná tiesňová linka                                                                   498,00 Eur 15 003 Sk 
 



Prvok 10.3.1:   Zabezpečenie kancelárie sociálneho poradenstva                                                      
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
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 výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet klientov v Občianskej poradni 210 
klientov 

  Zabezpečenie bezplatného 
sociálneho poradenstva pre 
obyvateľov našej mestskej časti 
prostredníctvom Petržalských 
poradní. 

Počet klientov v Poradni zdravia 2300 
klientov 

  

 
Komentár :   Kancelária sociálneho poradenstva pre seniorov, sociálne odkázaných občanov a 
občanov v núdzi, ako aj Poradňa zdravia je zriadená v priestoroch Klubu dôchodcov na ul. 
Osuského 1a. Občianska poradňa Petržalka poskytuje bezplatné komplexné sociálne poradenstvo 
pre obyvateľov našej mestskej časti. Občania sa na poradňu môžu obrátiť s otázkami a 
problémami v oblasti dávok a sociálnej pomoci, bývania, rodiny, pracovnej -právnej 
problematiky, majetkovo-právnych vzťahov, ľudských práv a právnej ochrany. 
 

 
 
 



Prvok 10.3.2:   Podpora Asistenčná tiesňová linka                                                                   
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

498,00 
0,00 
0,00 

498,00 

498,00 
0,00 
0,00 

498,00 

498,00 
0,00 
0,00 

498,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

 

Zabezpečiť prostredníctvom 
asistenčnej tiesňovej linky, aby 
seniori a zdravotne postihnutí 
občania mohli žiť svoj 
samostatný život vo svojich 
domovoch čo najdlhšie. 

Počet klientov 20 klientov   

 
Komentár :   Snaha o zabezpečenie samostatného života pre seniorov. 
 
Štruktúra výdavkov: 
10.3.2 Bežné výdavky 498,00 Eur 15 003 Sk 
 
Mestská časť v spolupráci s n.o. Volanie života-Phonea Vitae sa snaží o poskytnutie pocitu istoty 
seniorom a osobám s rôznymi zdravotnými komplikáciami ako aj ich blízkym rodinným 
príslušníkom prostredníctvom asistenčnej telefónnej služby, ktorú môžu využiť v tiesni. 
Nezisková organizácia Volanie života sa snaží o to, aby jej klienti mohli žiť svoj samostatný 
život vo vlastnom domove a pritom mali záruku okamžitej pomoci v prípade potreby. Mesačný 
poplatok za poskytovanie tiesňovej asistenčnej služby je t. č. 420,- Sk. 
Klient hradí čiastku 220,- Sk mesačne a Mestská časť Bratislava-Petržalka prispieva t.č. sumou 
200,- za mesiac/ klienta . 
 



Podprogram 10.4: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci                                                       

Zámer podprogramu:  

 Okamžitá pomoc občanom v čase náhlej núdze. 

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

76 678,00 
0,00 
0,00 

76 678,00 

82 985,00 
0,00 
0,00 

82 985,00 

82 985,00 
0,00 
0,00 

82 985,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými 
deťmi. 

380 
rodinám 

  

Počet poskytnutých dávok JPD 45 dávok   
Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov. 180 dávok   
Počet poskytnutých dávok neprispôsobivým a osamelým 
občanom. 
 

320 dávok   

Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo 
vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej 
núdze pre rodinu s nezaopatrenými 
deťmi. 

Finančná výpomoc v núdzi 8 občanov   

Zabezpečiť finančnú podporu pre 
rodiny s deťmi, ktorí sú poberateľmi 
dávok v hmotnej núdzi, podľa zákona 
599/2003 ZB.z. prostredníctvom 
jednorázovej peňažnej dávky. 

    

Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo 
vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej 
núdze pre starobných a invalidných 
dôchodcov. 

 

    

Zabezpečiť finančnú alebo vecnú 
pomoc na zmiernenie sociálnej núdze 
pre neprispôsobivých a osamelých 
občanov. 

    

Finančná výpomoc v núdzi.     

 

Komentár :   Daná finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje v zmysle Zásad o poskytovaní 
finančnej pomoci v čase náhlej núdze  z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom 
mestskej časti z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na 
uvedený účel. 
 

Štruktúra výdavkov: 
10.4.0 Bežné výdavky 76 678,00 Eur 2 310 001 Sk 
 

Rozpočtované financie sa budú  poskytovať v zmysle Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v 
čase náhlej núdze čase z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom mestskej časti 
z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel. 
 



V roku 2008 bolo prevažujúcim dôvodom žiadostí rodín s maloletými deťmi  bolo preklenutie 
obdobia bez finančných prostriedkov, zdravotné dôvody detí a rodičov, nákup liekov, úhrada 
cestovného pri liečebnom pobyte detí, školské potreby, nákup detského ošatenia a obuvi, úhrady 
nedoplatku na nájomnom, ako aj zabezpečenie iných životne dôležitých potrieb. 
Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre invalidných dôchodcov a pre starobných 
dôchodcov s nízkymi dôchodkami bol  zvýšenie  nákladov na bývanie a zdravotné problémy 
(doplácanie na lieky a pod.).  
Najčastejším dôvodom finančnej výpomoci pre osamelých a vyžadujúcich osobitnú starostlivosť 
boli žiadosti čiastočných invalidov, ktorí sa vzhľadom na svoj  zdravotný stav nedokázali nájsť 
zamestnanie a osoby vo veku blízkom dôchodkového veku, ako aj navrátilci z výkonu trestu. 
 
 

Podprogram 10.5: Pochovávanie občanov                                                                                

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie zosnulého občana, ktorý nemá príbuzných, ako aj 
neznámych občanov. 

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

6 639,00 
0,00 
0,00 

6 639,00 

6 639,00 
0,00 
0,00 

6 639,00 

6 639,00 
0,00 
0,00 

6 639,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečiť dôstojné pochovanie 
občanov našej mestskej časti bez 
príjmov a bez rodinných príslušníkov, 
ako aj cudzích a neznámych občanov. 

Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok. 20 
pohrebov 

  

 

Komentár :   Dôstojné pochovanie zosnulých občanov - osamelí obyvatelia Petržalky a cudzí 
občania, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. 
 

Štruktúra výdavkov: 
10.5.0 Bežné výdavky 6 639,00 Eur 200 007 Sk 
 

Dôstojné pochovanie zosnulých občanov - rozpočtované položky budú použité na pochovanie 
neznámych osôb, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. 
V roku 2008 bolo realizovaných cca  17 pohrebov osamelých obyvateľov Petržalky a pohreby 
cudzích občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. Náklady na sociálny pohreb - 
kremácia cca 9000,-Sk, pochovanie do zeme  - cca 12 000,- Sk.    
 
 
 



Podprogram 10.6: Prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti                                                  

Zámer podprogramu: Účelné využívanie štátnych sociálnych dávok. 

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

41 160,00 
0,00 
0,00 

41 160,00 

41 160,00 
0,00 
0,00 

41 160,00 

41 160,00 
0,00 
0,00 

41 160,00 
 
Komentár :   Špeciálna forma používania štátnej sociálnej dotácie v prospech detí v zmysle 
zákona o prídavkov na deti 601/2003 ZB.z. a v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny č. 3749/05-II/1 zo dňa 14.12.2005. Dané financie nie sú financie z rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

Štruktúra výdavkov: 
10.6.1 Výkon osobitného príjemcu                                                    12 879,00 Eur 387 993 Sk 
10.6.2 Poskytovanie dotácií žiakom MŠ a ZŠ na 

stravovanie                                                   
17 925,00 Eur 540 009 Sk 

10.6.3 Poskytovanie dotácií na motivačný 
príspevok                                                          

6 572,00 Eur 197 988 Sk 

10.6.4 Poskytovanie dotácií na školské potreby                                                             3 784,00 Eur 113 997 Sk 
 

 
 



Prvok 10.6.1:   Výkon osobitného príjemcu                                                                           
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

12 879,00 
0,00 
0,00 

12 879,00 

12 879,00 
0,00 
0,00 

12 879,00 

12 879,00 
0,00 
0,00 

12 879,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Účelné využívanie prídavku na 
dieťa v prospech detí. 

Počet riešených prípadov za rok. 100 detí   

 
Štruktúra výdavkov: 
10.6.1 Bežné výdavky 12 879,00 Eur 387 993 Sk 
 
Náhradný príjemca prídavku na dieťa: 
Oddelenie sociálnych vecí v zmysle z.č.600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku 
na dieťa, o to ak : 
-škola podá oznámenie o záškoláctve ( žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 
mesiaci) 
- v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu 
určené) 
Na základe rozhodnutia ÚPSVaR sme v roku 2007 vykonávali  náhradného príjemcu pre 67 detí. 
Výška PnD je 540,-Sk na dieťa/mesiac.  
 
 
 



Prvok 10.6.2:   Poskytovanie dotácií žiakom MŠ a ZŠ na 
stravovanie                                                   

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

17 925,00 
0,00 
0,00 

17 925,00 

17 925,00 
0,00 
0,00 

17 925,00 

17 925,00 
0,00 
0,00 

17 925,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Účelné využitie dotácie na 
stravu v spolupráci s ÚPSVaR a 
školskými zariadeniami. 

Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu v mesiaci. 100 detí   

 
Komentár :   Zabezpečenie dotácií na stravu pre žiakov MŠ a ZŠ v spolupráci UPSVaR a 
školskými zariadeniami.  
 
 

Štruktúra výdavkov: 
10.6.2 Bežné výdavky 17 925,00 Eur 540 009 Sk 
 
Dotácia na stravu: 
Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/l  zo dňa 
14.12.2005  poskytuje štát tiež dotáciu na stravu. Naše oddelenie musí každý mesiac požiadať 
ÚPSVaR podľa menného zoznamu o túto dotáciu, ktorú musí vyúčtovať do 10.nasledujúceho 
mesiaca na základe faktúr jednotlivých školských jedálni. 
Výška dotácie je 24,-Sk na žiaka I.stupňa ZŠ, 26,-Sk na žiaka II.stupňa ZŠ, 16,-Sk na obed v 
materskej škole, 6,-Sk na desiatu v MŠ a 20,-Sk na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé 
jedlo 1.-Sk - 4.-Sk. V roku 2007 bolo žiadaných 566 682,- Sk pre cca 1400 detí. K 31.12. 2007 
bolo vyčerpaných  539 392,-Sk.  Na ÚPSVaR bolo vrátených  27 290,-Sk z dôvodu 
neprestravovania detí (choroba detí ) 
 
Suma nie je nikdy vyčerpaná úplne. Rozdiel vzniká tým, že nie každé dieťa sa odstravuje v 
mesiaci plný počet dní. 
Túto činnosť vykonávame pre 12 ZŠ, 1 ŠZŠ (Žehrianska) , 1 CZŠ (Gercenova), 1 ZŠI 
(Vlastenecké nám.), 23 MŠ a 1 CMŠ(Lachova). 
 
 
 



Prvok 10.6.3:   Poskytovanie dotácií na motivačný príspevok                                                         
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

6 572,00 
0,00 
0,00 

6 572,00 

6 572,00 
0,00 
0,00 

6 572,00 

6 572,00 
0,00 
0,00 

6 572,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Účelné využitie dotácie na 
motivačný príspevok a motivácia 
detí na zlepšenie prospechu. 

Počet detí poberajúcich motivačný príspevok mesačne. 45 detí   

 
Komentár :   Zabezpečenie využitia dotácie na motivačný príspevok a motivácia detí na 
zlepšenie prospechu. 
 
 
Štruktúra výdavkov: 
10.6.3 Bežné výdavky 6 572,00 Eur 197 988 Sk 
 
Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/l  zo dňa 
14.12.2005  poskytuje štát našim prostredníctvom motivačný príspevok pre žiakov ZŠ od 2. 
ročníka podľa prospechu nasledovne: 
- priemer známok v poslednom polroku šk. roka do 1,5.....................................500,-Sk 
- priemer známok v poslednom polroku šk. roka do 2........................................300,-Sk 
- zlepšenie  priemerného prospechu o 0,5 oproti predchádzajúcemu polroku.......200,-Sk. 
Sumy sa nezlučujú. 
O dotáciu sa musí žiadať  každý mesiac do 10. prostredníctvom ÚPSVaR. Rodičom je vyplácané 
raz za štvrťrok formou prevodu na účet resp. vyplatením sumy v pokladni MU. 
V roku 2007 sme požiadali o celkovú sumu  na motivačný príspevok vo výške 204 300,-Sk spolu 
pre 526 detí. 
K 31.12. 2007  sme vyplatili 197 700,-Sk. Na  ÚPSVaR bolo vrátených 6 600,- Sk z dôvodu, že 
si rodičia nevyzdvihli financie. 
 
 



Prvok 10.6.4:   Poskytovanie dotácií na školské potreby                                                             
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

3 784,00 
0,00 
0,00 

3 784,00 

3 784,00 
0,00 
0,00 

3 784,00 

3 784,00 
0,00 
0,00 

3 784,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Účelné využívanie dotácií na 
nákup školských potrieb v 
spolupráci so školskými 
zariadeniami. 

 

Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby 
polročne. 

90 detí   

 
Komentár :   Zabezpečenie využívania dotácií na nákup školských potrieb v spolupráci so 
školskými zariadeniami. 
 
 
Štruktúra výdavkov: 
10.6.4 Bežné výdavky 3 784,00 Eur 113 997 Sk 
 
Na základe Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č.3749/05-II/l  zo dňa 
14.12.2005 poskytuje štát deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, 
ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima dotáciu na školské potreby vo výške 500,-
Sk na dieťa na polrok školského roku. O  dotáciu  žiada  OSV  prostredníctvom  Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), dvakrát do roka (január a august). 
V roku 2007 bola dotácia určená pre deti zo ZŠ, CZŠ, ŠZŠ a ZŠI ako i pre deti - predškoláci v 
MŠ v celkovej výške 113 500,-Sk pre  226 detí. Vo februári a v septembri  sú dotácie zaslané 
jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb pre svojich žiakov.    
 
 
 



Podprogram 10.7: Stredisko sociálnych služieb                                                          

Zámer podprogramu: Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje a poskytuje sociálne služby v 
týchto prevádzkach: 

1) Správa - vykonáva technicko-hospodársku činnosť, účtovno-
ekonomicko-personálnu činnosť. 

2) Zariadenia s prechodným pobytom 

3) 0patrovateľská služba v domácnosti. 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

871 971,00 
11 618,00 

0,00 
883 589,00 

888 634,00 
0,00 
0,00 

888 634,00 

934 575,00 
0,00 
0,00 

934 575,00 
 
Komentár :    
Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre občanov a deti v troch prevádzkach a 
to : 
- Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu 
pomoc 
- Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc  v jeho domácnosti      
- Domov pre rodičov a deti - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii 
 

Štruktúra výdavkov: 
10.7.1 Prevádzka zariadení sociálnych služieb                                                              704 375,00 Eur 21 220 001 Sk 
10.7.2 Správa strediska sociálnych služieb                                                                 179 214,00 Eur 5 399 001 Sk 
 

 
 



Prvok 10.7.1:   Prevádzka zariadení sociálnych služieb                                               
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

704 375,00 
0,00 
0,00 

704 375,00 

722 366,00 
0,00 
0,00 

722 366,00 

757 021,00 
0,00 
0,00 

757 021,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Domov pre rodičov a deti. Počet rodičov 7   

Zariadenie opatrovateľskej 
služby. 

Počet detí 13   

Počet detí 7 rodičov   
Počet detí. 13 deti   
Počet klientov v ZOS Vavilovova 18 20 klientov   
Počet klientov v ZOS Mlynarovičova 23. 30 klientov   

Opatrovateľská služba 

Počet klientov opatrovateľskej služby. 185 
klientov 

  

 
Komentár :   Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre občanov a deti v troch 
prevádzkach a to : 
- Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu 
pomoc 
- Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc  v jeho domácnosti      
- Domov pre rodičov a deti - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
10.7.1 Bežné výdavky 704 375,00 Eur 21 220 001 Sk 
 
Prevádzka Strediska sociálnych služieb zahŕňa činnosti: 1) Domov pre rodičov a deti 
                                                                                          2) Zariadenie sociálnych služieb 
                                                                                          3)Opatrovateľské služby 
 
Pri tvorbe rozpočtu  sa bralo do úvahy aj 7% valorizácia miezd, ako aj nárast cien energií, 
tovarov a služieb.  
Navrhovaná čiastka transferu na rok 2009 je 21 220 tis. Sk. 
 



Prvok 10.7.2:   Správa strediska sociálnych služieb                                                                 
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

167 596,00 
11 618,00 

0,00 
179 214,00 

166 268,00 
0,00 
0,00 

166 268,00 

177 554,00 
0,00 
0,00 

177 554,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečiť zvyšovanie kvality 
zamestnancov. 

Počet zamestnancov, ktorí absolvujú trvalé 
vzdelávanie -zvyšovanie kvality 

82 
zamestnancov 

  

 
Štruktúra výdavkov: 
10.7.2 Bežné výdavky 167 596,00 Eur 5 048 997 Sk 
10.7.2 Kapitálové výdavky 11 618,00 Eur 350 004 Sk 
 
Správa Strediska sociálnych služieb vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku  technicko-
hospodárskej, účtovno-ekonomicko-personálne činnosti. 
 
 Pri tvorbe rozpočtu sme brali do úvahy 7% valorizáciu miezd, ako aj zvyšovanie cien, tovarov a 
služieb. 
Navrhovaný rozpočet na rok 2009 predstavuje čiastku 4 949 tis. Sk na bežné výdavky. 
 

Prvok 10.7.3:   Budovanie zariadení sociálnych služieb                                                              
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
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 výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Rekonštrukcia objektu Vavilovova 18 15000   Zabezpečiť budovanie 
zariadenia sociálnych služieb Revitalizácia, úprava a vybavenie záhrady 

Mlynarovičova 23 
5000   

 
Komentár :   Kapitálové prostriedky na rekonštrukciu objektu sú uvedené v hrubom odhade pre 
Stredisko sociálnych služieb. 
 
 
 
Rekonštrukcia objektu na Vavilovovej 18 a revitalizácia záhrady na Mlynarovičovej č.23. 



Podprogram 10.8: Sociálne služby                                                                                     

Zámer podprogramu: Poskytovanie sociálnych služieb občanom Petržalky 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
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 výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet občanov, ktorým sa poskytuje 
sociálna služba 

    

 

Komentár :   Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon číslo 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2009. Daný zákon upravuje kompetencie obcí pri 
zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, t.j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych 
služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. 
 

 
 

V zmysle zákona o Bratislave je za obec v Bratislave považovaný Magistrát hl. mesta SR 
Bratislava, ktorý je v súčasnosti vykonávateľom schváleného zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách. Počas roka očakávame prenesenie kompetencií z Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislava na mestské časti. Vyčlenené prostriedky budú použité na pokrytie výdavkov 
obsiahnutých v zákone. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


