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Rastislav Iliev, moderátor:  

"Nie každý má to šťastie, že si môže v obchode kúpiť všetko, čo potrebuje. Veľkou pomocou pre 
ľudí v hmotnej núdzi sú sociálne výdajne potravín a spotrebného tovaru. V Bratislave ich zatiaľ zriadili 
štyri mestské časti. Ako také sociálne výdajne fungujú sa dozviete práve teraz."  

Silvia Šeptáková, redaktorka:  

"Mestské časti pomáhajú svojim sociálne slabším obyvateľom aj prostredníctvom sociálnych 
výdajní. Na území hlavného mesta aktuálne fungujú štyri, a to v Rači, v Starom Meste, v Novom 
Meste a v Petržalke. Práve Petržalka zriadila sociálnu výdajňu ako prvá v Bratislavskom kraji ešte 
v roku 2011. Je určená občanom s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli 
v zlej finančnej situácii."  

Katarína Macenková, tlačový referát Petržalky (telefonát):  

"Cieľovou skupinou petržalskej sociálnej výdajne sú invalidní a starobní dôchodcovia 
s dôchodkami do výšky 300 eur. Ďalej sú to rodiny s deťmi, občania v hmotnej núdzi, odchovanci 
detských domovov počas prvých troch rokov po odchode z domovu, ale aj občania a rodiny, ktorí sa 
ocitnú v náhlej krízovej situácii."  

Silvia Šeptáková:  

"Sociálna výdajňa sídli na Rovniankovej ulici číslo 12. Za tovar klienti neplatia peniazmi. Každý 
dostane od miestneho úradu čipovú kartu s bodmi. Za tie si potom môže vybrať potraviny, ktoré sú v 
ponuke."  

Katarína Macenková:  

"Sortiment našej výdajne je celkom široký. Okrem potravín ako mliečne výrobky, mäsové výrobky, 
pekárenské výrobky, suché potraviny, ovocie či zelenina ponúka sociálna výdajňa aj drogistický tovar, 
ale aj potreby pre deti a dokonca aj detské kočíky."  

Silvia Šeptáková:  

"Otvorená je od pondelka do piatka od trinástej do pätnástej hodiny. Podrobné kritéria a podmienky 
získania čipovej karty nájdete na webe mestskej časti www.petrzalka.sk alebo priamo na oddelení 
sociálnych vecí miestneho úradu. A poďme do mestskej časti Nové Mesto. Tá formou sociálnej 
výdajne pomáha svojim obyvateľom od jesene 2012. Výdajňa sídli v budove tržnice na Trnavskom 
mýte. Pomoc poskytuje občanom a rodinám s deťmi v hmotnej núdzi. A občanom a rodinám, ktoré sa 
ocitli v náhlej krízovej situácii. Určená je aj poberateľom starobného, invalidného a vdovského 
dôchodku. Samospráva len nedávno zvýšila jeho maximálnu výšku na to, aby sa obyvateľ s trvalým 
pobytom mestskej časti mohol stať klientom výdajne."  

Gabriela Vojtechová, vedúca oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Nové Mesto:  

"Tá hranica u jednotlivcov sa posúva z hranice 350 na 380 eur."  

Silvia Šeptáková:  

"Nové mesto však posudzuje sociálnu situáciu aj dvojíc ľudí. Nemusí ísť len o manželov, ale 
napríklad aj o osamelého rodiča s dieťaťom."  

Gabriela Vojtechová:  

"Tam sa samozrejme posudzuje príjem u obidvoch a nesmie prekročiť 700 eur."  

Silvia Šeptáková:  

"Výdajňa ponúka tovar rôzneho druhu. Mliečne výrobky, pečivo, zeleninu, ovocie, múku, ryžu, olej, 
sladkosti ale aj drogériu a iné. Podobne ako v Petržalke aj v Novom Meste klienti v úvodzovkách 
platia prostredníctvom čipovej karty, ktorú im miestni úrad dobíja každý mesiac na vopred stanovený 
počet bodov podľa výšky príjmu."  

Gabriela Vojtechová:  

"Každý mesiac s kolegyňou už si sadáme, čiže prvého, kedy padne prvého dňa v mesiaci, tak tie 
body ručne musíme nahádzať do toho počítača."  

Silvia Šeptáková:  

"Výdajňa je otvorená tri dni v týždni, v utorok, v stredu a vo štvrtok od desiatej do trinástej hodiny. 
Viac informácií o podmienkach a kritériách nájdete na webe Nového Mesta www.banm.sk alebo 
osobne priamo na oddelení sociálnych služieb miestneho úradu. Koncom minulého roka otvorilo 
sociálnu výdajňu aj Staré Mesto. Okrem občanov v hmotnej núdzi či seniorov pomáha matkám 



s deťmi z krízového centra a ľuďom bez domova."  

Alexandra Obuchová, hovorkyňa Starého Mesta (telefonát):  

"Tovar je vydávaný zadarmo obyvateľom Starého Mesta s dôchodkom do 340 eur, rodinám 
s deťmi a občanom v hmotnej núdzi ako aj občanom v krízovej sociálnej situácii. O pomoc však môžu 
požiadať aj tí, ktorí prekračujú tieto podmienky. Individuálne žiadosti posudzuje komisia pre sociálne 
veci, zdravotníctvo a rodinu."  

Silvia Šeptáková:  

"Aj Staré Mesto vydáva občanom tovar na čipové karty nabité na počet bodov podľa príjmu klienta. 
Výdajňa sídli v budove miestneho úradu na Medenej ulici číslo dva. Sortiment nedávno rozšírila."  

Alexandra Obuchová:  

"Pre klientov sú pripravené mliečne aj mäsové výrobky, ovocie, zeleniny, pečivo, cestoviny, ale aj 
oblečenie a mnohé ďalšie."  

Silvia Šeptáková:  

"Občania, ktorí majú trvalý pobyt v Starom Meste a chcú vedieť, či majú nárok na tovar zo 
sociálnej výdajne si všetky potrebné informácie nájdu na stránke www.staremesto.sk alebo priamo na 
oddelení sociálnych vecí. Výdajňa je otvorená v pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od desiatej 
do trinástej hodiny. Vo februári tohto roka zriadila sociálnu výdajňu aj mestská časť Rača. Jej služby 
môžu využívať poberatelia starobného, invalidného či vdovského dôchodku, ktorého výška 
nepresahuje 300 eur."  

Eva Miklánková, hovorkyňa Rače (telefonát):  

"V sociálnej výdajni sa vydávajú potravinové balíčky, kde sú základné potraviny ako cestoviny, 
chlieb, sušienky, mlieko, rožky, zemiaky alebo ryža."  

Silvia Šeptáková:  

"Klienti výdajne si po ne môžu prísť na Námestie Andreja Hlinku raz za dva týždne, konkrétne 
každý druhý štvrtok od desiatej do dvanástej. Oslovili sme aj ostatných trinástich bratislavských 
mestských častí. Tí zatiaľ sociálnu výdajňu neprevádzkujú. Ako dôvod najčastejšie uvádzali, že po 
takejto službe zatiaľ nezaznamenávali dopyt. V menších mestských častiach miestne úrady pomáhajú 
svojim obyvateľom v hmotnej núdzi individuálne a ich situáciu priebežne monitorujú."  

 


