
 

  

POMOC RODINÁM V NÚDZI 
PETRŽALSKÝ NEWSLETTER 

„Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine,“ povedal Lev Nikolajevič Tolstoj. Nie každý má ten dar, vyrastať 

v harmonickej a spokojnej rodine. Neúplné rodiny, osamelé matky s deťmi, násilie v rodine, slabé sociálno - 

ekonomické prostredie pre dieťa alebo neplatenie výživného zo strany druhého rodiča. S týmito problémami, 

ale i s mnohými ďalšími, sa stretávajú pracovníci oddelenia sociálnych vecí. Pri riešení problému oddelenie 

sociálnych vecí úzko spolupracuje aj s rôznymi iným i inštitúciami ako sú – Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, polícia, materské a základné školy, obvodní lekári a podobne.  

KDE NÁJDETE POMOC? 

Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-

Petržalka, 5. poschodie, kancelárie č. 501,505,506 

Telefón: +421-2-68 288 857 

 

Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  www.petrzalka.sk https://www.facebook.com/pg/viembytpetrzalcan 

 

AKO MÔŽE POMÔCŤ MESTSKÁ ČASŤ RODINÁM? 

- poskytuje pomoc pri finančných problémoch rodiny; 

- aktívne podporuje občana pri riešení neplatenia 

výživného (v spolupráci s UPSVaR, exekútorom 

a pod.); 

- umožňuje sociálnu pomoc (pre tých, ktorí na ňu majú 

nárok) vo forme sociálnych a zdravotných kupónov 

alebo preberanie tovaru zdarma v Sociálnej výdajni;  

- pomáha pri riešení domáceho násilia (ak sa na ňu 

občan obráti); 

- hľadá prechodné ubytovanie v krízových centrách. 

 

 

MOŽNOSTI PRECHODNÉHO UBYTOVANIA 

V ZARIADENIACH MČ PETRŽALKA 

Pre osamelých rodičov a deti: 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka - Domov pre rodičov a deti, 

Vavilovova 18, 851 01 Bratislava, Tel: 02/ 63 310 566, 0910 176 405 

MÁTE PROBLÉM? POMÔŽU VÁM AJ 

V ZARIADENIACH, KTORÉ NEPATRIA 

MESTSKEJ ČASTI 

Liga za duševné zdravie 

Ševčenkova 21 

E-mail: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk 

Poradňa každý štvrtok od 10,00 do 15,00 hod. Telefón: +421-

2-63 815 592 

https://www.dusevnezdravie.sk 

Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé 

záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom 

je aktívna podpora duševného zdravia. V rámci rôznych 

aktivít, ktoré Liga za duševné zdravie ponúka, sa občania 

môžu obrátiť na online 

poradňu (https://www.dusevnezdravie.sk/online-poradna/) s 

rodinnými, citovými, rodičovskými, duševnými, či 

sociálnymi problémami. 

Fórum osamelých matiek – FOMa 
ul. Osuského 1/A, 851 03 Bratislava – Petržalka 

www.alonemothers.org 

Telefón: +421-903 314 136 

Poradenstvo pre matky a osamelých ľudí v oblasti právnej, 

sociálnej a psychologickej. 

Pomoc ohrozeným deťom (sociálna, psychologická 

a právna poradňa, psychoterapia, soc. asistencia, mediácia): 

Centrum Nádej, www.centrumnadej.sk, Tel: 02 62 247 877, 

pohotovostný mobil: 0905 463 425, non stop bezplatná linka: 

0800 212 212 

MOŽNOSTI PRECHODNÉHO UBYTOVANIA 

Pre obete domáceho násilia: 

Krízové centrum Brána do života, Medveďovej 4, 851 04, 

Bratislava, Tel: 02/ 62 410 469, 0915 439 245 

Pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej situácii: 

Krízové centrum, Budatínska 59/A, Bratislava, Tel: 02 

62 250 035 

 

 
 

AKTIVITY PRE DETI ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN 

Jednou z priorít mestskej časti je aj pomoc rodinám, ktoré sa 

ocitli v sociálnej alebo finančnej núdzi. Najmä deti, ktorých sa 

situácia v rodine dotýka najviac, si často nemôžu dovoliť také 

aktivity, ako ich rovesníci. Pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia každoročne  Petržalka pripravuje viacero akcií. 

Pravidelne robia stretnutia s Mikulášom spojené s kultúrnym 

programom. Organizujú pre  ne  výlety do okolia, rôzne športovo 

– zábavné podujatia, návštevu ZOO, výlet loďou, množstvo 

súťaží, hier a podobne.  Mnohé akcie  robia  aj v rámci projektu 

Most generácií. V každom roku pre tieto deti zorganizujú 

priemerne  4 až 5 akcií. 
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