
Sociálna výdajňa v Petržalke
Sociálnu výdajňu zriadila mestská časť 
Bratislava-Petržalka ako jednu z foriem 
sociálnej pomoci. Prostredníctvom poskyt- 
nutia karty s určitým počtom bodov na 
každý mesiac si môže nakúpiť potravi-
ny obyvateľ Petržalky v sociál nej núdzi 
bez dostatku finančných prostriedkov na 
zabezpečenie dôstojného života pre seba 
a svojich blízkych.

Ako môžem kartu získať 
a využívať?
Vyplnenie žiadosti: Podám pravdi vo 
vyplnenú a podpísanú žiadosť na odd-
elení sociálnych vecí miestneho úradu 
MČ Bratisla va-Petržalka. Formulár náj-
dem na www.petrzalka.sk v priečinku 
„tlačivá“. Je k dispozícii aj v tlačenej 
podobe priamo na oddelení sociálnych 
vecí miestneho úradu MČ Bratisla-
va-Petržalka (Kutlíkova č. 17, 5. po-
schodie ale bo 0947 487 666).

Schválenie žiadosti: Na získanie karty 
musím spĺňať nasledovné podmienky, 
ktoré sú uvedené vo VZN č. 10/2020 
o poskytovaní sociálnej pomoci:

• mať trvalé bydlisko v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka,

• mať uhradené finančné záväzky voči 
mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Vystavenie karty: Ak som žiadosť 
podal a spĺňam uvedené podmienky, 
mestská časť Bratislava-Petržalka vydá 
oznámenie, v ktorom presne určí pol-
ročné obdobie poskytovania sociálnej 
pomoci, stanoví počet bodov na mesiac 
a naboduje kartu stanoveným počtom 
bodom na prvý mesiac jej používania.

Nakupovanie v sociálnej výdajni: 
V systéme sociálnej výdajne je zave-
dené tzv. bodovanie jednotlivých druhov 
tovaru a každým vykonaným nákupom 

sa z mojej karty automaticky odčítava 
počet bodov.

Obnovenie karty: Po uplynutí 6 mesia
cov mestská časť BratislavaPetržalka, 
na základe ďalšej žiadosti prehodnotí 
stav mojej núdze a karta môže byť aktivo-
vaná na ďalšie obdobie 6 mesiacov.

Kde môžem nakupovať?
Sociálna výdajňa sídli na Rovniankovej 12.

Čo môžem nakúpiť?
Sortiment sociálnej výdajne v súčasnosti 
tvoria potraviny a potravinové výrobky. 
Do sociálnej výdajne ich daruje Potravi-
nová banka Slovenska.

Keď ste sa ocitli v situácii, v ktorej by 
sa nechcel ocitnúť nikto z nás, radi 
vás na oddelení sociálnych vecí miest-
neho úradu MČ Bratisla va-Petržalka 
privítame a spoločne sa na riešení 
Vašej situácie dohodneme.

ŽIADOSŤ
ČIPOVÁ KARTA 

S BODMI
NAKUPOVANIE 

POTRAVÍN BEZ PEŇAZÍ

Pondelok:  11.00 h. - 14.00 h. 
Utorok:  11.00 h. - 13.00 h. 
Streda:  11.00 h. - 14.00 h.

Štvrtok:  11.00 h. - 13.00 h. 
Piatok:  10.00 h. - 12.00 h. 
Víkend/štátny sviatok: zatvorené

OTVÁRACIE HODINY SOCIÁLNEJ VÝDAJNE

6 MESIACOV

Sociálna výdajňa
priestor, kde môžem nakúpiť bez peňazí


