
 



 
 
Informácia o vykonaných aktivačných prácach v Mestskej časti Bratislava–Rača v roku 

2014 

 
Na základe písomnej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 

od 1.7.2014 vykonáva Mestská časť Bratislava – Rača aktivačnú činnosť. 

• Na základe § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi – uchádzači 
o zamestnanie, ktorý poberajú dávku v hmotnej núdzi, ktorá je určená na zabezpečenie 
základných životných podmienok. Títo poberatelia musia mesačne vykonávať menšie 
obecné služby pre obec v rozsahu 32 hodín mesačne. Podľa uvedeného zákona mala 
mestská časť pridelených 5 aktivačných pracovníkov. Aktivačnú činnosť vykonávali 
2x do týždňa (pondelok, utorok od 8:00 – 12:00 hod.), mesačne 32 hodín. Termín 
ukončenia dohody bol 31.12.2014. Úrad práce bol so spoluprácou s našou mestskou 
časťou spokojný. Pre rok 2015 bola uzatvorená nová dohoda a aktivačné práce podľa 
tohto ustanovenia zákona budú vykonávané aj v celom roku 2015. 

• Na základe § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti – Dlhodobo 
nezamestnaní občania za účelom podpory udržiavania pracovných návykov, ktorí sú 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Títo 
poberatelia vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. 
Podľa uvedeného zákona mala mestská časť pridelených 2 aktivačných pracovníkov. 
Aktivačnú činnosť vykonávali 4x do týždňa (pondelok, utorok, streda, štvrtok, 8:00 – 
12:00 hod.), mesačne 64 hodín. Termín ukončenia dohody bol 31.10.2014. 

Úrad práce uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom dohodu o podmienkach 
vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre 
samosprávny kraj. Títo občania nie sú zamestnancami mestskej časti. 
 

Spolu v roku 2014 sme mali zaradených do aktivačných prác 7 aktivačných pracovníkov. 
Počas trvania aktivačnej činnosti v roku 2014 odpracovali aktivační pracovníci pre MČ 
448 hodín. 

 
Prínos pre mestskú časť a súhrn vykonanej práce 
 
Prínos pre mestskú časť v podobne zlepšenia čistoty a kvality životného prostredia. 
Súhrn vykonaných prác: 

- čistenie verejných priestranstiev, zelene, zber odpadkov, čistenie okolia kontajnerov 
na separovaný zber, čistenie okolia zastávok MHD 

- odstraňovanie menších čiernych skládok 
- čistenie detských ihrísk 
- odburiňovanie krajníc chodníkov a betónových plôch 
- čistenie ostrovčekov medzi parkoviskami a príjazdovými komunikáciami s výsadbou 

okrasných krov 
- čistenie a odburiňovanie odvodňovacích rigolov 
- natieranie zábradlia 
- pomocné práce v detských jasliach na Tbiliskej ul. 
- hrabanie lístia verejných priestranstiev 
- v zimných mesiacoch čistenie chodníkov verejných priestranstiev od snehu a ľadu 



Príklady vykonanej práce: 

- čistenie a odburiňovanie odvodňovacích rigolov na ul. Lisovňa, Stupavská ul., 
Kamilková ul. 

- čistenie komunikácie na Zvončekovej ul. 
- natieranie bezpečnostných zábradlí na Kadnárovej ul. 
- pomocné práce pri čistení pozemku voľného výbehu pre psov na Plickovej ul. 
- čistenie a odburiňovanie detských ihrísk na Kubačovej ul., Gelnickej ul. 
- odburiňovanie pódia pred KS Žarnovická 

Spolupôsobenie MČ Bratislava–Rača na aktivačnej činnosti: 

- zakúpenie náradia (lopaty, motyky, hrable, metly) a vrecia na odpad 
- odvoz vyzbieraného odpadu, vriec a buriny 
- zakúpenie pracovného odevu a pracovnej obuvi 
- zaškolenie pracovníkov o BOZP a PO, vykonávanie kontrolnej skúšky na alkohol 
- denné prideľovanie práce, odvoz a zvoz na miesto výkonu činnosti, kontrola práce 
- evidencia a súvisiaca administratíva 

 



Fotodokumentácia: 

  

  

Čistenie a natieranie zábradlí na Kadnárovej ul. 

  

Čistenie a odburiňovanie odvodňovacieho rigola na ul. Lisovňa 



  

Odburiňovanie detského ihriska na Gelnickej ul. 

  

Odburiňovanie pódia pred KS Žarnoviská 

  

Dočisťovanie okolia kontajnerových stojísk na separovaný zber odpadu 



  

Odstraňovanie čiernej skládky odpadu 

  

Čistenie odvodňovacieho rigolu na Stupavskej ul. od lístia a nánosov 

  
Hrabanie lístia na komunikácii a parkovisku za OD Račan 


