
Koncept k pripravovanému VZN  

o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – 

Rača v čase hmotnej núdze a náhlej núdze a jednorazových finančných príspevkov pri 

životných jubileách 

 

JFV pre občanov v núdzi 

základné podmienka poskytovania – musia byť splnené súčasne:  

• trvalý pobyt v MČ Bratislava-Rača 

• nie je klientom pobytovej sociálnej služby 

• žiadateľ a s ňou spoločne posudzované osoby si na základe sociálneho poradenstva 
uplatnili všetky zákonné nároky, ktoré im garantuje štát 
 

Jednorazová finančná výpomoc pre občanov v dlhodobej núdzi  
typ A – v čase hmotnej núdze – vecná, kombinovaná, finančná do výšky 80 €  
 
účel: zabezpečenie základnej životných podmienok a pomoc v HN 
 

o možnosť kombinácie s výpomocou s vecným plnením je výsledkom sociálneho 
poradenstva  

o prednostné využitie iných príspevkov MČ /príspevok na stravovanie pre dôchodcov/ 
môže byť dané ako podmienka 
 

• žiadateľ a spoločne posudzované osoby majú príjem do výšky životného minima 

• ide o opakovaných každoročných žiadateľov, ktorí dlhodobo poberajú dávky 
v hmotnej núdzi, čiastočný invalidný dôchodok...  

• nie sú motivovaní vypracovať so sociálnym pracovníkom /najčastejšie zo 
spolupracujúceho neverejného subjektu/ plán sociálnej rehabilitácie na realizáciu 
jeho krokov  budú využité finančné prostriedky poskytnuté ako JFV 

• do výšky 80 € bez potreby dokladovať využitie 
 

Jednorazová finančná výpomoc pre občanov v akútnej núdzi 
typ B – v čase náhlej núdze – vecná, kombinovaná, finančná do výšky  200 € 
 
účel: úhrada výdavkov súvisiacich s nečakanou životnou udalosťou v rodine, úhrada 
mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, 
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, pomoc pri vybavení osobných 
dokladov, úhrada mimoriadnych liečebných nákladov, 
 

o možnosť kombinácie s výpomocou s vecným plnením je výsledkom sociálneho 
poradenstva  

o prednostné využitie iných foriem podpory /príspevok na stravovanie pre dôchodcov, 
materiálna pomoc treťosektorových organizácií – charitný sklad solidarity a pod./ 
môže byť dané ako podmienka 



o rovnako poradenská spolupráca so  subjektom  poskytujúcim špecializované 
poradenstvo danej cieľovej skupine klientov môže byť dané ako podmienka 
poskytnutia príspevku 
 

• žiadateľ a spoločne posudzované osoby majú príjem do výšky 1,5 násobku životného 
minima 

• žiadateľ je motivovaný vypracovať so sociálnym pracovníkom /najčastejšie zo 
spolupracujúceho neverejného subjektu/ plán sociálnej rehabilitácie na realizáciu 
jeho krokov  budú využité finančné prostriedky poskytnuté ako JFV 

• využitie je dokladovateľné 

• uprednostňuje sa príspevok na nájomné, ubytovanie, na cestovné, na zabezpečenie 
pracovného oblečenia /ak klient deklaruje pracovnú príležitosť/, školských pomôcok, 
zaplatenie časti vzdelávacieho kurzu  

• pokles príjmu je zapríčinený:   
1. aktuálne vzniknutým nepriaznivým zdravotný stavom 
2. nezavinenou finančnou záťažou pre zvýšené náklady na zabezpečenie základných 

životných potrieb, bývania, zabezpečenie potrebnej starostlivosti o člena rodiny 
3. nečakaná životná udalosť v rodine 
4. iné mimoriadne udalosti pre ktoré sa ocitli v náhlej núdzi 

 
typ C – prípady s potrebou špecifického prístupu – vecná, kombinovaná, finančná do výšky  
500 € 
 
účel: úhrada výdavkov súvisiacich s nečakanou životnou udalosťou v rodine, ak by 
nedostatok finančných prostriedkov mohol vážne ohroziť život alebo zdravie tehotnej ženy, 
maloletého dieťaťa do 15 rokov,... 

• žiadateľ je motivovaný vypracovať so sociálnym pracovníkom /najčastejšie zo 
spolupracujúceho neverejného subjektu/ plán sociálnej rehabilitácie na realizáciu 
jeho krokov  budú využité finančné prostriedky poskytnuté ako JFV 

• využitie je dokladovateľné 

• uprednostňuje sa príspevok na nájomné, ubytovanie, zabezpečenie potravín, alebo 
stravovania – uprednostňuje sa vecné plnenie na území MČ 
 

typ D – podpora rozvoja detí z mnohodetných rodín 
 
/v roku 2016 hlavné mesto tento koncept zrušilo, uvažujeme o jeho zavedení/ 
 
účel: podporiť rozvoj detí z mnohodetných rodín umožnením preplatenia nákladov na ZUŠ, 
záujmové krúžky podporujúce rozvoj intelektu a budúce uplatnenie detí 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
JFP pri životných jubileách 
 
 
Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa 
 

• trvalý pobyt dieťaťa na území MČ 

• trvalý pobyt aspoň jedného z rodičov na území MČ 

• druhý rodič, ktorý má trvalý pobyt inde dáva čestné prehlásenie, že si príspevok 
neuplatní vo svojej obci 

• uplatniteľný do 1 roku veku dieťaťa 

• výška 100 € poukázaná prevodom na účet rodiča  

• rodič má pri podaní žiadosti možnosť  prihlásiť sa na 1 x ročne organizované 
Slávnostné uvítanie novonarodených občanov Rače, v tom prípade sa na stretnutí 
odovzdáva pamätná listina / plaketa „Rodený Račan“ 

 
Jednorazový finančný príspevok pri príležitosti dosiahnutia významného životného jubilea 
a pri príležitosti výročia sobáša 
 

• trvalý pobyt na území MČ, pri výročí sobáša trvalý pobyt obidvoch manželov na území 
MČ 

• občania dosiahnu v príslušnom kalendárnom roku vek 80, 85, 90, 95 a viac rokov 
alebo oslavujú 50., 55., 60. výročie sobáša 

• nadväzuje na smernicu 7/2019 

• finančný dar sa odovzdáva na slávnostnom stretnutí jubilantov organizovanom 1 x 
ročne 

• JFP pri príležitosti dosiahnutia významného životného jubilea 
Vek jubilanta      Výška príspevku  

80 rokov     40 €  
85 rokov     50 €  
90 rokov     60 €  
95 a viac rokov    100 €  

• JFP pri príležitosti výročia sobáša 
Výročie sobáša    Výška príspevku  

50., 55., 60., 65 a viac   100 € 
 


