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Interný riadiaci akt 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

SMERNICA PRE KRITÉRIA  POSKYTNUTIA 

NENÁVRATNÉHO PRÍSPEVKU NA VZDELÁVANIE DETÍ 

V SÚKROMNÝCH MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 

2015_07_SME + P_01_2015 

 

Účinnosť od: 01.08.2015 

Účinnosť do: 31.10.2015 

 

 Meno Dátum Podpis 

Vypracoval  

Oddelenie sociálnych vecí 

Zástupca starostu  

Mgr. Jana Guľová 

Mgr. Kvetoslava Biljnjová 

Mgr. Ing. Michal Radosa 

27.7.2015 

 

Gestor  

Zástupca starostu 
Mgr. Ing. Michal Radosa 30.7.2015 

 

Schválil 

Starosta mestskej časti 
Ing. Vladimír Bajan 31.7.2015 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Tieto kritériá upravujú postup pri poskytovaní nenávratneho príspevku (ďalej len 

,,príspevok“) obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť˝) 

na vzdelávanie ich detí v súkromných materských školách zriadených na území 

mestskej časti. 

(2) Tento príspevok je dobrovoľným príspevkom mestskej časti na vzdelávanie detí, na 

ktorý nie je právny nárok. 

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenie 

 

(1) Účelom projektu je znížiť počet detí neprijatých do materských škôl v školskom roku 

2015/2016 a naplniť tak základnú úlohu obce, v zmysle ustanovenia zákona § 1 ods.2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorou je starostlivosť obce o potreby jej 

obyvateľov. 

(2) Cieľom tohto projektu je pomôcť rodinám pri umiestňovaní detí do súkromných 

materských škôl  zriadených na území mestskej časti a to v prípade, keď z kapacitných 

dôvodov nemôžu byť umiestnené v materských školách zriadených mestskou časťou. 

(3) Poskytnutie príspevku nezabezpečí plnú úhradu školného za dieťa v súkromnej 

materskej škole. Rodič/ia bude/ú uhrádzať rozdiel medzi školným a poskytnutým 

príspevkom. 

(4) Príspevok sa bude poskytovať na obdobie 11 mesiacov v jednom školskom roku počnúc 

školským rokom 2015/2016 a bude sa riadiť pravidlami uvedenými v článku 4 týchto 

kritérií. 

(5) Príspevok poskytnutý rodičovi/om na vzdelávanie ich detí v súkromných materských 

školách je maximálne vo výške 60,- Eur na jeden kalendárny mesiac. 
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(6) Maximálny počet detí, ktorým bude poskytnutý príspevok na vzdelávanie 

v súkromných materských školách, je 60. 

(7) Vzdelávanie bude poskytované v súkromných materských školách na území mestskej 

časti, pričom rodič/ia si môže/u stanoviť preferenciu materskej školy podľa ponuky 

zverejnenej mestskou časťou. Konečné umiestnenie dieťaťa do jednotlivých 

materských škôl však bude v kompetencii mestskej časti.  

 

Článok 3 

Cieľová skupina žiadateľov 

 

(1) Cieľovou skupinou žiadateľov o príspevok na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách sú: 

a) rodiny s deťmi neprijatými do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti pre školský rok 2015/2016  

a 

b) osamelí rodičia s deťmi neprijatými do materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti pre školský rok 2015/2016. 

(2) Príspevok je určený pre deti predškolského veku v poradí 5-ročné, 4-ročné a 3-ročné ku 

dňu nástupu do súkromnej materskej školy. 

(3) Príspevok môže byť poskytnutý aj v prípade súrodencov, na každé dieťa zvlášť.  

 

Článok 4 

Podmienky poskytovania príspevku 

 

(1) Pre poskytnutie príspevku je potrebné, aby žiadateľ splnil nasledovné podmienky: 

a) trvalý pobyt dieťaťa na území mestskej časti Bratislava-Petržalka; 

b) predložil rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti pre školský rok 2015/2016 z kapacitných dôvodov; 
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c) predložil „žiadosť o poskytnutie príspevku“ do 31.8.2015 a doložil k nej doklady 

preukazujúce splnenie všetkých tu uvedených podmienok; 

d) predložil doklad o príjme za posledných šesť kalendárnych mesiacov, kde 

mesačný príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb neprevyšuje sumu 

500,- Eur čistého príjmu na osobu a súčasne nie je  poberateľom príspevku na  

dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom súvisiacim s neprijatím dieťaťa;  

e) žiadateľ a spoločne posudzované osoby nemajú žiadne finančné záväzky voči 

mestskej časti (napr. nedoplatky na daniach, neuhradené pokuty a pod.). 

(2) V prípade, ak počet žiadostí o poskytnutie príspevku spĺňajúcich podmienky na 

priznanie príspevku bude viac ako 60, budú uprednostnení rodičia so staršími deťmi 

(v poradí podľa veku dieťaťa: 5, 4, 3 roky ku dňu nástupu do materskej škôlky),  v rámci 

rovnakej vekovej kategórie dieťaťa budú uprednostnení osamelí rodičia a následne 

rodičia s nižšími príjmami. 

(3) Pre zisťovanie príjmov žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb budú analogicky 

použité ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších 

predpisov. 

(4)  Výška príspevku v každom kalendárnom mesiaci bude úmerná dochádzke dieťaťa do 

súkromnej materskej školy. V prípade, že dieťa vymešká v kalendárnom mesiaci menej 

ako 5 pracovných dní, poskytne sa mu príspevok v plnej výške. Ak bude absencia 

dieťaťa vyššia, t.z. 5 a viac pracovných dní, poskytne sa rodičovi/om alikvotná časť 

z príspevku. (Postup pri výpočte alikvotnej časti príspevku: september 2015 má 20 

pracovných dní, na celý mesiac patrí príspevok 60 Eur , dieťa navštevovalo materskú 

školu 15 dní. Výpočet: 60 Eur : 20 prac. dní = 3 Eurá/1 deň x 15 dní = 45 Eur. Príspevok 

bude vyplatený za mesiac september 2015 vo výške 45 Eur.) 
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Článok 5 

Postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku 

 

(1) Žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na predpísanom 

tlačive spolu s prílohami Oddeleniu sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti 

(ďalej len „žiadosť“) cez podateľňu Miestneho úradu mestskej časti. 

(2) Žiadateľ, ktorý predloží žiadosť vyplnenú neúplne alebo žiadosť, ktorá nebude 

obsahovať všetky požadované prílohy, bude do 5 pracovných dní od jej predloženia 

písomne vyzvaný na doplnenie žiadosti s lehotou 3 pracovné dni. Ak tak neurobí 

v určenom čase, bude jeho žiadosť zamietnutá v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

(3) O poskytnutí príspevku podaného formou žiadosti, rozhoduje starosta mestskej časti. 

Žiadateľovi sa oznámenie doručí písomne. Proti oznámeniu nie je možné podať 

opravný prostriedok. Oznámenie je platné na jeden školský rok, počnúc školským 

rokom 2015/2016.  

(4) Príspevok bude žiadateľovi, ktorý dostal oznámenie o poskytnutí príspevku, vyplácaný 

mesačne, s prihliadnutím na dochádzku dieťaťa, formou bezhotovostného prevodu na 

bankový účet žiadateľa, resp. v hotovosti k rukám žiadateľa cez pokladňu Miestneho 

úradu mestskej časti.  

(5)     Príspevok bude prvý krát (za mesiac september 2015) vyplatený v mesiaci októbri 2015    

          v plnej výške.  Za ďalšie kalendárne mesiace bude vyplácaný buď v plnej výške alebo len  

          jeho alikvotná časť, a to podľa dochádzky dieťaťa v predchádzajúcom mesiaci. 
 

Článok 6 

Záverečné ustanovenie 

 

(1)   Ak mestská časť zistí, že žiadateľ o príspevok akýmkoľvek spôsobom zneužíva túto  

        pomoc, mestská časť  s okamžitou platnosťou poskytovanie   príspevku zastaví. 
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Zoznam príloh: 

P_01_2015_SME_2015_07: Žiadosť o poskytnutie  nenávratného príspevku na vzdelávanie  
                                                   detí  v súkromných materských školách 
 



 

     P_01_2015_SME_2015_07: Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na   
                     vzdelávanie detí  v súkromných materských školách  
 

 

                  Mestská časť Bratislava-Petržalka 

                   Miestny úrad, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

                  Oddelenie sociálnych vecí   

 

 

Žiadosť o poskytnutie nenávratneho  príspevku na 
vzdelávanie detí v súkromných materských školách

 

 

 1.  Meno,  priezvisko žiadateľa/ky/ :.................................................................................................. 

      Dátum narodenia:.......................................................stav:.................................................................. 

      Trvalé bydlisko, PSČ :............................................................................................................................ 

      Prechodné bydlisko :............................................................................................................................ 

      Poschodie :.........................................Telefón :.................................................................................... 

      Číslo občianskeho preukazu :............................................... Rodné číslo :........................................... 

     

     Forma vyplatenia nenávratneho príspevku:   v hotovosti (pokladňa) alebo  na účet, (nehodiace  sa                  

     prečiarknite)  

     

 

      Číslo účtu, na ktorý sa nenavrátny príspevok poukáže:....................................................................... 

      IBAN:.................................................................................................................................................... 
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2. Meno a priezvisko manžela /ky/ žiadateľa ,  druha /družky : 

     .............................................................................................................................................................. 

     Dátum narodenia:......................................... Rodné číslo:................................................................... 

 

 

 3. Údaje o príjmoch všetkých členov domácnosti (potvrdí príslušná inštitúcia) : 

     a/  čistý priemerný mesačný príjem + rodinné prídavky 

     Meno a priezvisko:................................................................................................................................ 

                                                                                                                            pečiatka a podpis                               

     Meno a priezvisko:................................................................................................................................ 

                                                                                                                           pečiatka a podpis 

  b/ dávky počas materskej dovolenky  

       Meno : ....................................................................vo výške............................................................... 

                                                                                                             

                                                                                                                            pečiatka, podpis 

     

  c/ evidencia na ÚPSVaR 

      Meno a priezvisko:.......................................................................od-do:.............................................. 

      Meno a priezvisko:.......................................................................od-do:.............................................. 

                                                                                                                              pečiatka, podpis 

     d/ dávka v nezamestnanosti 

        Meno a priezvisko:.............................................................................................................................  

        od – do: ....................................................................................vo výške:........................................... 

                                                                    

                                                                                                                       pečiatka, podpis 
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      e/  výživné na deti /číslo rozsudku/ :........................................................................................ 

  

 

      f/ prídavky na deti: 

          vo výške :.......................................................................................................................................... 

  

                                                                                                      pečiatka, podpis 

 

      g/ dávky hmotnej núdzi : 

           -  o dávku požiadal/a dňa............................................................................................................... 

           - prvá dávka bude vyplatená.......................................................................................................... 

           - dávky dostáva od :................................................. vo výške :..................................................... 

 

           

                                                                                                                            pečiatka, podpis 

     

        h/ dôchodok :   predložiť doklad o výške dôchodku: 

          starobného,   invalidného,  alebo čiastočne invalidného ,  sirotského,  vdovského                           

  

         i/ samostatne zárobkovo činná osoba  :  ( názov a adresa  pracoviska)  priložiť fotokópiu    

         živnostenského listu a  potvrdenie z Daňového úradu Bratislava V.  

          j/ iné dávky: 

          Meno a priezvisko:........................................................................................................................ 

          druh dávky: .....................................................................vo výške................................................ 

 

                                                                                                                  pečiatka, podpis 
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   4. Deti žiadateľa, ktoré sú mu zverené : 

          /predložiť rodné listy detí a potvrdenie o návšteve školy/ : 

        Meno a priezvisko :                                    dátum narodenia : 

        1............................... .................................................................................................................. 

        2............................... .................................................................................................................. 

        3............................... ................................................................................................................... 

        4............................... ................................................................................................................... 

        5............................... .................................................................................................................... 

 

5. Zdôvodnenie žiadosti : 

 

 

 

 

 

6. Vyhlásenie žiadateľa : 

     Vyhlasujem,  že všetky   údaje  uvedené v žiadosti  sú pravdivé  a  som  si  vedomý(á) právnych  

      následkov   uvedením  nepravdivých  údajov.   Súhlasím s poskytnutím osobných údajov ako i            

      osobných údajov ostatných členov domácnosti  za účelom spracovania žiadosti.  

     Ďalej vyhlasujem, že mám vyrovnané finančné vzťahy voči mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

V Bratislave, dňa:..............................             Podpis žiadateľa................................................................... 

 


