
      

 

žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2015/2016  od 9. do 20. 

marca 2015 Žiadosti vyhodnotia v auguste a od septembra môžu deti nastúpiť do niektorej z 

ôsmich súkromných škôlok, ktoré disponujú približne stovkou voľných miest. 

 
 

Mestská časť poskytne príspevok 60 

deťom, ktoré neboli prijaté do materskej 

školy z kapacitných dôvodov. Na 

podporu umiestnenia detí v súkromných 

škôlkach vyčlenili poslanci 39 600 eur. 

 

Od septembra môžu deti nastúpiť do 

niektorej zo súkromných materských 

škôl, ktoré disponujú približne stovkou 

voľných miest pre školský rok 2015/2016. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

      

Nenávratný  príspevok 

na vzdelávanie detí v súkromných MŠ 

 

Základné podmienky  
poskytnutia a čerpania príspevku  
 
- výška príspevku 60,- eur mesačne na 1 dieťa najviac 

počas 11 mesiacov v školskom roku 2015/2016; 
 
- príspevok môže byť poskytnutý rodičovi, ktorého 

dieťa má  trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-
Petržalka; 

 
- vek dieťaťa ku dňu nástupu do materskej školy 

(01.09. 2015 a 01.10. 2015) musí byť najmenej 3 roky; 
 
- dieťa nebolo prijaté do materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka pre školský rok 2015/2016 z kapacitných 
dôvodov; 

 
- maximálny mesačný príjem žiadateľa a spoločne 

posudzovaných osôb nesmie presiahnuť sumu 500,- 
eur na osobu (t.j. napríklad pri 3 člennej domácnosti 
- 2 rodičia a 1 dieťa - je maximálny možný mesačný 
súčet príjmov 1500,- eur) a súčasne nie je 
poberateľom príspevku na  dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom;   

 
V prípade počtu žiadostí prevyšujúcich finančnú 
kapacitu stanovenú zastupiteľstvom budú 
uprednostnení: 

- rodičia so staršími deťmi (v poradí veku 5, 4 a 3 
roky ku dňu nástupu do materskú školu); 

- osamelí rodičia v rámci rovnakej vekovej 
kategórie dieťaťa; 

- a následne rodičia s nižšími príjmami. 
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O príspevok je možné 

požiadať do  

31. augusta 2015 na 

Oddelení sociálnych vecí 

na Miestnom úrade 

mestskej časti Bratislava-

Petržalka na Kutlíkovej 17, 

5. poschodie, číslo dverí 

501, tel. 68288774 

Zároveň mestská časť vyzve petržalské 

súkromné materské školy, aby rodičom 

žiadajúcim o tento príspevok ponúkli 

voľnú kapacitu vo svojich zariadeniach 

ako aj výhodnejšie cenové podmienky.  


