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1. Návrh uznesenia 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
odporúča  
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
schváliť  
 
príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách podľa podmienok 
uvedených v materiáli. 
 



 3

2. Dôvodová správa 
 

Opatrenie na zvýšenie počtu detí prijatých do materských škôl. 
 

Pre školský rok 2015/2016 v Mestskej časti Bratislava–Petržalka nebolo do obecných 
materských škôl pre nedostatok kapacít prijatých 289 detí vo veku 3,4, 5 s trvalým pobytom 
v mestskej časti. Mestská časť vynaložila a vynakladá veľké úsilie a  nemalé finančné 
prostriedky na budovanie vlastných kapacít vo svojich materských školách. V súčasnosti sa k 
realizácii pripravuje projekt otvorenia Materskej školy na Vyšehradskej ulici s kapacitou do 
150 miest, ktorá by mohla prvé deti prijať do začiatku roka 2017. 

 
Napriek týmto skutočnostiam súčasné kapacity materských škôl v našej 

zriaďovateľskej pôsobnosti nie sú postačujúce  i otvorenie materskej školy na Vyšehradskej 
ulici tento problém úplne nevyrieši, i keď bude výrazným posunom.  

 
Popri 19 materských školách je v našej mestskej časti 8 súkromných materských škôl, 

ktoré sú zaradené do siete materských škôl a spĺňajú všetky kritériá na poskytovanie 
predprimárneho vzdelávania.  
 

Súkromné materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR v územnej pôsobnosti MČ  

Názov materskej školy Sídlo Zriaďovateľ 
Súkromná materská škola Vavilovova 18,  Bratislava Venus Jahanpour, Lesná 100, 900 31 Stupava 

Súkromná materská škola Zadunajská 27, Bratislava Gymnázium Mercury, s.r.o., Zadunajská 27, 851 01  

Súkromná materská škola Nobelovo nám. 6,  Bratislava Mgr. Jana Kamenská, J. Kostku 2428/18, Malacky 

Súkromná materská škola 
Christa Boteva 

Záporožská 8, Bratislava Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa 
Boteva, Záporožská 8,  Bratislava 

Súkromná materská škola Gercenova 10, 851 01 Bratislava ASROW o. z., Nad Jazierkom 21. Bratislava 

SMŠ Kids Paradis Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava Kids Paradis, s.r.o., Vyšehradská 12, Bratislava 

Súkromná Francúzska 
základná škola s MŠ 

M. C. Sklodowskej 1, 851 04 
Bratislava 

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 
23 831 03 Bratislava 

Súkromná materská škola Fedinova 7, 851 01 Bratislava Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV, 
Nitrianska 1245/15, 951 31 Močenok 

 
Časť kapacity  týchto materských škôl je  nevyužitá. 
 
Nie je vylúčené , že viacerí prevádzkovatelia týchto materských škôl by súhlasili 

s prijatím detí, ktoré nebolo možné prijať do materských škôl v našej zriaďovateľskej 
pôsobnosti . 

 
Týmto spôsobom by mohlo fakticky dôjsť k zníženiu počtu detí neprijatých do 

materských škôl vo veľmi krátkom čase. Súčasne na vytvorenie týchto miest by nebolo 
potrebné vynaložiť investície, ktorých výška na jedno miesto závisí od konkrétneho riešenia a 
v prípade úplnej obnovy na Vyšehradskej sa približuje k úrovni 10.000 EUR/miesto. 

 
Uvažovaná aktivita môže byť jednorazová, reagujúca na situáciu v tomto roku alebo 

opakujúca sa v budúcich rokoch v závislosti od potrieb mestskej časti zvyšovania vlastných 
kapacít a vyhodnotenia jej priebehu. V prípade jej opakovania by vznikla flexibilná kapacita, 
ktorá by mohla predísť budovaniu kapacít našich materských škôl, ktoré za niekoľko rokov 
podľa demografických predpovedí nemusia byť potrebné. 

Vzdelávanie v súkromných materských školách je financované z poplatkov od 
rodičov, ktoré sú mnohonásobne vyššie ako poplatky uhrádzané vo verejných materských 
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školách. Ich priemerná výška je približne 320 EUR. Ich ďalší príjem predstavuje verejný 
príspevok dosahujúci 120 EUR mesačne. 

V prípade schválenia tohto zámeru by sa súkromné materské školy zaviazali vyberať 
od rodičov poplatky na školu a stravné spolu najviac vo výške 100 EUR mesačne po dobu 11 
mesiacov. 

 
Mestská časť by prispievala na vzdelávanie detí v prijatých školách sumou najviac vo 

výške 60 EUR mesačne po dobu 11 mesiacov vrámci školského roka z iného príjmu ako je 
podiel na dani z príjmov fyzických osôb. 

 
Maximálna výška súčtu poplatku od rodičov nekrytého príspevkom a príspevku 

mestskej časti by tak nepresiahla 50% z priemernej výšky ich obvyklého priemerného 
poplatku.  

 
Celkový počet takto umiestnených detí navrhujem obmedziť na 60 s ohľadom na 

uvažované projekty budovania vlastných kapacít mestskej časti. 
 
Navrhovaný postup nie je v rozpore s právnymi predpismi.  
 
Náklady na rok 2015 sú vo výške maximálne 14.400 EUR a v rámci celého školského 

roka pri podporovaných 11 mesiacoch 39.600 EUR. 
 
Podmienkou pre nadviazanie spolupráce so súkromnými školami , v ktorých budú 

prijímané deti podporované príspevkom mestskej časti  by bolo prijatie dieťaťa s trvalým 
pobytom v našej mestskej časti s nástupom najskôr od 01.09.2015 najneskôr od  
01.10.2015  a garantovanie tohto miesta po dobu 3 rokov  ak v ich priebehu nepríde 
k uvoľneniu miesta pre dieťa a jeho prijatiu na materskú školu v našej zriaďovateľskej 
pôsobnosti (možné iba od začiatku školského roka). Ďalšou podmienkou by bolo dodržanie 
maximálnej výšky súčtu poplatku od rodičov nekrytého príspevkom a príspevku mestskej 
časti v celkovej sume 160 EUR mesačne . 

 
V prípade schválenia tohto materiálu bude uverejnená výzva adresovaná súkromným 

materským školám v Petržalke na nadviazanie spolupráce v súlade s vyššie uvedenými 
princípmi. Následne s prihlásenými materskými školami, ktorých ponúknutá kapacita bude 
akceptovaná, bude uzavretá zmluva o spolupráci. 

 
Pri podporovaní vzdelávania detí príspevkom mestskej časti by boli ich zákonní 

zástupcovia oslovení prostredníctvom verejnej výzvy. Pri rozhodovaní prijatí by sa 
vychádzalo zo štruktúry ponúknutej kapacity a následne z veku detí (v poradí 5,4 a 3 ku dňu 
nástupu na materskú školu) s tým, že staršie deti by mali prednosť pred mladšími a 
zohľadňovalo by sa navštevovanie predmetnej materskej školy súrodencom. Podporenie 
vzdelávania konkrétnych detí by bolo vyberané mestskou časťou a rodičia, ktorí prejavia 
záujem budú o prijatí alebo neprijatí dieťaťa upovedomení listom.  

 
 

 
Michal Radosa 


