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1. Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje   

 

a) výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách; 

 

b) pre školský rok 2018/2019 poskytovanie nenávratného finančného príspevku na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách maximálne pre 40  žiadateľov; 
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2. Dôvodová správa 

 

Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách. 
 

          Pre budúci školský rok napriek otvoreniu novej materskej školy na Vyšehradskej ulici 

a novovytvorenej triedy MŠ Bzovícka a zvýšeniu počtu prijatých detí o 187  nebolo  pre 

chýbajúcu kapacitu materských škôl, ktorých sme zriaďovateľom 506 detí vo veku 3 až 5 

rokov s trvalým pobytom v Petržalke, a z toho: 

 

- narodených od 1.9.2013 do 31.12.2013 – 4 detí  (nie sú predškoláci o 8 viac ako v šk. r. 

2016/2017)  

- narodených v roku 2014 – štvorročné – 117 detí   

- narodených v roku 2015 – trojročné –  364  deti   

 

           Materská škola vrámci objektu  ZŠ Turnianska bude otvorená až od 01.01.2019.  

 

          V zmysle ustanovenia § 3  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –

Petržalka č. 6/2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách je možné opakovanie resp. pokračovanie podporného 

programu pre budúci školský rok schváliť najneskôr v mesiaci jún 2018 prostredníctvom 

uznesenia miestneho zastupiteľstva s tým, že maximálny počet detí, v prospech ktorých bude 

poskytnutý príspevok na vzdelávanie v súkromných materských školách bude určený vo 

verejnej výzve mestskej časti na podanie žiadostí o príspevok. 

         

         Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam najmä s ohľadom na počet neprijatých detí , 

považujem za potrebné na úrovni miestneho zastupiteľstva samosprávnych orgánov mestskej 

časti rozhodnúť o opakovaní  tohto  podporného programu v budúcom školskom roku 

a odporúčam ho schváliť. 

 

           V rozpočte na rok 2018 schválená čiastka  umožňuje  poskytovanie príspevku  na 

vzdelávanie 40 žiadateľom.  

 

 

          V priebehu školského roka počet prijímateľov klesá, spravidla z dôvodu zaradenia detí 

do verejných materských škôl. Súčasne sa v priebehu roka zaujímajú o príspevok rodičia 

neprijatých detí, ktorí si žiadosť o príspevok v termíne uvedenom vo výzve nepodali. Túto 

skutočnosť navrhujem reflektovať v texte Výzvy na podávanie žiadostí tak, aby bolo možné 

vyhovieť žiadateľom i v priebehu roka v prípade zníženie počtu pôvodných prijímateľov pod 

40 .  
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3.Výzva  

Výzva 

na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách v zmysle prijatého VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 6/2015 pre školský rok 2018/2019. 

  
 Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len ,,mestská časť“) oznamuje, že vyčlenila 

finančné prostriedky  na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách. 

 

1. Cieľ  

 

Znížiť počet detí neprijatých do materských škôl s cieľom  pomôcť zákonným zástupcom pri 

umiestňovaní  detí s  trvalým  pobytom v mestskej časti do súkromných materských škôl. 

 

2. Cieľová skupina žiadateľov 

 

a) rodiny s nezaopatrenými deťmi, 

b) osamelý zákonný zástupca s nezaopatrenými deťmi, 

c) ku dňu nástupu do materskej školy dosiahli vek 3 rokov a nedosiahli vek 6 rokov. 

 

3. Maximálny počet detí, v prospech ktorých bude poskytnutý príspevok na vzdelávanie 

v súkromných materských školách  
 

Príspevok môže byť poskytnutý maximálne 40 žiadateľom vrátane osôb, ktorým bol 

príspevok poskytovaný v školskom roku 2018/2019. 

 

4. Výška príspevku  je 60 EUR mesačne na oprávnenú osobu.   

 

5. Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku 

 

a) oprávnenou osobou na poskytovanie príspevku je rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej      

     je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, 

b) ak je viac oprávnených osôb, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku na to isté 

    dieťa, príspevok  sa poskytne  len jednému  z  nich,  ak  súd  zveril  dieťa do starostlivosti       

    jednému z rodičov, oprávnenou osobou je rodič, ktorému je dieťa zverené, 

c) zákonný zástupca musí podať žiadosť o poskytnutie príspevku,  preukázať prostredníctvom     

    rodného listu dieťaťa alebo kópiou rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do jej starostlivosti,  

    že je oprávnenou osobou, 

d) dieťa  a oprávnená  osoba musí mať trvalý pobyt na území mestskej časti, 

e) dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti z  

    dôvodov  nedostatku  miest  v  materskej  škole, čo  oprávnená  osoba  zástupca  preukáže     

    rozhodnutím o neprijatí do materskej školy, 

f) preukázať  mesačný  príjem  oprávnenej  osoby  a   spoločne  posudzovaných  osôb,   ktorý   

    neprevyšuje sumu 500.- EUR po zdanení na osobu a súčasne nie je poberateľom príspevku  

    na dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom súvisiaceho s neprijatým dieťaťom,  

g) oprávnená   osoba  nemá  finančné  záväzky  voči  mestskej  časti  alebo  mestskou  časťou  

    zriadeným právnickým osobám, 

h) na poskytovanie príspevku nie je právny nárok. 
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6. Predkladanie žiadostí a časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí 

 

Žiadosť predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tejto výzvy, najneskôr 

do 15.08.2018. Pri predložení žiadosti rozhoduje dátum na poštovej pečiatke, alebo dátum 

pečiatky z podateľne miestneho úradu mestskej časti. Žiadosti doručené pred zverejnením 

tejto výzvy  nebude miestny úrad mestskej časti akceptovať. Žiadosti doručenej po 

15.08.2018 môže byť vyhovené  iba v prípade, ak  je počet aktuálnych prijímateľov   

príspevku menší ako 40. V prípade žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné údaje 

a požadované prílohy uvedené vo vzore Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, budú 

vyradené. Po preskúmaní žiadostí vydá starosta zákonnému zástupcovi oznámenie do 30 dní 

od podania žiadosti o súhlase, resp. nesúhlase na poskytnutie príspevku, proti ktorému nie je 

možný riadny opravný prostriedok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 30.06.2018                                                                    Vladimír Bajan 

                                                                                                                     starosta 
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4.Stanoviská komisií MZ  

 

Výpis uznesenia zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej konanej dňa 11.06.2018 

 

Prítomní:       Oľga Adamčiaková, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr.  Ivana Antošová, 

            Ing. Roman Masár, Anna Dyttertová, Mgr. Vladimír Dolinay, Mgr. Miroslava 

Makovníková Mosná, PhDr. Daniela Palúchová,  PhD., MPH, Mgr. Vladislav 

Chaloupka, PhDr. Daniela Palúchová,  PhD., MPH 

Neprítomný/á:  
 

K bodu 4/ M. Radosa – Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách 

 

Materiál uviedla: Mgr. Alena Halčáková –vedúca oddelenia sociálnych vecí  

 

Diskusia: 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom. P. poslanec  Mgr. Vladislav 

Chaloupka a p. poslankyňa Mgr. Miroslava Makovníková Mosná navrhli, aby sa do Výzvy na 

podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách v zmysle prijatého VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 pre 

školský rok 2018/2019 uviedla výška finančného príspevku. Bolo prijaté stanovisko: 

 

Stanovisko komisie – Komisia sociálna a bytová o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka p r i j a ť  

a) výzvu na Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách 

b) pre školský rok 2018/2019 poskytovanie nenávratného finančného príspevku na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách maximálne pre 40  žiadateľov 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 9 

za: 9   Oľga Adamčiaková, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr.  Ivana Antošová, 

            Ing. Roman Masár, Anna Dyttertová, Mgr. Vladimír Dolinay, Mgr. Miroslava 

Makovníková Mosná, MPH, Mgr. Vladislav Chaloupka, PhDr. Daniela 

Palúchová,  PhD., MPH 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Bratislave 11.06.2018                                                           

Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková 

                         tajomníčka komisie 

 

 

Výpis uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konanej dňa 11.06.2018 

Prítomní poslanci členovia komisie:  
J. Vydra-predseda, A. Hájková, L. Ovečková, Ľ. Kačírek, E. Pätoprstá, I. Antošová  

Neprítomní poslanci:  
M.Jóna - neospravedlnený,  

Prítomní neposlanci členovia komisie:  
B. Sepši,  
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Neprítomní neposlanci členovia komisie:  
T. Schlosser- neospravedlnený  

Hostia: S. Chanečková-riaditeľka SSS Petržalka; D. Paulenová-vedúca OOV, A. Broszová-

vedúca ONsM, M. Radosa-zástupca starostu  

Obyvatelia ulice Pifflova (p. Kapšo, p. Badida, p. Vozárová) 

K bodu 5  
Materiál „Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách“ predstavil prítomným zástupca starostu Michal Radosa.  

Uznesenie č. 30:  
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  

a) prijať výzvu na poskytovanie nenávratného finančného príspevku poskytovaného na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách  

b) pre školský rok 2018/2019 poskytovanie nenávratného finančného príspevku 

poskytovaného na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre všetkých 

prihlásených žiadateľov.  
 

Hlasovanie:  

Prítomní: 6 za: 5 proti: 0  

zdržal sa: 1  

Uznesenie bolo schválené. 

Zapísala: Z. Kordošová  

Overil: J. Vydra v.r. 

 

Výpis uznesenia z komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 11.06.2018 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, PhD, Branislav Krištof, Ing. Ján Karman, Mgr. Ing. Michal 

Radosa, Milan Molnár, Ing. Pavel Šesták, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.- prišiel 18,30 hod.  

Neprítomní: Miroslav Lažo, Ing. Ján Hrčka, JUDr. Henrich Haščák, JUDr. Mgr. Vladimír 

Gallo - osprav. 

K bodu 3/ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 

súkromných materských školách  
Materiál uviedol Michal Radosa, zástupca starostu. Konštatoval, že taktiež ide o pokračovanie 

aktivity schválenej v rozpočte. Komisia po krátkej diskusii prijala nasledovné uznesenie:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča pokračovať v projekte  

Hlasovanie:  
Prítomní : 7  

Za : 7  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Záver: Uznesenia bolo schválené 

Mgr. Ivan Uhlár v. r.  

predseda komisie  

 

Bratislava 11. 06. 2018  

Zapísala: A. Broszová 
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Výpis uznesenia zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.06.2018 

Prítomní: Antošová, Vydra, Gajdoš, Puliš, Fiala 

Neprítomní:  Gallo, Cmorej - ospravedlnený, Jančovičová - ospravedlnená 

K bodu 3/ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 

súkromných materských školách 

        Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. V úvode stručne oboznámil členov komisie 

s doterajšími skúsenosťami pri poskytovaní tohto príspevku. V rámci diskusie odzneli rôzne 

návrhy na zvýšenie príspevku, príp. zmenu podmienok. Na tieto návrhy odpovedal 

predkladateľ a vysvetľoval akým spôsobom je možné riešiť príp. zmeny alebo zvýšiť počet 

záujemcov o tento príspevok. Po diskusii nakoniec prijala finančná komisia nasledovné 

uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za          :   5 

 

V Bratislave 14.6.2018 

Zapísal: Ing. Lukáček 


