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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 2019/2020 poskytovanie finančného príspevku na vzdelávanie detí 
    v súkromných materských školách maximálne pre 40 detí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách. 
 
 
     Pre školský rok 2019/2020 napriek zvýšeniu počtu prijatých detí, pre chýbajúcu kapacitu 
materských škôl, ktorých sme zriaďovateľom zostalo neprijatých cca 700 detí vo veku 3 až 5 
rokov. 
 
     Podľa 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 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, 
považujeme za potrebné na úrovni miestneho zastupiteľstva samosprávnych orgánov mestskej 
časti rozhodnúť o opakovaní tohto podporného programu aj v školskom roku 2019/2020 
a odporúčame ho schváliť 
 
    V rozpočte na rok 2019 schválená čiastka umožňuje poskytovanie príspevku na 
vzdelávanie 40 deťom.  
 
     V priebehu školského roka počet prijímateľov klesá, spravidla z dôvodu zaradenia detí do 
verejných materských škôl. Súčasne sa v priebehu roka zaujímajú o príspevok  ďalší rodičia 
neprijatých detí, ktorí si žiadosť z rôznych dôvodov v termíne uvedenom na výzve nepodali. 
Túto skutočnosť navrhujeme reflektovať v texte Výzvy na podávanie žiadostí tak, aby bolo 
možné vyhovieť žiadateľom i v priebehu roka v prípade, že nie je naplnený maximálny stav 
40 detí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Výzva 
na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

na vzdelávanie detí v súkromných materských školách podľa  prijatého 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 

v znení VZN č. 3/2016 a VZN č. 11/2019 pre školský rok 2019/2020 
 
 
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 vrátene osôb, ktorým bol    
    príspevok poskytnutý v školskom roku 2018/2019 . 
 
4. Výška príspevku je 90 Eur na dieťa. 
 
5. Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku 

- Oprávnenou osobou na poskytovanie príspevku je rodič alebo fyzická osoba, ktorej je 
dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. 

- 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. 

- Zákonný zástupca je povinný prostredníctvom rodného listu dieťaťa alebo 
rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti sa preukázať,  že je oprávnenou 
osobou. 

- Dieťa a oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území mestskej časti. 
- Dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej 
časti pre školský rok 2019/2020 z kapacitných dôvodov, čo oprávnená osoba preukáže 
rozhodnutím o neprijatí do materskej školy. 

- Preukázať mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb, ktorý 
neprekračuje sumu po zdanení 500.-Eur na jednu osobu a súčasne nie je poberateľom 
príspevku na dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom súvisiacim 
s neprijatím dieťaťa.  

- Oprávnená osoba nemá finančné záväzky voči mestskej časti. 
- Oprávnená osoba musí mať uzatvorenú zmluvu (resp. dohodu) s príslušnou 

súkromnou materskou školou. 



- V prípade počtu žiadostí prevyšujúceho finančnú kapacitu budú  uprednostnení rodičia 
so staršími deťmi (v poradí 5,4, 3 roky ku dňu nástupu do materskej školy) a v rámci 
rovnakej vekovej kategórie dieťaťa, predovšetkým osamelí rodičia a následne rodičia 
s nižšími príjmami. 

- Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. 
 
 
6. Predkladanie žiadostí a časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí 
    Žiadosť predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive do 10. októbra 2019. Pri predložení 

žiadosti rozhoduje, dátum na poštovej pečiatke, alebo dátum pečiatky z podateľne 
miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Žiadosti doručené pred zverejnením 
tejto výzvy nebudú akceptované. Žiadosti doručenej po 11. 10. 2019 môže byť vyhovené 
iba v prípade, ak je počet aktuálnych prijímateľov príspevku menší ako 40. V prípade 
žiadostí, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné údaje a požadované prílohy, budú 
vyradené. Po preskúmaní žiadostí vydá starosta oprávnenej osobe oznámenie do 30 dní od 
podania žiadosti o súhlase, resp. nesúhlase na poskytnutie príspevku, proti ktorému nie je 
možný opravný prostriedok. 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave..................                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Ján Hrčka 
                                                                                                               starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Žiadosť o príspevok sa nachádza na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka  
„TLA ČIVÁ“ = Oddelenie sociálnych vecí  alebo priamo na Oddelení sociálnych vecí, 5. poschodie č. dverí 501. 

 



 
 

Stanoviská komisií MZ 
 
 
 
 

Výpis 
z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka 

konanej dňa 10.09.2019 
 
 
Prítomní:       Jana Hrehorová, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                        Ildiko   Zórádová,  
Neprítomný/á: Eva Surovková 
 
K bodu 4./ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 
školách,  
Materiál uviedla: Jana Hrehorová – zástupca starostu  
Diskusia :  
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom – a pani Hrehorová upozornila členov komisie že na 
zastupiteľstve bolo prijaté Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.11/2019 z 09. 
septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
6/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 
súkromných materských školách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 z 28. júna 2016  so 
zmenou  úpravy výšky poskytnutého príspevku oprávnenej osobe na predprimárne vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách zo 60,00 Eur na výšku 90,00 Eur/ dieťa/kalendárny mesiac, a miestne 
zastupiteľstvo bude výzvu schvaľovať najneskôr v mesiaci september príslušného kalendárneho roka.  
Členovia sa oboznámili so zmenou a prijali toto uznesenie: 
Uznesenie: 
Komisia sociálna a bytová 
odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v á l i ť s ú p r a v o u 
a) výzvu na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách 
b) pre školský rok 2019/2020 poskytovanie finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských školách maximálne pre 40 detí 
Hlasovanie: 
prítomní: 5 / Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,  
                     Ildiko Zórádová  
za:  5 
proti:  0  
zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené  
 
V Bratislave 10.09.2019                                                           
Za správnosť: Mgr. Eva Plevová 
                        tajomníčka komisie 
 
 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 11.9.2019 
 
Prítomní: Kleinert, Vydra, Demel, Mráz, Plšeková, Šesták, Jakubčová 
Neprítomný:   



 
K bodu 5/ Výzva na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie 
detí v súkromných materských škôlkach 
 
Uznesenie:  
Finančná komisia súhlasí s predloženým návrhom  
Hlasovanie: 
Prítomní     :  7 
Za              :  7 
 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
Za správnosť: Lukáček                                                     Kleinert Branislav v. r. 
V Bratislave 12.9.2019                                                   predseda finančnej komisie      
 
 

Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 10.09.2019 
 
Prítomní členovia komisie - poslanci: 
Ing. Miroslav Behúl, PhD., Miroslav Dragun, Ing. arch. Michala Kozáková, 
PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Lýdia Ovečková, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália 
Podhorná, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra; 
 
Prítomní členovia komisie - neposlanci: 
Ing. Alica Hájková, Ing. Bc. J. Chajdiak , prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Štefan 
Wenchich; 
 
Neprítomní členovia komisie - poslanci: 
Mgr. Ivan Halmo, Ing. Tatiana Kratochvílová, Mgr. Tomáš Palkovič, 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá; 
 
Neprítomní členovia komisie - neposlanci: 
Ing. Boris Hrbáň; 
 
K bodu 
Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách 
Materiál nebol predstavený predkladateľom. 
 
Uznesenie č. 43 zo dňa 10.09.2019: 
Komisia berie na vedomie materiál Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na 
vzdelávanie detí v súkromných materských školách. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 12  
za: 12  
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
Uznesenie bolo schválené. 



 
 

 
Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konaného  dňa 09.09.2019 
 

Prítomní:  Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 
PhD.,  Michal Pavlík,  Erich Stračina 
Neprítomní:, osprav.:  Mgr. Pavol Škápik, JUDr. Henrich Haščák 
K bodu 4/ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 
v súkromných materských 
Materiál uviedla p. Hrehorová, zástupkyňa starostu. Pripomenula poslancom schválenie 
zmeny VZN na ostatnom zasadnutí MZ a potreby vyhlásenia Výzvy – za účelom možnosti 
poskytnutia príspevku v zmysle VZN. Konštatovala, že na daný účel je vyčlenených 
26 400,00 €. V minulom školskom roku sa do výzvy zapojilo 36 rodičov detí.  Komisia po  
diskusii prijala nasledovné uznesenie: 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál  
Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5   
Proti:        0 
Zdržal sa:   0   
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
 
Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 09.09.2019 
tajomníčka komisie 
 
 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 6. zasadnutie školskej komisie 
 
Termín a čas: 11. 09. 2019, 15.30 hod  
Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie 
 
K bodu 6 

Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách. 

Uznesenie č. 5 
Školská komisia odporúča schváliť  
a) výzvu na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí  
    v súkromných materských školách 
b) pre školský rok 2019/2020 poskytovanie finančného príspevku na vzdelávanie detí 
    v súkromných materských školách maximálne pre 40 detí 
 
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: Ľuboš Kačírek, Lena Bočkayová, Vladimír 
Dolinay, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, David Běhal, Michal Horváth, Viktor Križo,   
Viliam  Ovsepian, Gabriela Fulová 
 



Hlasovanie: 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 
tajomníčka komisie                       predseda komisie 
 
 
 
 
Komisia Schválený materiál Neschválený materiál Poznámky komisie  
Komisia životného 
prostredia 
a verejného poriadku 

 
              - 

  

Komisia územného 
plánu, výstavby a 
dopravy 

 
schválené 

 

  

Komisia správy 
majetku a miestnych 
podnikov 

 
schválené 

 

  

Školská komisia schválené   
Komisia kultúry a 
mládeže 

schválené 
 

  

Komisia sociálna a 
bytová 

schválené 
 

  

Komisia investičných 
činností 

                -   

Finančná komisia schválené 
 

  

Komisia športu -   
 


