
Zásady  

poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám 

 

 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v záujme utvárania podmienok na 

vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport1) 

vydáva tieto Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám upravujú 

podmienky, účel a postup pri poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám 

(ďalej len „finančný príspevok“ ) z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „hlavné mesto“).  

§ 2 

Podmienky poskytovania finančného príspevku 

(1) Hlavné mesto môže poskytnúť finančný príspevok rodine s najmenej štyrmi 

nezaopatrenými deťmi (ďalej len „mnohodetná rodina“) s trvalým pobytom na území 

hlavného mesta a na základe žiadosti zákonného zástupcu detí, ktorý sa o deti osobne stará.  

(2) Hlavné mesto môže poskytnúť finančný príspevok za predpokladu, že má na tento 

účel na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky. Hlavné mesto poskytuje 

finančný príspevok do výšky vyčlenených finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový 

rok. 

(3) Finančný príspevok je možné mnohodetnej rodine poskytnúť jedenkrát 

v príslušnom kalendárnom roku. Suma finančného príspevku v kalendárnom roku môže byť 

poskytnutá maximálne do výšky 70 eur na dieťa.  

(4) Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok. 

 

§ 3 

Účel poskytovania finančného príspevku 

Finančný  príspevok  možno  poskytnúť  za  príslušný  kalendárny  rok na preplatenie 

a) nákladov spojených s navštevovaním: 

1. základnej umeleckej školy na území hlavného mesta (akceptujú sa platby za 

návštevu základnej  umeleckej školy, nákup/prenájom hudobného  nástroja, 

úhrady výdavkov spojených so štúdiom ako sú sústredenia a súťaže na území 

Slovenskej republiky a podobne, ak je preukázané, že dieťa navštevuje základnú 

umeleckú školu),  

2. jazykového vzdelávania na území hlavného mesta (akceptujú sa platby za 

návštevu jazykového vzdelávania, platby za jazykové učebnice, ak je preukázané, 

že dieťa navštevuje jazykové vzdelávanie, jazykové sústredenie na území 

Slovenskej republiky),  
                                                           
1) § 4 ods. 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 



3. záujmovej činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch, 

telovýchovných jednotách, v záujmových krúžkoch, skautingu, Detskej univerzity 

Komenského v Bratislave a podobne na území hlavného mesta (akceptujú sa 

platby za návštevu/absolvovanie aktivity, nákup pomôcok/športových potrieb 

vrátane športového oblečenia a obuvi, výdavky spojené so sústredením alebo 

súťažami na území Slovenskej republiky a podobne, ak je preukázané, že dieťa 

navštevuje centrá voľného času, športové kluby, telovýchovné jednoty, záujmové 

krúžky a podobne), 

4. jaslí a materskej školy na území hlavného mesta (do výšky jednej štvrtiny 

dokladovaných nákladov spojených s návštevou zariadenia mimo stravy) a v plnej 

výške náklady za návštevu jazykového vzdelávania v materskej škole, návštevu 

zoologickej záhrady s materskou školou, návštevu bábkového divadla s materskou 

školu, plávania s bábätkami organizované/zabezpečené detskými jasľami, 

cvičenia s bábätkami organizované/zabezpečené detskými jasľami a podobne na 

území hlavného mesta, 

5. plávania s bábätkami a plávanie detí do 5 rokov veku dieťaťa, cvičenia 

s bábätkami a cvičenia detí do 5 rokov veku dieťaťa v kurzoch na území hlavného 

mesta so zákonným zástupcom, 

b) poplatku za účasť  

1. na výlete organizovanom materskou školou, základnou školou alebo strednou 

školou na území Slovenskej republiky,  

2. na súťaži alebo sústredení organizovanom materskou školou, základnou školou 

alebo strednou školou na území Slovenskej republiky, 

3. na organizovanom výlete (inou organizáciou ako v bode 1), pobytovom alebo 

dennom tábore na území Slovenskej republiky,  

4. v škole v prírode organizovanou materskou školou na území Slovenskej 

republiky, 

5. v škole v prírode organizovanou základnou školou na území Slovenskej republiky 

po písomnom dokladovaní zo strany školy, že aktivita nebola hradená zo štátnej 

dotácie (ak z dokladovania zo strany školy vyplynie, že platba zo strany školy 

bola 100 eur, ale celková suma bola vyššia ako 100 eur, potom vzniknutý rozdiel 

je možné si uplatniť), 

6. na lyžiarskom výcviku organizovanom základnou školou na území Slovenskej 

republiky po písomnom dokladovaní zo strany školy, že aktivita nebola hradená 

zo štátnej dotácie (ak z dokladovania zo strany školy vyplynie, že platba zo strany 

školy bola 150 eur, ale celková suma bola vyššia ako 150 eur, potom vzniknutý 

rozdiel je možné si uplatniť), 

c) predplatného cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 

(električenka) pre zóny 100+101. 
 

§ 4 

(1) Účel poskytnutia finančného príspevku žiadateľ preukazuje: 

a) na základe platieb spojených s návštevou základnej umeleckej školy, jazykového 

vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch, 

telovýchovných jednotách a podobne na území hlavného mesta, z ktorých je zrejmé, 

za ktoré dieťa, v akej sume, na akú aktivitu a v ktorý deň bola hradená platba alebo 



b) potvrdením zo základnej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, záujmovej 

činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch, telovýchovných jednotách 

a podobne na území hlavného mesta, že dieťa navštevuje ich organizáciu/krúžok 

a predmetný nákup/prenájom alebo účasť na súťaži/sústredení boli nevyhnutné pre 

danú činnosť/aktivitu. 

(2) Príjmové doklady musia byť opatrené aj pečiatkou organizácie. Účtovný doklad, 

do ktorého budú vpisované údaje ručne (ide najmä o bankové výpisy) alebo nebude vyplnený 

niektorý údaj, nebude akceptovaný. 

(3) Akceptované sú iba platby vykonané vždy po 1. januári v príslušnom kalendárnom 

roku. 

(4) Hlavné mesto neakceptuje pri poskytovaní finančného príspevku úhrady za 

stravu/jedáleň, oblečenie a obuv, nákup školských pomôcok a potrieb, rôzne členské poplatky, 

poplatky nadáciám, fondom, športovým klubom, telovýchovným jednotám, úhrady za 

prípravné kurzy na vysokú školu, školné v školách a škôlkach, príspevky na rodičovské 

združenia, na školské kluby, poplatky spojené  s prenájmom ľadu, telocvične, poplatky 

trénerovi a podobne. 

 

§ 5 

Postup pri predkladaní žiadosti o finančný príspevok 

(1) Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti o finančný príspevok 

mnohodetnej rodine (ďalej len „žiadosť“). Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží prílohy, 

ktorými sú: 

a) fotokópie rodných listov detí (v prípade náhradnej rodinnej starostlivosti aj právoplatné              

rozhodnutie súdu), 

b) potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave o poberaní príspevku 

   a prídavku na deti a 

c) fotokópie účtovných dokladov. 

(2) Predpísaný formulár žiadosti s požadovanými údajmi je zverejnený na webovom 

sídle hlavného mesta www.bratislava.sk.  

(3) Neúplné žiadosti budú automaticky vyradené. 

 

§ 6 

Termín pre podávanie žiadosti 

Žiadosť môže podať žiadateľ jedenkrát v roku a to v lehote od 1. júna do 31. augusta  

príslušného kalendárneho roka. V prípade zasielania žiadosti poštou, rozhoduje pečiatka na 

obálke. Žiadosti odoslané  v inom termíne nebudú posudzované.  

 

 

 

http://www.bratislava.sk/


§ 7 

Prijímanie, posudzovanie žiadosti a udeľovanie finančného príspevku 

(1) Žiadosť v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými 

prílohami žiadateľ adresuje na Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

oddelenie sociálnych vecí, Primaciálne nám 1, P. O. BOX 192, 814 99  Bratislava. 

(2) Žiadosti posudzuje pracovná skupina vymenúvaná primátorom Hlavného mesta SR 

Bratislavy v zložení dvaja pracovníci hlavného mesta a jeden zástupca z každého 

poslaneckého klubu. Pracovná skupina posúdi každú žiadosť individuálne a odporučí výšku 

finančného príspevku pre každého žiadateľa, o čom vyhotoví písomný záznam. Hlavné mesto 

môže poskytnúť finančný príspevok jednotlivým žiadateľom do výšky podľa odporučenia 

pracovnej skupiny. O zamietnutí žiadosti resp. neposkytnutí finančného príspevku hlavné 

mesto informuje žiadateľa písomne.  

(3) Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti. Ak 

žiadateľ uvedie nesprávny alebo nepravdivý údaj, nebude jeho mnohodetnej rodine po dobu 

jedného nasledujúceho kalendárneho roka finančný príspevok poskytnutý. Žiadateľ je 

povinný písomne nahlásiť každú zmenu údajov uvedených v žiadosti a v prílohách. 

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám zo dňa 

1. októbra  2016. 

 

§ 9 

Účinnosť 

Tieto Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám nadobúdajú 

účinnosť 1. júla 2017. 

 

 

 

 

Ivo Nesrovnal  

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


