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Dôvodová správa:  

 

 

Návrh na nové VZN MČ Bratislava-Rača č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku 

viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sa predkladá na 

rokovanie ako výsledok snahy oddelenia pre sociálne veci reagovať na nárast podnetov od rodín 

ako aj od vedenia a poslancov mestskej časti z oblasti riešenia problematiky rodín. Predkladaný 

materiál je jednou z možností prorodinných opatrení.  

Dva roky trvajúce obdobie pandémie prinieslo veľký tlak na mladé rodiny, ako 

najzraniteľnejšie z nich z pohľadu prípadových štúdií vnímame mladé rodiny s viacerými 

maloletými deťmi a rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Ide o rodiny, ktoré 

neumožňuje riešiť Zákon o hmotnej núdzi. Rodičia týchto rodín riadne pracujú, výška ich 

príjmov a škála ich pracovných možností sa však tlakom pandemických opatrení a náročnosťou 

zosúladenia týchto opatrení s pracovným a rodinným životom stlačila k hranici životného 

minima. Z rôznych prieskumov vyplynulo, že približne jednej tretine rodín klesli príjmy o 70%, 

čo je istotne možné považovať za veľmi kritickú hranicu. Množstvo týchto rodín pristupuje 

k opatreniam preskupovania priorít v rodinnom rozpočte, ktoré by mohli ohroziť priaznivý 

vývoj detí. Podľa správ z našich školských a predškolských zariadení je dôvodná obava, že časť 

rodičov znižuje svoj dopyt po voľnočasových rozvojových aktivitách pre svoje deti z dôvodu 

nárastu ich cien ako aj cien pomôcok.  Cieľom predkladaného materiálu je vytvoriť opatrenie 

na zmiernenie dôsledkov  pretrvávajúcej krízy na najzraniteľnejšie rodiny.   

 

Týmto nariadením mestská časť upravuje podmienky poskytovania dobrovoľného 

príspevku do výšky vyčlenených prostriedkov na rozvojové voľnočasové aktivity pre deti:  

a) z viacdetných rodín (najmenej s tromi maloletými deťmi), 

b) s ťažkým zdravotným znevýhodnením.  

Prijatím tohto nariadenia bude nevyhnutná úprava rozpočtu mestskej časti, pričom ročnú sumu 

príspevkov odhadujeme na 7 tis. eur.  

 

Materiál sa predkladá v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

 

 

Stanovisko Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača: 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku viacdetným 

rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom v predloženom znen 



3 
 

 

 

 

 

N Á V R H  

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e  

 mestskej časti Bratislava-Rača  

č.  ......./2022 
z .........  2022 

o poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so 

zdravotne znevýhodneným dieťaťom  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača  v súlade s § 6 ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení:  

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

 

(1)Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje účel, podmienky a 

postup pri poskytovaní finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne 

znevýhodneným dieťaťom (ďalej len „finančný príspevok“) z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“).   

(2) Viacdetná rodina je pre účely tohto nariadenia rodina s tromi a viac maloletými deťmi, 

ku dňu podania žiadosti, s trvalým pobytom na území mestskej časti.  

(3) Zdravotne znevýhodnené dieťa je pre účely tohto nariadenia nezaopatrené dieťa1)              

s preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby (ďalej len „ŤZP“), resp. s rozhodnutím o 

ťažkom zdravotnom postihnutí, ktorému nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna 

služba2). 

(4) Finančný príspevok podľa tohto nariadenia je dobrovoľným príspevkom mestskej časti 

poskytovaným z rozpočtu mestskej časti, na ktorý nie je právny nárok.  

(5) Finančný príspevok je možné poskytnúť maximálne do výšky vyčlenených finančných 

prostriedkov v rozpočtovej položke na príslušný rok. 

(6) Mestská časť môže poskytnúť finančný príspevok na základe žiadosti zákonného 

zástupcu detí, ktorý sa o deti osobne stará. 

Článok 2 

 
1) § 9 a 254 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
2) § 13 ods.5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
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Účel poskytnutia príspevku a preukazovanie účelu poskytnutia 

 

Finančný príspevok možno poskytnúť za príslušný školský rok na preplatenie:   

a) nákladov spojených s navštevovaním:  

1. základnej umeleckej školy, nákupom/prenájmom hudobného nástroja, úhrady výdavkov 

spojených so štúdiom ako sú sústredenia, súťaže na území Slovenskej republiky (ďalej 

len „SR“) a podobne, ak je preukázané, že dieťa navštevuje základnú umeleckú školu,  

2. jazykového vzdelávania (akceptujú sa platby za návštevu jazykového vzdelávania, platby 

za jazykové učebnice, ak je preukázané, že dieťa navštevuje jazykové vzdelávanie, 

jazykové sústredenie na území SR),   

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

krúžkoch, skautingu a podobne (akceptujú sa platby za návštevu/absolvovanie aktivity, 

nákup pomôcok/športových potrieb vrátane športového oblečenia a obuvi, výdavky 

spojené so sústredením alebo súťažami na území SR a podobne, ak je preukázané, že 

dieťa navštevuje centrá voľného času, športové kluby, záujmové krúžky a podobne), 

4.  záujmových aktivít pre deti predškolského veku najmä ak ide o jazykové vzdelávanie 

v materskej škole, športové aktivity, návštevu umeleckých a výchovných podujatí 

s materskou školou, 

b) poplatku za účasť na: 

1. kultúrnom podujatí, na výlete a škole v prírode zabezpečovanej materskou školou,        

základnou školou, špeciálnou školou, strednou školou,   

2. súťaži alebo sústredení,  plaveckom alebo lyžiarskom kurze,    

3. organizovanom pobyte alebo tábore,   

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

území SR, 

5. na organizovanom výlete (inou organizáciou ako v bode 4 tohto písmena), pobytovom 

alebo dennom tábore na území SR, 

6. na lyžiarskom výcviku organizovanom základnou školou na území SR po písomnom 

dokladovaní zo strany školy, že aktivita nebola hradená zo štátnej dotácie (ak 

z dokladovania zo 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) nákladov spojených s liečebným pobytom alebo s rehabilitáciou, nákladov na 

špecializované terapie pre deti, náklady na špecializované multisenzorické hračky pre deti 

so špeciálnymi potrebami, alebo zdravotné pomôcky, ktoré nie sú hradené zdravotnou 

poisťovňou. 

 

 

Článok 3 

Oprávnená osoba (žiadateľ) 

 

Finančný príspevok podľa tohto nariadenia sa môže poskytnúť:   

a) rodine  najmenej s tromi maloletými deťmi; oprávnenou osobou je zákonný zástupca 

dieťaťa, ktorý má, rovnako ako maloleté dieťa, na ktoré sa finančný príspevok žiada, trvalý 

pobyt na území mestskej časti Bratislava-Rača minimálne 3 roky pred podaním žiadosti,   

b) rodine s maloletým dieťaťom s ŤZP; oprávnenou osobou je zákonný zástupca dieťaťa, ktorý 

má, rovnako ako maloleté dieťa s ŤZP, na ktoré sa finančný príspevok žiada, trvalý pobyt 

na území mestskej časti Bratislava-Rača minimálne 3 roky pred podaním žiadosti.   

 

 

 

Článok 4 
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Postup pri predkladaní žiadosti a pri poskytovaní finančného príspevku 

 

(1) Konanie o poskytnutí finančného príspevku sa začína podaním „Žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom“ 

(ďalej v texte nariadenia len „žiadosť“), ktorá je zverejnená na webovej stránke mestskej časti 

Bratislava-Rača www.raca.sk, alebo je k dispozícii aj na oddelení pre sociálne veci Miestneho 

úradu mestskej časti (ďalej len „OSV“) v listinnej podobe.   

(2) Oprávnená osoba podľa tohto nariadenia je povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky 

doklady preukazujúce oprávnenosť poskytnutia finančného príspevku, ako prílohy žiadosti, a 

to najmä   

a) k nahliadnutiu fotokópie rodných listov, resp. právoplatné rozhodnutie o zverení dieťaťa do 

náhradnej rodinnej starostlivosti,   

b) k nahliadnutiu preukaz ŤZP, resp. rozhodnutie ÚPSVaR SR o ŤZP dieťaťa a/alebo 

v prípade, že sa jedná o dieťa do 6 rokov zmluvu s poskytovateľom sociálnej služby včasnej 

intervencie3),   

c) čestné vyhlásenie o účele využitia finančných prostriedkov. 

(3) Žiadosť sa podáva v období od 1. júna do 30. septembra príslušného kalendárneho roka 

na OSV alebo v podateľni Miestneho úradu mestskej časti. Žiadosti doručené po lehote 

uvedenej v predchádzajúcej vete nebudú posudzované. Neúplné žiadosti budú automaticky 

vyradené alebo žiadosti podané v inom termíne nebudú posudzované.  

(4) Finančný príspevok sa poskytuje výlučne na platby realizované v príslušnom školskom 

roku.  Pokladničné doklady si odkladá žiadateľ, nakoľko poskytovateľ príspevku môže 

žiadateľa vyzvať na predloženie dokladov do konca nasledujúceho kalendárneho roka. 

V prípade, ak by žiadateľ nevedel vydokladovať použitie príspevku na základe predchádzajúcej 

vety, stráca nárok podať žiadosť na príspevok v budúcom/nasledujúcom kalendárnom roku.   

(5)  OSV žiadosť spracuje, posúdi a pripraví návrh stanoviska starostovi mestskej časti. 

(6)  OSV môže na podnet školy, ktorú navštevuje dieťa žiadateľa, vyplatiť príspevok 

priamo poskytovateľovi voľnočasovej aktivity (na základe napr. prihlášky na daný krúžok), tak 

aby poskytnuté finančné prostriedky boli využité účelným spôsobom.  

(7)  O poskytnutí finančného príspevku rozhoduje na návrh OSV starosta mestskej časti.   

(8)  O zamietnutí žiadosti mestská časť informuje oprávnenú osobu (žiadateľa) písomne. 

(9)  Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v žiadosti. Ak žiadateľ uvedie 

nesprávny údaj alebo nepravdivý údaj, nebude môcť po dobu jedného nasledujúceho 

kalendárneho roka požiadať o finančný príspevok.  Žiadateľ je povinný písomne nahlásiť každú 

zmenu údajov uvedených v žiadosti a prílohách.   

  

 

Článok 5 

Výška a výplata príspevku 

 

(1) Suma finančného príspevku v školskom roku môže byť poskytnutá maximálne do výšky 

50 eur na dieťa z viacdetnej rodiny alebo 150 eur na dieťa so zdravotným znevýhodnením. 

Finančný príspevok je možné poskytnúť jedenkrát v príslušnom školskom roku.  
(2) Oprávnenej osobe mestská časť poskytne príspevok prevažne bezhotovostne bankovým 

prevodom na účet oprávnenej osobe prostredníctvom platobného poukazu, alebo hotovostne v peňažnej 

forme v pokladni miestneho úradu mestskej časti prostredníctvom platobného poukazu. 
 

 

Článok 6 

 
3 § 33 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

http://www.raca.sk/
http://www.biskupice.sk/
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Záverečné ustanovenie 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 

........... č. UZN .......................... a nadobúda účinnosť dňa ................ 2022.  

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Drotován 
           starosta mestskej časti Bratislava-Rača 


