
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti materských škôl 

 

Úpravy za november 2010 

Dňa 19.11.2010 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠ SR) 40-01.  Vo výkaze 

bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  

podľa stavu k 15.9.2010. Oprava sa vykonala v nitrianskom kraji (obec Nová Vieska), 

v žilinskom kraji (obec Divina) a v košickom kraji (obec Bačka). Uvedeným zriaďovateľom 

bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2010. 

 

Zmena v rozpočte sa vykonala aj zriaďovateľom MŠ na základe rozhodnutia o vyradení MŠ 

zo siete škôl a školských zariadení v nitrianskom kraji (mesto Levice) a v košickom kraji (OZ 

– Vzdelanie naša nádej do budúcnosti). 

 

Október 2010 

 

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie – upravený rozpočet na rok 2010 sa každému 

zriaďovateľovi určila ako súčet: 

- súčinu 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa platnej k 1.1.2009 (84,52 Eur mesačne) a počtu detí MŠ, ktoré majú 

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2009 (podľa 

výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) a  

- súčinu 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2010 (84,61 Eur mesačne) a počtu detí MŠ, ktoré majú 

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2010 (podľa 

výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave).  

 

V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2010 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl 

a školských zariadení. 

Krajský školský úrad poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  

podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2010 prostredníctvom ich zriaďovateľov.  

Úpravy za január až august 2010 

 

Dňa 14.6.2010 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 k 15.9.2009. 

Vo výkaze bol opravený počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, u zriaďovateľa materskej školy v košickom kraji (obec Kraľovce). Uvedenej obci 

bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2010. 

 

Dňa 9.3.2010 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 k 15.9.2009. 

Vo výkaze bol opravený počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, u zriaďovateľov materských škôl v trnavskom kraji (mesto Piešťany) 

a prešovskom kraji (obce Poša a Vydrník). Uvedeným zriaďovateľom bol upravený príspevok 

na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2010. 

 

Dňa 21.1.2010 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 k 15.9.2009. 

Vo výkaze bol opravený počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, u zriaďovateľov materských škôl v bratislavskom kraji (obec Láb) a košickom 



kraji (obec Kluknava a Kostoľany nad Hornádom). Na základe uvedeného bol týmto 

zriaďovateľom upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 

2010. 

Január 2010 

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2010 sa každému zriaďovateľovi určila ako 

súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

k 15.9.2009 (podľa výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) 

a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 

2010. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2010 vo výške 84,52 EUR 

mesačne. 

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2010 bude zriaďovateľom upravená podľa 

skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2010 a 

sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej  k 1. septembru 2010. 

Krajský školský úrad poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  

prostredníctvom ich zriaďovateľov.  

Október 2009 

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie – upravený rozpočet na rok 2009 sa každému 

zriaďovateľovi určila ako súčet: 

- súčinu 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa platnej k 1.1.2009 (81,66 Eur mesačne) a počtu detí MŠ, ktoré majú 

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2008 (podľa 

výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) a  

- súčinu 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2009 (84,52 Eur mesačne) a počtu detí MŠ, ktoré majú 

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2009 (podľa 

výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave).  

 

V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2009 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl 

a školských zariadení. 

Krajský školský úrad poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  

podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2009 prostredníctvom ich zriaďovateľov.  

Január 2009 

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2009 sa každému zriaďovateľovi určila ako 

súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

k 15.9.2008 (podľa výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) 

a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 

2009. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2009 vo výške 81,66 EUR 

mesačne. 

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2009 bude zriaďovateľom upravená podľa 

skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2009 a 

sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej  k 1. septembru 2009. 



Krajský školský úrad poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  

prostredníctvom ich zriaďovateľov.  

 

 

 


