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Kód uznesenia 13.5. 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu  
 

s c h v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou od 1. novembra 2012. 
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Dôvodová správa 
 
 A. Všeobecná časť 
 
 Toto všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (ďalej iba „nariadenie“) má 
nahradiť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
7/2011 z 30. júna 2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia a v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 10/2011. 

 
Dôvodom predloženia nariadenia je: 
  
1. povinnosť obce určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka školy/školského 
zariadenia všeobecne záväzným nariadením v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
2. zosúladenie výšky dotácie s aktuálne schválenými všeobecne záväznými nariadeniami 
niektorých mestských častí, ktoré v období január – máj 2012 vykonali zmeny vo svojich 
všeobecne záväzných nariadeniach o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa/žiaka materskej školy, školského klubu detí, jazykovej školy, školského strediska 
záujmovej činnosti a zariadenia školského stravovania, 
 
3.  zosúladenie nariadenia hlavného mesta s rozpočtom pre základné umelecké školy a centrá 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
  
B. Osobitná časť 
 
 Oproti teraz platnému nariadeniu dochádza k nasledovným zmenám: 
 
1. V § 3 ods. 1 dochádza k spresneniu postupu pri určení výslednej výšky dotácie na 
kalendárny rok. 

 
2. V § 5 sa zrušuje teraz platné nariadenie. 
 
3. V § 6 sa navrhuje účinnosť zákona od 1. novembra 2012. 
 
4. V prílohe č. 1 bola zosúladená výška dotácií pre základné umelecké školy a centrá voľného 
času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta s rozpočtom hlavného mesta. Výpočet 
výšky dotácie pre jednotlivé základné umelecké školy a centrá voľného času nadväzuje na 
schválený rozpočet hlavného mesta pre jednotlivé školy/školské zariadenia  s prihliadnutím na 
počet detí/žiakov v jednotlivých školách/školských zariadeniach. Pre základné umelecké 
školy je rozdelený v pomere 13:8 vo vzťahu individuálnej a skupinovej formy vyučovania 
v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o osobitostiach 
určovania výšky dotácie. Navrhované zmeny vo výškach dotácií sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
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výška dotácie podľa doteraz 
platného nariadenia 

navrhovaná výška dotácie rozdiel  

P. č. Subjekty zriadené hlavným mestom individuálna 
forma 

vyučovania 

skupinová 
forma 

vyučovania 

individuálna 
forma 

vyučovania 

skupinová 
forma 

vyučovania 

individuálna 
forma 

vyučovania 

skupinová 
forma 

vyučovania 
1. Základná umelecká škola Júliusa  Kowalského, 

Jesenského 6, Bratislava 
934,31 574,96 925,80 569,72 - 8,51 - 5,24 

2. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 
11, Bratislava 

736,18 453,04 852,81 524,81 116,63 71,77 

3. Základná umelecká škola, Podjavorinskej 9, Bratislava  479,58  509,95  30,37 
4. Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava 736,49 453,22 622,58 383,13 - 113,91 - 70,09 
5. Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 

5, Bratislava 
735,29 452,49 706,05 434,49 - 29,24 - 18,00 

6. Základná umelecká škola, Hálkova 56, Bratislava 957,16 589,02 836,00 514,46 - 121,16 - 74,56 
7. Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava 729,98 449,22 700,80 431,26 - 29,18 - 17,96 
8. Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 

Bratislava 
569,17 350,26 686,67 422,57 117,50 72,31 

9. Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava 896,57 551,73 867,54 533,87 - 29,03 - 17,86 
10. Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 

3, Bratislava 
841,03 517,56 706,34 434,67 - 134,69 - 82,89 

11. Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, 
Bratislava 

898,45 552,89 928,31 571,27 29,86 18,38 

12. Základná umelecká škola Jána Albrechta, 
Topoľčianska 15, Bratislava 

913,26 562,00 836,91 515,02 - 76,35 - 46,98 

13. Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 170,39 185,40 + 15,01 
14. Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava 1260,47 260,05 - 1000,42 
15. Centrum voľného času,  Hlinícka 3, Bratislava 218,97 194,66 - 24,31 
16. Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, 

Bratislava 
279,03 287,23 + 8,20 

17. Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava 229,02 212,19 - 16,83 
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7. V prílohe č. 2: 
I. Ur čenie dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne centrá voľného času 
(hlavné mesto je zriaďovateľom tohto druhu škôl/školských zariadení): 
 
 V súlade s § 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
poskytuje hlavné mesto dotáciu najmenej 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
dieťa/žiaka školy/školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. Toto 
ustanovenie sa uplatňuje pre tie druhy škôl/školských zariadení, ktoré má hlavné mesto 
v zriaďovateľskej pôsobnosti, t.j. pre určenie výšky dotácie pre neštátne základné umelecké 
školy a neštátne centrá voľného času. Ide o riadky 1, 2 a 6, v ktorých prichádza k zosúladeniu 
výšky dotácie s dotáciami uvedenými v Tabuľke č. 1 nariadenia s prihliadnutím na počet detí 
v jednotlivých zariadeniach.  
 Výška dotácie je určená ako 88 % váženého aritmetického priemeru z výšky dotácií 
pre základné umelecké školy a centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta určených v tabuľke č. 1 tohto nariadenia. Zmeny vo výškach dotácií sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

Druh školy 

výška dotácie 
podľa doteraz 

platného 
nariadenia 

navrhovaná 
výška dotácie 

rozdiel 

základná umelecká škola – 
individuálna forma vyučovania 

708,57 678,02 -30,55 

základná umelecká škola – 
skupinová forma vyučovania 

432,33 411,64 -20,69 

centrum voľného času 243,83 190,91 -52,92 
 
II. Ur čenie dotácie pre ostatné neštátne školy/školské zariadenia (hlavné mesto nie je 
zriaďovateľom tohto druhu škôl/školských zariadení): 
 
a) v riadkoch č. 3, 5 a 8 bola zosúladená výška dotácie so zmenami vo výškach dotácií 
vo všeobecne záväzných nariadeniach o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa/žiaka materskej školy, školského klubu detí, jazykovej školy, školského strediska 
záujmovej činnosti a zariadenia školského stravovania jednotlivých mestských častí a bola 
určená ako 88 % váženého aritmetického priemeru týchto dotácií s ohľadom na počet žiakov 
v jednotlivých druhoch škôl/školských zariadení. Zmeny vo výškach dotácií sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

Druh školy 

výška dotácie 
podľa doteraz 

platného 
nariadenie 

navrhovaná 
výška dotácie 

rozdiel 

materská škola 1341,29 1370,37 + 29,08 
školský klub detí 280,93 287,37 + 6,44 
zariadenie školského stravovania 114,03 119,21 + 5,18 

 
b) v riadkoch č. 4, 7, 9 až 12 ostáva dotácia nezmenená.  
 
Navrhované zmeny nezakladajú zvýšené nároky na rozpočet hlavného mesta. 
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Pripomienkové konanie  
 

VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 
dieťa školského zariadenia 

 
 

V súlade s § 3 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej iba „Pravidlá pre prípravu“) oddelenie kultúry, školstva a športu oslovilo 27 oddelení a útvarov magistrátu so žiadosťou o stanovisko k návrhu 
nariadenia.  Stanovisko s pripomienkami doručili dve oddelenia, ostatné oddelenia nemali k návrhu pripomienky. 
 

P. č. 

útvar magistrátu 
komisia MsZ, 

fyzická osoba alebo 
právnická osoba 

ustanovenie pripomienka 
stanovisko 

spracovateľa 

1. oddelenie 
legislatívno- 
právne 

§ 5 navrhujú upraviť v znení: 
„Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2011.“ 

akceptuje sa 

2. oddelenie miestnych 
daní a poplatkov 

Príloha č. 1 a 
2 

odporúčajú v návrhu VZN v prílohách 1 a 2 výšku dotácie v eurách uviesť v zmysle 
ustanovenia § 3 ods. 3 predmetného VZN v zaokrúhlenej sume 

neakceptuje sa, na celé eurá nahor sa v súlade 
§ 3 ods. 3 tohto nariadenia zaokrúhľuje 
výsledná dotácia na príslušný kalendárny rok 
vypočítaná podľa tohto nariadenia, nie 
jednotlivé výšky dotácií na dieťa/žiaka  

 
 
V súlade s § 6 bod 2 ods. b) Pravidiel pre prípravu a Príkazom č. 2/2012 riaditeľky magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
určuje postup pri zverejňovaní návrhov všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  oddelenie kultúry, školstva 
a športu zabezpečilo zverejnenie návrhu nariadenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta 24 dní pred rokovaním MsR. V lehote na 
uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia (03.092012 – 12.09.2012) žiadna fyzická osoba ani právnická osoba nepodala pripomienky k návrhu 
nariadenia.
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

Kód uzn.: 1.2 
13.5 

 
 

Uznesenie č. 607/2012 
     zo dňa 05. 09. 2012 
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

 odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, s účinnosťou 
od 1. novembra 2012. 
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Všeobecne záväzné nariadenie  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. ..../2012 
z .............. 2012 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z., § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 37 písm. m) Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3 sa uznieslo: 

  
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) určuje výšku dotácie na 
prevádzku a mzdy na 

a) žiaka základnej umeleckej školy, 

b) poslucháča jazykovej školy, 

c) dieťa materskej školy a  

d)  dieťa školského zariadenia; v zariadení školského stravovania na žiaka školy, ktorej 
zariadenie zabezpečuje školskú stravu. 

 
§ 2 

Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je 

a) základná umelecká škola a centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), 

b)  štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo 
fyzická osoba ako zriaďovateľ takej základnej umeleckej školy, materskej školy, 
jazykovej školy a školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom môže byť aj obec 
alebo krajský školský úrad a ktorá je zriadená na území hlavného mesta, ak 
o dotáciu požiada. 1)  

 
 § 3 

Výška dotácie 

  (1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy a dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta je určená v prílohe č. 1. 

                                                           
1 § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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(2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2. 

(3) Dotácia na príslušný kalendárny rok vypočítaná podľa tohto nariadenia sa 
zaokrúhľuje na celé eurá nahor. 

 
§ 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

Hlavné mesto poskytuje príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne, vo výške jednej 
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok, vždy do 25. dňa každého mesiaca. 

 
§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2011. 

 
§ 6 

Účinnosť 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Ftáčnik v.r. 

primátor 
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Príloha č. 1  
k všeobecne záväznému nariadeniu č. .../2012  

 
 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy  
na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa centra voľného času  

v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
 

výška dotácie v eurách  

P. č. Subjekty zriadené hlavným mestom  individuálna 
forma 

vyučovania 

skupinová 
forma 

vyučovania 
1. Základná umelecká škola Júliusa  Kowalského, 

Jesenského 6, Bratislava 
925,80 569,72 

2. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 
11, Bratislava 

852,81 524,81 

3. Základná umelecká škola, Podjavorinskej 9, Bratislava  509,95 
4. Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava 622,58 383,13 
5. Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 

5, Bratislava 
706,05 434,49 

6. Základná umelecká škola, Hálkova 56, Bratislava 836,00 514,46 
7. Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava 700,80 431,26 
8. Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 

Bratislava 
686,67 422,57 

9. Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava 867,54 533,87 
10. Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 

3, Bratislava 
706,34 434,67 

11. Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, 
Bratislava 

928,31 571,27 

12. Základná umelecká škola Jána Albrechta, 
Topoľčianska 15, Bratislava 

836,91 515,02 

13. Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 185,40 
14. Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava 260,05 
15. Centrum voľného času,  Hlinícka 3, Bratislava 194,66 
16. Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, 

Bratislava 
287,23 

17. Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava 212,19 
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Príloha č. 2  
k všeobecne záväznému nariadeniu č. .../2012  
 
 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej koly, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

 

P. č. 
Subjekty zriadené štátom uznanou cirkvou alebo  
náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou  
alebo fyzickou osobou 

výška dotácie  
v eurách 

1. Základná umelecká škola, individuálna forma vyučovania 678,02 
2. Základná umelecká škola, skupinová forma vyučovania 411,64 
3. Materská škola 1370,37 
4. Jazyková škola 22,00 
5. Školský klub detí 287,37 
6. Centrum voľného času  190,91 
7. Školské stredisko záujmovej činnosti 220,88 
8. Zariadenie školského stravovania  119,21 
9. Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
5 749,00 

10. Školský klub detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl 

535,00 

11. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 111,00 
12. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 11,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


