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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

 
s ch v a ľ u j e 

 
 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2012 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času 
dňom 1. januára 2013. 



Dôvodová správa 
 

A. Všeobecná časť 
 
Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vo februári 2011 novelizovali 
ustanovenia § 49 ods. 4 a § 116 ods. 6, ktoré sa bezprostredne vzťahujú na určenie výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
(ZUŠ) a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času (CVČ) 
(ďalej len „príspevky“).  
Výška príspevkov pred novelou zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Príspevky pred novelou zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov boli 
určené % vyjadrením zo sumy mesačného príspevku určených pre zákonných zástupcov 
žiakov maximálne 15 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa (t.j. 86,65 
€) a pre dospelú osobu maximálne 15 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu (t.j. 189,83 €).  

V súčasnosti účinné všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 
9/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 
v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 
voľného času (ďalej len „VZN“) určuje výšku mesačných príspevkov pre ZUŠ od 2 % -11 % 
(t.j. od 2,00 € do 11,00 €) pre nezaopatrené dieťa a pre študujúcich, plnoletých študentov 
a dospelé osoby od 5,5 % - 11 %  (t.j. od 6,00 € do 21,00 €). Mesačné príspevky v CVČ sú 
stanovené od 2,00 € do 4,00 € pre deti do 15 rokov a študujúcu mládež a  pre dospelých vo 
výške 8,00 €.  
Výška príspevkov po novele zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 
Novela vyššie uvedených ustanovení zákona umožňuje zriaďovateľovi bez akýchkoľvek 
obmedzení určiť vo VZN  príspevky žiakom/účastníkom ZUŠ/CVČ. Nakoľko sa úplne mení 
filozofia určovania príspevkov, predkladáme nové VZN, ktorým sa v zrušovacom ustanovení 
zruší VZN č. 9/2011. 

Listom oddelenia kultúry, školstva a športu vo veci úpravy príspevkov žiakov boli 
oslovení riaditelia ZUŠ/CVČ, v ktorom sa im vo svojich  návrhoch odporúčalo zohľadňovať: 

- súčasné ekonomické podmienky ZUŠ/CVČ na zabezpečenie svojej činnosti, 
- osobitosti prevádzkových nákladov na činnosť a školské budovy, 
- finančné možnosti žiakov a účastníkov v územnej lokalite, v ktorej sa činnosť 

ZUŠ/CVČ vykonáva a na 
- organizáciu vyučovacieho procesu ZUŠ a činnosti CVČ. 

 
Návrh riaditeľov ZUŠ a CVČ 
Riaditelia ZUŠ navrhovali zvýšenie príspevkov: 

- o 0,50 € pre skupinové vyučovanie žiakom do 15 rokov, 
- od  0,50 € až do 2,50 € pre skupinového vyučovania pre dospelých žiakov,  
- z 2,00 € na 5,00 € pre žiakov zborového spevu, 
- zo 6,00 € na 8,00 € študujúcim žiakom skupinového vyučovania nad 18 rokov, 
- z 21,00 € na 25,00 €  pre individuálne štúdium pre dospelých. 

Z 5-tich CVČ navrhli zvýšiť príspevky na priamu činnosť z 2,00 € na 3,00 € pre nezaopatrené 
dieťa s tým, že deti, ktoré prichádzajú v kolektíve (napr. deti z MŠ) na krúžok by platili 2,00 € 
a bol návrh výšku poplatku pre dôchodcov a nezamestnaných znížiť z 8,00 € na 4,00 €. 
Odporúčala sa aj výška príspevku ponechať, resp. príspevky na krúžkovú činnosť  
diferencovať podľa ich nákladovosti napr. takto:  



- najmenej, 2,00 €, príspevky na nenáročnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích 
programoch,  

- 3,00 €  na klubová činnosť, pohybové aktivity, tanečné krúžky, prírodovedné krúžky a 
pod,  

- 4,00 € napr. na jazykové, technické krúžky, modelárstvo, informatika a pod., 
- 5,00 € na práca s hlinou, výrobu keramiky, náročné výtvarné krúžky (maľovanie na 

hodváb, maľovanie na sklo ...), športové zameranie- plávanie a pod.  
Návrh oddelenia kultúry, školstva a športu 
 Odborní zamestnanci oddelenia po zvážení finančnej situácie mesta, finančných 
požiadaviek ZUŠ a CVČ na udržanie technickej a materiálnej úrovne nevyhnutných 
prevádzkových potrieb, na základe tvorby nového rozpočtu na roky 2013 – 2015, ale i 
pozitívne hodnotenej kvalitnej ponuky výchovno-vzdelávacej práce ZUŠ a CVČ navrhujú 
zvýšiť príspevok o 1 euro pri všetkých kategóriách príspevku pre deti v predškolskom veku 
a žiakov počas plnenia povinnej školskej dochádzky, o 2 eurá pre študentov navštevujúcich 
strednú školu, pre plnoleté fyzické osoby o 1 euro a zjednotiť výšku príspevku dospelých 
študujúcich a zamestnaných, vychádzajúc z výšky príspevku k 30.06.2012.  
 Výrazná  zmena mesačného príspevku bude u študentov II. stupňa základného štúdia, 
ktorí dosiahli plnoletosť a študujúcich študentov vysokých škôl, ktorí navštevujú štúdium pre 
dospelých (pri skupinovom vyučovaní zo 6,00 € na 12,50 € a pri individuálnom štúdiu z 11,00 
€ na 22,00 €). Táto zmena má zrovnoprávniť príspevky dospelých študentov, ktorí navštevujú 
ZUŠ z dôvodu získania nadstavbového umeleckého vzdelávania v ZUŠ alebo nevyužili v čase 
povinnej školskej dochádzky získavanie umeleckého vzdelávania v ZUŠ a posilniť poslanie 
ZUŠ v poskytovaní umeleckej výchovy a vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy, 
tak ako je to stanovené v školskom zákone. Navrhovaná zmena sa bude týkať 654 študentov 
z celkového počtu žiakov 9427 zapísaných v ZUŠ k 15.09.2011.  
 Príspevky na činnosť v CVČ navrhujú určiť rozpätím minimálneho a maximálneho 
príspevku na jednotlivé činnosti CVČ podľa náročnosti a druhu klubovej alebo záujmovej 
činnosti. Opäť v návrhu rešpektujú zriaďovateľskú povinnosť obce financovať vzdelávanie 
a záujmové vzdelávanie najmä detí do 15 rokov.  
 
Finančný dopad zmeny výšky príspevkov na príjmy rozpočtu hlavného mesta  
(pri počte žiakov ZUŠ a účastníkov CVČ k 15.09.2011)     v tis. 
Príjmy žiakov ZUŠ a účastníkov CVČ za rok 2011 794  
Plánované príjmy žiakov ZUŠ a účastníkov CVČ podľa návrhu VZN   1 086  
Rozdiel:  292  
 
 Pri výpočte plánovaných príjmov CVČ spracovateľ vychádzal z priemernej výšky 
príspevku z intervalu minimálneho a maximálneho príspevku stanoveného vo VZN pre deti 
do 15 rokov a príspevku pre účastníkov CVČ nad 15 rokov. 
 Podľa pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení zmien a doplnkov návrh 
VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke hlavného mesta od 24.09.2012 do 
18.10.2012. Pripomienkové konanie právnických a fyzických osôb VZN bolo určené do 
4.10.2012. Výsledky pripomienkového konania VZN sú v prílohe materiálu. 
 
B. Osobitná časť 
 
K § 1: 
Ustanovenie definuje predmet všeobecne záväzného nariadenia. 
 



K § 2 : 
V tomto ustanovení predkladateľ určuje výšku príspevku zákonnému zástupcovi dieťaťa pred 
plnením školskej dochádzky a počas plnenia školskej dochádzky, neplnoletej fyzickej osobe, 
ktorý navštevuje strednú školu a  plnoletej fyzickej osobe na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom v ZUŠ. Predkladateľ rešpektuje súčasný stav organizácie štúdia v ZUŠ.  
 
K § 3:  

Výška príspevku je stanovená rozpätím minimálneho a maximálneho príspevku pre 
účastníka v záujmovom útvare.  
Účastníci záujmových útvarov v CVČ sa definujú takto: 
a) za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,  
b) za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18 roku, ktorá 

sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je 
zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku, 

c) dospelú osobu je plnoletým žiakom strednej alebo vysokej školy, alebo je zárobkovo 
činná. 

 
K § 4: 
V ustanoveniach sa definuje spôsob úhrady príspevkov, odpustenia príspevkov a podmienky 
na vrátenie príspevkov žiakom ZUŠ alebo účastníkom CVČ.  
 
K § 5:  
Ide o zrušovacie ustanovenie. Rušia sa VZN, ktoré určovali čiastočnú úhradu  nákladov 
spojených so štúdiom na ZUŠ a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ. 
a určuje sa účinnosť VZN. 
 
K § 6: 
V tomto ustanovení sa určuje účinnosť VZN. 



(N á v r h) 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. ... /2012  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov spojených so štúdiom 
v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

centra voľného času  
 

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., § 49 ods. 4 a § 116 ods. 6 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 6 ods. 24 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 sa 
uznieslo:  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej škole (ďalej len „škola“) a nákladov spojených s činnosťou centra voľného času 
(ďalej len „centrum“) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

 
§ 2 

Výška príspevku v škole 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiaka základnej školy  
mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 11 eur, 
b) skupinové vyučovanie 6,50 eur, 
c) vyučovanie predmetu zborový spev 3 eurá. 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva zákonný 
zástupca  neplnoletého žiaka strednej školy mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje 
nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 12 eur, 
b) skupinové vyučovanie 7,50 eur, 
c) vyučovanie predmetu zborový spev 4 eurá. 

(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva dospelá 
osoba mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 22 eur, 
b) skupinové vyučovanie 12,50 eur. 

(4) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva dospelá 
osoba, ktorá je plnoletým žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy a nie je 
zárobkovo činná, mesačným príspevkom nasledovne: 



a) individuálne vyučovanie 22 eur, 
b) skupinové vyučovanie 12,50 eur. 

(5) Zákonný zástupca dieťaťa pred plnením povinnej školskej dochádzky, zákonný 
zástupca žiaka základnej školy a zákonný zástupca neplnoletého žiaka strednej školy (ďalej 
len „zákonný zástupca žiaka“) a dospelá osoba prispieva na štúdium v škole za každý 
navštevovaný odbor samostatným príspevkom. 

(6) Zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba môže písomne požiadať riaditeľa 
školy o vrátenie mesačného príspevku, ak vyučujúci učiteľ nebol z akéhokoľvek dôvodu 
prítomný na vyučovacom procese dlhšie ako jeden mesiac a 

a) nezabezpečil náhradu hodín za neodučené hodiny, 
b) alebo vedenie školy nezabezpečilo počas neprítomnosti učiteľa náhradného učiteľa. 

(7) Ak zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba neuhrádza určenú výšku 
príspevku, môže riaditeľ školy rozhodnúť o  predčasnom ukončení štúdia. 

 
§ 3 

Výška príspevku v centre 
 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra prispieva podľa 
náročnosti a druhu klubovej alebo záujmovej činnosti  

a) zákonný zástupca žiaka mesačným príspevkom vo výške 2 až 5 eur, 
b) zaopatrené neplnoleté dieťa 1) mesačným príspevkom vo výške 4 až 7 eur. 

 
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra prispieva podľa 

náročnosti a druhu klubovej alebo záujmovej činnosti dospelá osoba mesačným príspevkom 
vo výške 8 až 11 eur. 

 
(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra prispieva podľa 

náročnosti a druhu klubovej alebo záujmovej činnosti dospelá osoba, ktorá je plnoletým 
žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy a nie je zárobkovo činná, mesačným 
príspevkom 8 až 11 eur. 

(4) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť každého 
navštevovaného záujmového útvaru, klubovej alebo záujmovej činnosti centra na príslušný 
školský rok určí a zverejní riaditeľ centra najneskôr do 1. septembra príslušného školského 
roka.. 

5) Zákonný zástupca žiaka, zaopatrené neplnoleté dieťa a dospelá osoba prispieva na 
činnosť každého navštevovaného záujmového útvaru, klubovej alebo záujmovej činnosti 
centra samostatným príspevkom. 

(6) Zákonný zástupca žiaka, zaopatrené neplnoleté dieťa alebo dospelá osoba môže 
písomne požiadať riaditeľa centra o vrátenie časti príspevku z dôvodu predčasného 
 ukončenia účasti v záujmovom  útvare. 

                                                           
1 ) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 



(7) Riaditeľ centra môže po preskúmaní oprávnenosti písomnej žiadosti vrátiť 
zákonnému zástupcovi žiaka, zaopatrenému neplnoletému dieťaťu alebo dospelej osobe časť 
mesačného príspevku za obdobie, v ktorom nenavštevoval záujmový útvar. 
  

§ 4 
Úhrada a odpustenie príspevku 

 
(1) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť každého 

navštevovaného záujmového útvaru, klubovej alebo záujmovej činnosti centra od 1. januára 
2013 určí a zverejní riaditeľ centra do 10. januára 2013.  

(2) Príspevky podľa § 2 a 3 sa uhrádzajú do 10. dňa kalendárneho mesiaca, okrem 
príspevku, ktorý sa uhrádza do 20. januára 2013.  

(3) Zriaďovateľ, odpustí príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 
štúdiom v škole alebo na činnosť v centre, určených podľa § 2 a 3, ak zákonný zástupca žiaka, 
zaopatrené neplnoleté dieťa alebo dospelá osoba o to písomne požiada a predloží doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu.2)  

 
§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 
štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
centra voľného času v znení  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2011 z 30. júna 2011. 

 
§ 6 

Účinnosť 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 
 
 
 
 
 
 
 Milan Ftáčnik 

    primátor 

                                                           
2) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov . 



 
Výpis  

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 3.9.2012 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 5 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2012 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na vedomie predložený 
materiál. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.z. Monika Lintnerová 
V Bratislave, 4.9.2012 

 
 
 

 

KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  HL.  MESTA  SR  BRATISLAVY 

PRIMACIÁLNE.  NÁM. 1,   PSČ  814 99  BRATISLAVA 1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 

S t a n o v i s k o 
 

k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2012 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ a na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou CVČ   
 
Komisia po  diskusii  odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN.  
 
Hlasovanie:   
za  - 11 
proti  - 0 
zdržal sa - 0 
 
Bratislava 20.9.2012 
 

Ing. Peter Lenč, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MsZ 
 



Vyhodnotenie pripomienkového  konania 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. .../2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 
v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

centra voľného čas 
 

 Priebeh pripomienkového konania návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou centra voľného času (ďalej len „nariadenie“) sa realizovalo v súlade 
s pravidlami pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a príkazu riaditeľa magistrátu č. 2/2012. 

Nariadenie nebolo predmetom pripomienkového konania mestských častí hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu, že vecný obsah sa nedotýka mestských častí. 
(Skrátené pripomienkové konanie bolo schválené operatívnou poradou primátora dňa 
20.08.2012).  

V rámci pripomienkového konania bolo oslovených 25 oddelení Magistrátu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 15 oddelení zaslalo spätnú odpoveď bez pripomienok. 
Technicko-legislatívne pripomienky, ktoré vzišli z legislatívno-právneho oddelenia magistrátu 
sa zapracovali priamo do textu nariadenia pred jeho predložením na rokovanie do komisií 
a do mestskej rady. 
 Členovia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MsZ) dňa 
03.09.2012 odporúčali MsZ nariadenie schváliť.   

Komisia pre školstvo a vzdelávanie  a šport MsZ  prerokovala nariadenie a odporúčala 
MsZ nariadenie schváliť bez pripomienok .  

Návrh nariadenia bol zverejnený v termíne od 24.09. 2012 do 18.10.2012 na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Do určeného termínu 04.10.2012 spracovateľovi nariadenia boli doručené dve 
pripomienky zo Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Panenská 11, Bratislava.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnotenie pripomienkového konania 
 

 
Por. 
číslo 

oddelenie magistrátu, 
komisie MsZ,  
fyzické alebo 
právnické osoby 

§ Pripomienka 
Stanovisko 

spracovateľa 

1. 
Oddelenie legislatívno 
-právne 

3 ods. 8  Navrhuje sa odsek vypustiť z dôvodu, že predmet 
VZN určuje výšku mesačného príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa pred plnením školskej dochádzky, 
žiaka  základnej školy, žiaka strednej školy a dospelej 
osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 
štúdiom v základnej umeleckej  škole a na činnosť  
CVČ. Ustanovenie § 3 ods. 8 určovalo uhrádzať plnú 
výšku príspevku na prázdninovú činnosť.  

Pripomienka sa akceptuje. 
Zdôvodnenie.  
Predmet VZN  upravuje len čiastočné náklady na štúdium v ZUŠ a 
činnosť  CVČ. Výška príspevku na prázdninovú činnosť zodpovedá  
výške skutočných nákladov na  činnosť vykonávanú len počas  
školských prázdnin  a je určená aj pre  deti a mládež, ktoré nemuseli 
byť počas školského roka účastníkmi pravidelnej činnosti CVČ.   

2. 

ZUŠ M.R.Paneská 11, 
Bratislava 

2 ods. 4 Ustanovenie upravuje výšku mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v 
škole dospelej osobe, ktorá je plnoletým žiakom 
strednej školy alebo študentom vysokej školy a nie je 
zárobkovo činná, viac než o 100% oproti v súčasnosti 
platnému VZN č. 7/2011 z 30. júna 2011, čo 
považujem za drastické neúmerné a likvidačné voči 
tejto skupine žiakov. Navrhujem preto zvážiť výšku 
tohto príspevku na primeranejšiu vzhľadom na 
doterajšiu jeho výšku. 
 

Pripomienka sa neakceptuje. 
Zdôvodnenie: 
Ide o skupinu plnoletých študentov, ktorí  navštevuje zväčša ZUŠ za 
účelom získania nadstavbového umeleckého vzdelania, nie 
základného, pre ktoré je ZUŠ preferovaná zákonom. 
.Môže ísť o žiakov, ktorí majú záujem  

- získať základné umelecké vzdelanie, ktoré musia absolvovať, aby 
mali základy pre ďalšie štúdiom na VŠ (napr. pedag. fakulta) 
a nevyužili možnosť získať základné umelecké vzdelanie v ZUŠ v 
 období keď si plnili povinnú školskú dochádzku, 

- pokračovať v štúdiu v ZUŠ, ich vzdelávanie však už neplní 
vzdelávanie primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa 
vzdelávania, 

- majú iba záujem sa naučiť hre na nástroj alebo sa naučiť tancovať , 
maľovať...., 

- majú záujem o výučbu ďalšieho hudobného nástroja, alebo 
navštevovať iný odbor umeleckého vzdelávania 

 
3. 

ZUŠ M.R. Paneská 11, 
Bratislava 

6 Navrhuje, aby návrh VZN nadobudol účinnosť 
namiesto 010.1.2013 01.09.2013 z dôvodu, že škola je 
organizovaná na školské roky. Navrhovateľ  považuje 
zmenu finančných podmienok pre študentov počas 
školského roka za neprijateľnú.  

Pripomienka sa neakceptuje. 
Zdôvodnenie: 
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy a aj ZUŠ sa zostavuje na 
kalendárny rok.  
 



Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č..../2012 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v 
základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 
voľného času 

Kód uzn.: 1.2 
13.5 

 

Uznesenie č. 656/2012 
     zo dňa 11. 10. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č.../2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 
štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
centra voľného času. 
 


