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Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta  SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

A. s ch v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa 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, s účinnosťou dňom 1. augusta 2011. 
 

B. s p l n o m o c ň u j e 
 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
vydať  úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia 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, ako vyplýva zo zmien a doplnkov z tohto všeobecne záväzného 
nariadenia. 
 

T: 31. august  2011 



Dôvodová správa 
 

Materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 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“ (ďalej len „novela nariadenia“) sa predkladá na 
prerokovanie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na základe podnetu 
riaditeľov základných umeleckých škôl (ďalej len „ZUŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy.  

Návrh na novelu nariadenia bol adresovaný primátorovi listom č. 52619/2011 zo dňa 
4.3.2011. Deklarovaným dôvodom návrhu na novelu nariadenia je zvýšiť príjmy základných 
umeleckých škôl (ZUŠ), získať pre svoju činnosť viac finančných prostriedkov.  

Za ďalšie dôvody zvýšenia príspevkov sú v súčasnosti nízke príspevky, najmä 
v prípravnom štúdiu. Dve eurá za mesiac sú v mnohých prípadoch hlavnou motiváciou pre 
„umiestnenie“ dieťaťa do ZUŠ nie k rozvoju jeho talentu, ale na výrazne výhodnú odbornú 
starostlivosť o dieťa mimo vyučovania, pretože príspevky na čiastočnú úhradu v školských 
kluboch detí pri základných školách sa pohybujú v rozpätí od 7 – 10 eur v kolektívnych 
činnostiach.  Dieťa síce môže prejsť nie náročnými talentovými skúškami, ale dôvody rodiča 
zaradiť dieťa do ZUŠ sa ukazujú až neskôr, podľa jeho spolupráce so školou a napredovaní 
jeho dieťaťa. Dieťa je v ZUŠ individuálne odborne vyučované 2 - 3,5 hodiny týždenne, podľa 
druhu prípravného štúdia. A najmä kvôli školnému v prípravnom štúdiu sa ZUŠ nedarí 
napĺňať ukazovatele príjmov – tu je veľké množstvo detí, individuálne a vysoko odborne 
vyučované (1 dieťa a 1 pedagóg) za najnižšie príspevky. Príspevky vo výške cca 10 eur 
považujú za primeranú pre žiakov I. a II. stupňa. Pri štúdiu pre dospelých považujú za vhodné 
prihliadať na to, či dospelý študent je už zárobkovo činná osoba, alebo nie. Často sú to práve 
študenti stredných a vysokých škôl, ktorí navštevujú základné umelecké školy od malička, 
umelecky dozrievajú a ich výkony sú aj vzhľadom k predchádzajúcej dĺžke štúdia na ZUŠ 
zrelé a reprezentatívne a sú prínosom pre školu i miestnu kultúru. Výšku príspevku 
pracujúcich dospelých považujú rovnako za primeranú.  

Riaditelia centier voľného času (ďalej len „CVČ“) na spoločnej pracovnej porade, po 
oznámení požiadavky ZUŠ pristúpiť k novele VZN č. 2/2009 z dôvodu zvýšenia príspevkov 
detí, žiakov a študentov na štúdium v ZUŠ, neprejavili záujem zvyšovať výšku príspevkov 
z dôvodu prístupnosti krúžkov čo najväčšiemu počtu detí aktivity CVČ.  

Až v riadnom pripomienkovom konaní žiadali riaditelia CVČ upraviť § 3 ods. 2. 
Úpravou tohto § sa zjednotia podmienky dospelých účastníkov CVČ a študentov ZUŠ, 
ktorí študujú na stredných školách alebo vysokých školách. Z celkového počtu 
účastníkov priamej činnosti CVČ (ročný priemerný počet účastníkov je cca 4500) sa 
novela nariadenia bude týkať 428 dospelých ľudí, ktorí súčasne študujú na strednej 
alebo vysokej škole. 

 
A: Všeobecná časť 

 
Ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov 
určujú maximálnu výšku príspevku na žiaka alebo dospelú osobu nasledovne: 

a) 15 % zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa (84,61 €), čo 
predstavuje 12,79 € mesačne pre žiakov I. a II. stupňa základného štúdia, alebo 
účastníka záujmového útvaru CVČ, 



b) 15 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (185,38 €), čo 
predstavuje maximálne 27,80 € mesačne pre dospelú osobu. 

 
Stav pred novelou (súčasnosť) 

Predkladateľ VZN č. 2/2009, ktoré je prílohou dôvodovej správy č. 4, určil výšku 
príspevku žiakov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ a s činnosťou 
CVČ tak,  

a) aby sa umožnilo čo najväčšiemu počtu detí v predškolskom veku a vo veku do 15 
rokov oboznámiť sa so základmi umeleckého vzdelávania a týmto zabezpečiť 
dostatočný priestor pre ZUŠ vo vyhľadávaní talentov,  

b) výšku príspevku v CVČ určilo „symbolicky“ pre deti a žiakov do 15 rokov z dôvodu, 
aby centrum bolo prístupné pre najväčší počet detí a mládeže, ktoré svoj voľný čas 
majú záujem tráviť organizovane a pod pedagogickým a odborným vedením, 

c) percento príspevku sa navrhlo tak, aby sa účinnosťou VZN minimalizovali zmeny 
výšky príspevkov detí, žiakov, mládeže a dospelých účastníkov, vyberaných 
v školskom roku 2008/2009 a celkové príjmy od žiakov a účastníkov ZUŠ a CVČ 
udržali úroveň príjmovej zložky roku 2007. 

 
V školskom roku 2010/2011 boli príspevky detí a žiakov v ZUŠ do 18 rokov v rozpätí od 

2 - 9,50 € za mesiac podľa typu štúdia, u dospelých osôb nad 18 rokov sa určili príspevky 
v rozpätí od 9,50 – 17 € za mesiac.  

 
V centrách voľného času sa príspevky detí a žiakov do 18 rokov nemenia (príspevky 

sú stanovené od 2 - 3,50 €) u dospelých osôb boli príspevky určené na 7,5 €. Prijatím 
novely nariadenia budú študujúce dospelé osoby prispievať na činnosť v CVČ 4 €.  
 
Návrh novely nariadenia 

V budúcom školskom roku 2011/2012 sa podľa návrhu riaditeľov ZUŠ majú príspevky 
detí a žiakov do 18 rokov pohybovať rovnako v rozpätí od 2 - 9,50 € za mesiac, ale líšia sa 
podľa typu štúdia a podľa toho, či ide o základné štúdium a jeho prípravné, individuálne 
a skupinové vyučovanie, resp, prvý alebo druhý stupeň základného štúdia a individuálneho, 
skupinového vyučovania alebo vyučovania zborového spevu. U dospelých nad 18 rokov 
navrhujú príspevky v rozpätí od 5,50 – 20,50 € za mesiac s tým, že dospelá osoba, ak nie je 
zárobkovo činná a je súčasne študentom strednej školy alebo vysokej školy, priznáva sa 
polovica z percenta určenej dospelej osobe, ktorá je zárobkovo činná.  

Najnižšia hodnota 2 € z  rozpätia príspevkov sa pred novelou nariadenia týkala 1030 
žiakov  ZUŠ a prijatím novely nariadenia len 62 žiakov zborového spevu.  

 
Analytické rozloženie príjmov ZUŠ (Príloha č.4) 

Deťom (žiaci od 5 - 7 rokov) sa zvyšuje príspevok v prípravnom štúdiu najviac o 6 €, t.j. 
pri počte žiakov 1567 (z toho deti MŠ 677) je podiel na celkových príjmoch 6.456,60 
€/mesiac.  

Deťom od 7 - 15 rokov sa zvyšuje príspevok o 1 €, t.j. pri počte žiakov 5918 je podiel na 
celkových príjmoch 4.198,00 €/mesiac. 

Študentom od 15 - 18 rokov sa zvyšuje príspevok o 1 €, t.j. pri počte študentov 1094 je 
podiel na celkových príjmoch 751,00 €/mesiac. 

Dospelým zaopatreným osobám sa zvyšuje príspevok najviac o 3 €/mesiac, t.j. pri počte 
študujúcich 153 je podiel na celkových príjmoch 434,00 €/mesiac. 

Dospelým osobám nezaopatreným nad 18 rokov (študentom stredných a vysokých škôl) 
sa znižuje príspevok najviac, o 7 €. Pri počte 728 študentov stredných škôl a študentoch 



vysokých škôl, ktorí navštevujú  ZUŠ sa priznaním 50 %  príspevku dospelých osôb, znižuje 
príjem o 5.319,00 €/mesiac oproti príjmu podľa VZN 2/2009. 

Touto úpravou by sa celkové príjmy v ZUŠ (pri 9522 žiakov) zvýšili o sumu 6.984,00 € za 
mesiac, ktoré by tvorili príjem hlavného mesta.  

 
Akceptovaním pripomienky CVČ sa ich absolútne príjmy ku dňu účinnosti novely 

nariadenia znížia o 856 € za mesiac, ale očakáva sa, že úprava novely nariadenia zvýši 
záujem návštevnosti študentov stredných škôl a vysokých škôl v CVČ v nasledujúcich 
rokoch.   

Návrh pripomienky centier voľného času bude opätovne prerokovaný v komisii 
vzdelávania, školstva a športu dňa 23.6.2011. 

 
B: Osobitná časť 
 

1. K § 2: 
Štruktúra percenta stanovená na výpočet príspevku určeného na štúdium v ZUŠ sa zvýšila pre 
zákonného zástupcu žiaka a zaopatrenú dospelú osobu . 
 
2. V § 2 a § 3 sa vsúva nový ods. 3, v ktorom sa znižuje príspevok dospelej osobe ak je 
nezaopatrená a súčasne je študentom strednej školy alebo vysokej školy. 
 
Prílohy k dôvodovej správe: (6) 
      1.   Pripomienkové konanie 

2. VZN č. 2/2009 
3. Tabuľka: Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom ZUŠ a s činnosťou v CVČ 
4. Tabuľka: Porovnanie súčasných a navrhovaných výšok príspevkov podľa formy štúdia 
5. Stanovisko zo zasadnutia komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
6. Uznesenie zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. ............ 

z ....................2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa 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 
 

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 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 zákona č. 245/2008 Z. z. sa uznieslo:  
 

Čl. I 

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 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 2 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiaka základnej školy 
a neplnoletého žiaka strednej školy mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje 
percentuálnym podielom zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 1) 
nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 11 %, 
b) skupinové vyučovanie 6 %, 
c) vyučovanie predmetu zborový spev 2 %. 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva dospelá 
osoba mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje percentuálnym podielom zo sumy 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 2) nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 11 %, 
b) skupinové vyučovanie 6 %.“. 

 
2. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) 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, ktorého výška sa určuje percentuálnym podielom zo 
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 2) nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 5,5 %, 
b) skupinové vyučovanie 3 %.“. 
 



 
3. V § 3 sa za ods. 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
  

„(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra  prispieva 
dospelá osoba, ktorá je plnoletým žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy 
a nie je zárobkovo činná, mesačným príspevkom 2% zo sumy životného minima pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu 2).“. 
 
4. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.   

 
Čl. II 

 
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby 

vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia 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, ako vyplýva zo zmien a doplnení z tohto všeobecne záväzného 
nariadenia. 

 
Čl. III 

     
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2011. 

           
 
 

Milan Ftáčnik  
  primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 
 

Pripomienkové konanie 
 

 Priebeh pripomienkového konania návrhu novely všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2009 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 „novela nariadenia“) sa 
realizovalo v súlade s Pravidlami  pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Novela nariadenia nebola predmetom pripomienkového konania mestských častí 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu, že vecný obsah sa nedotýka 
mestských častí. (Skrátené pripomienkové konanie schválené operatívnou poradou primátora 
dňa 18.4.2011). Do pripomienkového konania bolo oslovených 25 oddelení Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 9 oddelení zaslalo spätnú odpoveď bez 
pripomienok. Technicko-legislatívne pripomienky, ktoré vzišli z legislatívno-právneho 
oddelenia magistrátu sa zapracovali priamo do textu novely nariadenia ešte pred jej 
predložením do operatívnej porady primátora. 
 Členovia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 10.5.2011 
zobrali  novelu nariadenia  na vedomie s tým, že ju prerokujú a vydajú stanovisko až po jej 
prerokovaní vo vecne príslušnej komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport.   

Komisia pre školstvo a vzdelávanie  a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  prerokovala  novelu nariadenia bez pripomienok a tvorí 
prílohu č. 5 tohto materiálu.  

Návrh novely nariadenia je zverejnený v termíne od 30.5.2011 do 23.6.2011 na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Do určeného termínu spracovateľovi novely nariadenia bola doručená pripomienka 
z centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta.  

 
Vznesená 
pripomienka 
od:  

§ Pripomienka 
Stanovisko 

spracovateľa 

CVČ  
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
hlavného mesta 

3 ods. 2 

Centrá  voľného času navrhujú, aby 
sa študentom stredných škôl 
a študentom vysokých škôl znížila 
čiastočná úhrada zo 4% na 2%. 
(súčasný mesačný poplatok je 7,50 
€  žiada sa jeho zníženie na 4,00 €). 

Spracovateľ akceptuje 
pripomienku. Zjednotia sa 
podmienky  pre  rovnakú  
vekovú skupinu študentov 
v ZUŠ a účastníkov CVČ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.  2 /2009 
z 29.januára  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 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 
ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave, § 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 zákona č. 245/2008 Z. z. ustanovuje:  

 
§ 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 nezaopatreného  dieťaťa alebo  zaopatrená  neplnoletá fyzická osoba  mesačným 
príspevkom: 

a) na prípravné štúdium v: 
1. individuálnom vyučovaní 4 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa,1) 
2. skupinovom vyučovaní 2 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa, 1) 

b) na prvý stupeň základného štúdia: 
1.  v individuálnom vyučovaní 10 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa, 1) 
2. v skupinovom vyučovaní  5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa, 1) 
3. a pri vyučovaní  predmetu zborový spev  2 % sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa, 1) 

c) na druhý stupeň základného štúdia: 

                                                           
1 ) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
 
 



1. v prípravnom štúdiu 5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, 1 ) 
2. v individuálnom vyučovaní 10 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa, 1) 
3. v skupinovom vyučovaní 5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa, 1) 
4. a pri vyučovaní  predmetu zborový spev 2 % sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa, 1) 
 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva dospelá 
osoba   mesačným príspevkom v: 
a)  v prípravnom štúdiu 5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 2) 
b)  individuálnom vyučovaní  9 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu,2)  
c) skupinovom vyučovaní 5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 2) 

(3) Zákonný zástupca žiaka  a dospelá osoba   prispieva na štúdium v škole za každý 
navštevovaný odbor samostatným príspevkom. 

(4) 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 žiakovi náhradu hodín za neodučené hodiny, 

b) alebo vedenie školy nezabezpečilo žiakovi počas neprítomnosti učiteľa náhradného 
učiteľa. 

(5) 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  

a) zákonný zástupca mesačným príspevkom vo výške 2 % sumy životného minima, 1) 

b) zaopatrené neplnoleté dieťa mesačným príspevkom vo výške 4 % sumy životného 
minima. 1) 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra prispieva dospelá 
osoba   mesačným príspevkom  4 % sumy životného minim . 2) 

(3) Zákonný zástupca, zaopatrené neplnoleté dieťa, dospelá osoba prispieva na činnosť 
každého navštevovaného záujmového útvaru samostatným príspevkom. 

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

                                                           
2 )  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 



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

 
 

§ 4 
Spoločné ustanovenia 

(1) Príspevky podľa § 2 a 3 sa uhrádzajú do 10. dňa kalendárneho mesiaca. Výška 
mesačných príspevkov sa zaokrúhľuje na 50 euro centov nahor.                                                                                                                                                 

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

 

§ 5 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť 1. marca  2009. 

 
 
 
Ing. Andrej Ďurkovský 
               primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

neskorších predpisov 
 



Príloha č. 3 
 
 

 

Tabuľka k ur čeniu výšky príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  v 
ZUŠ a CVČ od 1.7.2010 
  € €   € €   

 % 84,61 §4ods.1VZN  % 185,38 §4ods.1VZN   
 1 0,85 1,00  1 1,85 2,00   
 2 1,69 2,00  2 3,71 4,00   
 3 2,54 3,00  3 5,56 6,00   
 4 3,38 3,50  4 7,42 7,50   
 5 4,23 4,50  5 9,27 9,50   
                
 6 5,08 5,50  6 11,12 11,50   
 7 5,92 6,00  7 12,98 13,00   
 8 6,77 7,00  8 14,83 15,00   
 9 7,61 8,00  9 16,69 17,00   
 10 8,46 8,50  10 18,54 19,00   
                
 11 9,31 9,50  11 20,39 20,50   
 12 10,15 10,50  12 22,25 22,50   
 13 11,00 11,00  13 24,10 24,50   
 14 11,85 12,00  14 25,96 26,00   
 15 12,69 13,00  15 27,81 28,00   
          
          
          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 4 
Porovnanie súčasných a navrhovaných výšok príspevkov podľa formy štúdia



VZN 2/2009 
maximum 15 % zo sumy 

životného minima v €  
k 1.7.2010 

Návrh na 
novelu 

VZN 2/2009 

Celkový mesačný 
príjem podľa 
VZN 2/2009 

Celkový mesačný 
príjem podľa 

návrhu 
novely VZN 2/2009 

Rozdiel 
Typ štúdia 

v ZUŠ 

do 15 % 
max 12,79€ 

mesačne 
v % v € 

Počet žiakov  
v šk. r. 

2010/2011 

v € v €  

Základné štúdium  
individuálne* 4% 3,50 11,00 9,31 599 2096,50 5574,95 3478,45 
skupinové** 2% 2,00 6,00 5,08 968 1936,00 4914,15 2978,15 
Prvý stupeň zákl. štúdia je určené pre žiakov od 6- 15 rokov 
Prípravné štúdium je určené pre deti od 5 rokov a môže trvať 1-2 roky 
individuálne 10% 8,50 11,00 9,31 3443 29265,50 32044,35 2778,85 
skupinové 5% 4,50 6,00 5,08 2462 11079,00 12498,59 1419,59 
zborový spev 2% 2,00 2,00 1,69*** 13 26,00 22,00 -4,00 
Druhý stupeň zákl. štúdia je určené pre žiakov od  15 rokov do18 rokov ( zväčša pre študentov stredných škôl) 
individuálne  5% 4,50 11,00 9,31         
skupinové 5% 4,50 6,00 5,08         
         
individuálne  10% 8,50 11,00 9,31 645 5482,50 6003,08 520,58 
skupinové 5% 4,50 6,00 5,08 400 1800,00 2030,64 230,64 
zborový spev 2% 2,00 2,00 1,69*** 49 98,00 82,92 -15,08 
Dospelá osoba   
študent SŠ a VŠ       zľava 50%         
individuálne  5% 9,50 5,50 10,20         
skupinové 5% 9,50 3 5,56         
 
individuálne  9% 17,00 5,50 10,20 208 3536,00 2120,75 -1415,25 
skupinové 5% 9,50 3,00 5,56 62 589,00 344,81 -244,19 

 
do 15 % 

max. 27,80 € 
mesačne  

Štúdium pre dospelých je určené pre študentov vysokých škôl a pracujúcich 
prípravné štúdium                 
individuálne  5% 9,50 11,00 20,39         
skupinové 5% 9,50 6,00 11,12         
                  
individuálne  9% 17,00 11,00 20,39 105 1785,00 2141,14 356,14 
skupinové 5% 9,50 6,00 11,12 48 456,00 533,89 77,89 



 
Dospelá osoba   
Študent SŠ a VŠ       zľava 50%          
individuálne  5% 9,50 5,50 10,20         
skupinové 5% 9,50 3,00 5,56         
 
individuálne  9% 17,00 5,50 10,20 394 6698,00 4017,18 -2680,82 
skupinové 5% 9,50 3,00 5,56 64 608,00 355,93 -252,07 

Spolu cca:  9522,00 66044,50 73029,18 6984,68 
Poznámka:     
* individuálne štúdium - hudobný odbor      Fyzický počet:   8.858  
** skupinové štúdium- tanečný odbor, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor   Študujúcich:      9.522  
*** pod ľa § 4 ods. 1 predkladaného VZN sa výška mesačných príspevkov zaokrúhľuje na 50 euro centov nahor.   

 



Príloha č. 5 
 

 
 

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 hl.m.SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl.m. 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 
 

 
 
 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh 
uznesenia v predloženom znení. 
 
 
 
Hlasovanie:   
za  - 9 
zdržal sa - 0 
proti  - 0 
 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
Bratislava 25.05.2011 
 
 

Ing. Viera Kimerlingová, v.r. 
predsedníčka komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 

 
 
Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie 
 



Príloha č. 6 
 
 

 
Výpis  

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 14.06.2011 

___________________________________________________________________________ 
 
 
K bodu č. 7 

      Návrh  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
a dopĺňa 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.  

        
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ  
 
1.schváliť   
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa 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, 
s účinnosťou dňom 1. augusta 2011. 
 
2. splnomocniť 
 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
vydať  úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia 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, ako 
vyplýva zo zmien a doplnkov z tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
 

T: 31. august  2011 
 

  
Hlasovanie: 
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová 
V Bratislave, 14.06.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 


