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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  
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
s účinnosťou dňom 1. augusta 2014 
 
2. Doplatenie zálohových platieb za obdobie od 1. januára 2014 do 31. júla 2014 do výšky 
finančných prostriedkov schválených týmto všeobecne záväzným nariadením, a to tým 
školám a školským zariadeniam, ktorým je dotácia týmto všeobecne záväzným nariadením 
upravená nahor 
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Dôvodová správa  
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení výšky finančných prostriedkov určených 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. 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia. 
 
Materiál obsahuje: 
I. Informáciu o legislatíve týkajúcu sa financovania neštátneho školstva 
II. Analýzu financovania neštátneho školstva v podmienkach hlavného mesta v rokoch 2011 
až 2014 
III. Všeobecnú časť a osobitnú časť týkajúcu sa navrhovaného nariadenia  

 
I. Informácia o legislatíve týkajúca sa financovania regionálneho školstva – originálne 
kompetencie 
 
 Obec postupuje pri financovaní neštátnych základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a školských zariadení (tzv. originálnych kompetencií) podľa § 6 ods. 12 
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.  
 To znamená, že pre školy a školské zariadenia:  
 a) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zostavuje rozpis finančných prostriedkov 
v súlade s písmenom a) tohto ustanovenia a  
 b) v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromných a cirkevných zriaďovateľov obec 
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa na dieťa/žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku 
finančné prostriedky vo výške najmenej 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka 
obecnej školy/školského zariadenia. 
 V hlavnom meste sú zriaďovateľské kompetencie voči obecným školám/školským 
zariadeniam rozdelené v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov medzi Bratislavu a mestské časti, a to tak, 
že Bratislave je v súlade s § 6a ods. 2 písm. o) vyhradené „byť zakladateľom základných 
umeleckých škôl a centier voľného času“ a mestským častiam je v súlade s § 7a ods. 2 písm. 
g) vyhradené „byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení a plniť funkciu 
školského úradu, okrem základných umeleckých škôl a centier voľného času“.  
 Financovanie neštátnych škôl/školských zariadení je v kompetencii hlavného mesta. 
 
II. Analýza financovania neštátneho školstva v podmienkach hlavného mesta v rokoch 
2011 až 2014 
 
 V tejto časti sú spracované počty jednotlivých neštátnych škôl/školských zariadení 
podľa zriaďovateľov, počty žiakov v nich a finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu 
hlavného mesta ako dotácia na mzdy a prevádzku pre tieto školy. Sumárne výsledky sú 
spracované do grafov.    
 V rokoch 2011 až 2014 bol zaznamenaný nárast počtu neštátnych škôl/školských 
zariadení na území hlavného mesta, nárast počtu detí/žiakov navštevujúcich tieto 
školy/školské zariadenia a aj nárast výšky finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu 
hlavného mesta. Prehľadné údaje sú spracované v tabuľkách a sumárne údaje sú kvôli 
prehľadnosti spracované v aj grafoch. 
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1. Prehľad počtu neštátnych škôl/školských zariadení v rokoch 2011 až 2014, ktoré boli 
v prevádzke, mali riadne vykázané deti/žiakov a požiadali hlavné mesto o dotáciu 
 
 Rok 
Súkromné školy/školské zariadenia 2011 2012 2013 2014 
základná umelecká škola 13 14 15 16 
materská škola 16 16 17 22 
jazyková škola 0 0 0 1 

školské stredisko záujmovej 
činnosti/centrum voľného času 3 3 5 5 
školský klub detí 6 5 7 8 

materská škola pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 1 1 1 1 

školský klub detí pre základnej škole 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 3 3 3 3 

centrum špeciálnopedagogického 
poradenstva 5 5 5 5 

centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 0 2 2 2 
zariadenie školského stravovania 19 19 19 20 
súkromné spolu 66 68 74 83 
     
Cirkevné školy/školské zariadenia 2011 2012 2013 2014 
základná umelecká škola 1 1 1 1 
materská škola 4 5 8 8 
školský klub detí 9 9 9 9 
zariadenie školského stravovania 5 5 5 5 
cirkevné spolu 19 20 23 23 
          

Neštátne spolu 85 88 97 106 
 
 
 

Vývoj počtu neštátnych škôl/školských zariadení 
na území hlavného mesta v rokoch 2011 až 2014
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2. Prehľad počtu detí/žiakov v neštátnych školách/školských zariadeniach v rokoch 2011 až 
2014 
 
 Rok 
Súkromné školy/školské zariadenia 2011 2012 2013 2014 
základná umelecká škola 3505 4505 4701 4967 
materská škola 710 829 881 1040 
jazyková škola 0 0 0 245 

školské stredisko záujmovej 
činnosti/centrum voľného času 316 356 768 929 
školský klub detí 497 484 720 913 

materská škola pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 6 17 17 20 

školský klub detí pre základnej škole 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 142 197 197 207 

centrum špeciálnopedagogického 
poradenstva 1831 2230 2295 2597 

centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 0 115 400 198 
zariadenie školského stravovania 5522 5574 6488 6902 
súkromné spolu 12529 14307 16467 18018 
          
Cirkevné školy/školské zariadenia 2011 2012 2013 2014 
základná umelecká škola 411 570 726 733 
materská škola 324 370 531 576 
školský klub detí 1248 1360 1441 1594 
zariadenie školského stravovania 2103 2040 2190 2208 
cirkevné spolu 4086 4340 4888 5111 
          

Neštátne spolu 16 615 18 647 21 355 23 129 
 
 

Počet detí/žiakov v neštátnych školách/školských zariadeniach v rokoch 2011 až 2014
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3. Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta neštátnym 
školám/školským zariadeniam v rokoch 2011 až 2014 
 
 Rok 
Súkromné školy/školské zariadenia 2011 2012 2013 2014 
základná umelecká škola 1 774 923 2 141 077 2 027 288 2 170 785 
materská škola 927 538 1 115 957 1 207 305 1 425 198 
jazyková škola 0 0 0 5 324 

školské stredisko záujmovej 
činnosti/centrum voľného času 65 134 78 635 146 620 176 212 
školský klub detí 134 163 136 493 206 910 262 372 

materská škola pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 34 494 97 730 97 733 114 980 

školský klub detí pre základnej škole 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 75 970 104 324 105 395 110 745 

centrum špeciálnopedagogického 
poradenstva 203 241 247 530 254 745 288 267 

centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 0 1 265 4 400 2 178 
zariadenie školského stravovania 603 189 640 426 773 781 822 794 
súkromné spolu 3 818 652 4 563 437 4 824 177 5 378 855 
          
Cirkevné školy/školské zariadenia 2011 2012 2013 2014 
základná umelecká škola 225 498 321 180 380 050 369 284 
materská škola 451 300 511 572 727 668 789 337 
školský klub detí 350 319 383 529 414 107 458 072 
zariadenie školského stravovania 239 306 234 384 261 072 263 219 
cirkevné spolu 1 266 423 1 450 665 1 782 897 1 879 912 
          

Neštátne spolu 5 085 075 6 014 102 6 607 074 7 258 767 
 
 

Finančné prostriedky poskytnuté neštátnym školám/školským zariadeniam v rokoch 2011 až 2014
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 Z uvedených tabuliek vyplýva, že v rokoch 2011 až 2014 narástol počet 
neštátnych škôl/školských zariadení o 21, t.j. o 25%, počet detí/žiakov v existujúcich aj 
v novovzniknutých školách/školských zariadeniach narástol o 6 514, t.j. o 39% 
a finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta týmto školám/školským 
zariadeniam narástli o 2 173 692 Eur, t.j. o 43%. Výpočet nezahŕňa nárast vyplývajúci 
zo schválenia návrhu nariadenia predkladaného týmto materiálom. 
  
Dôvodom nárastu finančných prostriedkov bol: 

a) nárast počtu neštátnych škôl a školských zariadení, 
b) nárast počtu detí/žiakov v neštátnych školách/školských zariadeniach, 
c) nárast finančných prostriedkov určených pre školy/školské zariadenia 

v zriaďovateľských pôsobnostiach hlavného mesta a mestských častí, z ktorých sa 
určuje 88% pre neštátne školy/školské zariadenia. 

 
 
 
III. Všeobecná a osobitná časť  
 
A. Všeobecná časť  
  
 Dôvodom predloženia nariadenia je povinnosť obce určiť výšku finančných 
prostriedkov pre zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a 
školských zariadení (ďalej len „neštátny zriaďovateľ“) a pre školy a školské zariadenia vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti všeobecne záväzným nariadením v súlade s § 6 ods. 12 
písm. c) 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.  
 Účelom návrhu nariadenia je aktualizácia výšky finančných prostriedkov určených 
neštátnym zriaďovateľom a určenie ďalších podrobností financovania v súlade s platnými 
právnymi predpismi.   

  
 
B. Osobitná časť 
 
1. V § 1 je definovaný rámcový obsah nariadenia, je určený nositeľ finančných prostriedkov 
(dieťa, žiak, poslucháč školy/školského zariadenia) a zriaďovateľ školy/školského zariadenia, 
ktorému sú finančné prostriedky podľa nariadenia poskytované.  
 
2. V § 2 je presne definovaný príjemca dotácie. 
 
3. V § 3 ods. 1 je definovaný postup pri určovaní výšky finančných prostriedkov určených na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej/skupinovej forme 
vyučovania a dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. 
Východiskovou sumou na určenie priemernej dotácie na dieťa/žiaka je schválený rozpočet na 
kalendárny rok 2014 pre základné umelecké školy a centrá voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta, položka rozpočtu dotácia na prevádzku a mzdy. Priemerná dotácia na 
jedno dieťa/žiaka je určená vydelením sumárnej výšky dotácia na prevádzku a mzdy príslušným 
počtom detí/žiakov podľa stavu k 15. septembru 2013. Pri základných umeleckých školách je 
určený pomer individuálnej a skupinovej formy vyučovania váhovým kritériom 14:7. 
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Tabuľka č. 1 
Výpočet priemernej dotácie na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej  
pôsobnosti hlavného mesta 
 Celková 

dotácia na 
prevádzku 
schválená 
v rozpočte 

2014 
(Eur) 
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ia
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Priemerná dotácia na 
žiaka v individuálnej 

forme vyučovanie 
(váhové kritérium 14) 

(Eur) 

Priemerná dotácia na 
žiaka v skupinovej 
forme vyučovanie 

(váhové kritérium 7) 
(Eur) 

ZUŠ 6 804 562 4485 3639 1 079,32 539,66 
 
Tabuľka č. 2 
Výpočet priemernej dotácie na dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
hlavného mesta 
 Celková dotácia na 

prevádzku schválená 
v rozpočte 2014 

(Eur) 

Počet detí podľa stavu 
k 15. septembru 2013 

Priemerná dotácia na žiaka 
(Eur) 

CVČ 978 945 3 346 292,57 
  
4. V § 3 ods. 2 je definovaný postup výpočtu výšky finančných prostriedkov na žiaka/dieťa 
poslucháča školy/školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa 
s tým, že v zmysle § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
je obec povinná poskytnúť neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky najmenej vo 
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka/poslucháča obecných 
škôl/školských zariadení: 
 
- v písmene a) na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej/skupinovej forme 

vyučovania vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka individuálnej/skupinovej formy 
vyučovania základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v ods. 1 písm. a) 

 
Tabuľka č. 3 
Výpočet 88% pre neštátne základné umelecké školy z tabuľky č. 1 

Základná umelecká škola 
Priemerná dotácia na žiaka  

v obecnej ZUŠ (Eur) 
88% z priemernej 

dotácie (Eur) 
individuálna forma vyučovania 1 079,32 949,80 
skupinová forma vyučovania 539,66 474,90 

 
- v písmene b) na dieťa centra voľného času vo výške 88% zo sumy určenej na dieťa centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v ods. 1 písm. b) 
 
Tabuľka č. 4 
Výpočet 88% pre neštátne centrá voľného času z tabuľky č. 2 

 
Priemerná dotácia na dieťa 

v obecnom CVČ (Eur) 
88% z priemernej 

dotácie (Eur) 
centrum voľného času 292,57 257,46 

 
- písmenách c) až f) na dieťa materskej školy, dieťa v školskom klube detí, poslucháča 

jazykovej školy a stravníka, žiaka školy vo výške 88 % zo sumy určenej na dieťa materskej 
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školy, dieťa v školskom klube detí, poslucháča jazykovej školy a stravníka, žiaka školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí 

 
Tabuľka č. 5 
Výpočet 88% pre neštátne školy/školské zariadenia podľa podkladov mestských častí 

Škola/školské 
zariadenia 

Výška fin. prostriedkov 
poskytnutá mestskými 

časťami podľa 
záverečných účtov 

(Eur) 

Počet 
detí/žiakov 

Priemerná 
dotácia na 
dieťa/žiaka 

(Eur) 

88% 
z priemernej 

dotácie 
(Eur) 

materská škola 18 671 638,17 11 403 1 637,43 1 440,94 
školský klub detí 3 681 050,08 9 859 373,37 328,57 
jazyková škola 1 399,00 15 93,27 82,08 
zariadenie 
školského 
stravovania 

3 014 123,81 18 769 160,59 141,32 

 
- v písmene g) a h) sú riešené výšky dotácií pre také školy/školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom môže byť okresný úrad. Výška dotácie na dieťa materskej školy pre deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je určená vo výške 88%, na dieťa materskej 
školy pre deti s autizmom  vo výške 100% a na dieťa v školskom klube detí pri základnej 
škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  klienta centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva a klienta centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie je určená vo výške 50% z finančných prostriedkov vypočítaných 
podľa § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 

 Pozn.: zriaďovanie škôl/školských zariadení pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami je úlohou štátu a realizuje ju prostredníctvom okresných úradov.   

 
Tabuľka č. 6 
Výpočet dotácie pre školy/školské zariadenia pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.  
Pre tieto školy je navrhnutá dotácia vo výške 50% nápočtu z podielových daní s tým, že 
komisiou pre školstvo, vzdelávanie a šport bolo pre materskú školu pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami navrhnuté zvýšenie dotácie na 88% a pre materskú školu 
pre deti s autizmom na 100 % (evidujeme len jednu takúto materskú školu). 
 

 
Koeficient 

podľa 
NV č. 

668/2004 
Z. z. 

Jednotkový 
koeficient 

na rok 2014 

Fin. prostr. 
napočítané 
v podiel. 

daniach na 
dieťa na 
rok 2014 

(Eur) 

Dotácia 
(Eur) 

% 
z  

podiel. 
daní 
(%) 

Materská škola pre deti so 
špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

68,2 60,51 4 126,78 3631,57 88 

Materská škola pre deti 
autizmom 

68,2 60,51 4 126,78 4126,78 100 

Školský klub detí pri základnej 13,2 60,51 798,73 399,36 50 
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škole pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 
vrátane internátnych škôl 
Centrum 
špeciálnopedagogického 
poradenstva 

2,0 60,51 121,02 60,51 50 

Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a 
prevencie 

0,2 60,51 12,10 6,05 50 

 
5. V § 3 ods. 3 je odkaz na prílohu nariadenia, v ktorej sú uvedené konkrétne výšky 
príslušných dotácií určených podľa ods. 1 a ods. 2.  
 
6. V § 4 sú určené  podmienky, spôsob a termín poskytovania finančných prostriedkov. 
 
7. V § 5 sa zrušuje doteraz platné nariadenie. 
 
8. V § 6 je definovaný termín nadobudnutia účinnosti nariadenia.   
 
9. V prílohách k nariadeniu sú v tabuľkovej forme uvedené výšky finančných prostriedkov 
určených na dieťa/žiaka na mzdy a prevádzku v jednotlivých školách/školských zariadeniach.  
 
Príloha č. 1: Porovnanie výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy a dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta vypočítanej z 
teraz platného nariadenia  a výšky dotácie v navrhovanom nariadení za rok 2014.  

v Eur 
 Priemerná 

dotácia 
vypočítaná  

z teraz platného 
nariadenia 

Priemerná 
dotácia - 

výpočet za rok 
2014 

Rozdiel 
(+) 
(-) 

základná umelecká škola, 
individuálna forma vyučovania 

818,67 1 079,32 (+)  260,65 

základná umelecká škola, skupinová 
forma vyučovania 

410,41 539,66 (+)  129,25 

centrum voľného času 216,94 292,57 (+)  75,63 
 Dôvodom nárastu priemernej dotácie za rok 2014 je nárast finančných prostriedkov 
schválených v rozpočte hlavného mesta určených pre základné umelecké školy a centrá 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a zároveň pokles počtu 
detí/žiakov v týchto školách/školských zariadeniach. 
 
Príloha č. 2: Výška dotácie 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 

v Eur 

p. č. 
Subjekty zriadené štátom uznanou cirkvou 

alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou 
právnickou osobou alebo fyzickou osobou 

Výška 
dotácie 
v teraz 

platnom 

Výška 
dotácie 

v nariadení 
v roku 2014 

Rozdiel 
 

(+) nárast 
(-) pokles  
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nariadení 

1. Základná umelecká škola, individuálna forma 
vyučovania 

720,45 949,80 (+)  229,35 

2. Základná umelecká škola, skupinová forma 
vyučovania 

361,16 474,90 (+)  113,74 

3. Materská škola 1 370,37 1 440,94 (+)  70,57 
4. Jazyková škola 22,00 82,07 (+)  60,07 
5. Školský klub detí 287,37 328,57 (+)  41,20 
6. Centrum voľného času  190,91 257,46 (+)  66,57 
7. Školské stredisko záujmovej činnosti 

220,88 - - - 
zo zákona 
zrušené*) 

8. Zariadenie školského stravovania  119,21 141,32 (+)  22,11 
9. Materská škola pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 
5 749,00 3 631,57 (-) 2 117,43 

10. Materská škola pre deti s autizmom 5 749,00 4 126,78 (-) 1 622,22 
11. Školský klub detí pri základnej škole pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami vrátane internátnych škôl 

535,00 399,36 (-)  135,64 

12. Centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva 

111,00 60,51 (-)  50,49 

13. Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 

11,00 6,05 (-)  4,95 

*) existujúce školské strediská záujmovej činnosti boli pretransformované na centrá voľného času 

  
Dôvodom nárastu položiek 1, 2 a 6 je nárast finančných prostriedkov schválených 

v rozpočte hlavného mesta pre základné umelecké školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta (Príloha č. 1) a zároveň povinnosť vyplývajúca 
obci z § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytnúť 
neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na 
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka/poslucháča obecných škôl/školských zariadení. 
 Dôvodom nárastu položiek 3, 4, 5 a 8 je nárast finančných prostriedkov schválených 
v rozpočtoch mestských častí pre materské školy, školské kluby detí, jazykové školy 
a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí a zároveň 
povinnosť vyplývajúca obci z § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov poskytnúť neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky najmenej vo výške 88% 
zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka/poslucháča obecných škôl/školských 
zariadení. 
 Dôvodom zníženia položiek č. 9 až 13 je zjednotenie metodiky nápočtu výšky dotácie, 
t. j. výpočet vychádza z výšky finančných prostriedkov napočítaných podľa  § 2 ods. 1 písm. 
c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a je 
navrhnuté zníženie dotácie na úroveň 50% z takto vypočítaných finančných prostriedkov 
s tým, že komisiou pre školstvo, vzdelávanie a šport bolo pre položku č. 9 materskú školu pre 
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami navrhnuté zvýšenie dotácie na 88% 
a pre položku č. 10 materskú školu pre deti s autizmom na 100%. Táto pripomienka bola 
akceptovaná a do návrhu nariadenia zapracovaná. 
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C. Vplyv na rozpočet hlavného mesta 
 
Schválenie navrhovaného nariadenia bude mať nasledovný vplyv na rozpočet hlavného mesta, 
na položku bežné transfery neštátnym školám/školským zariadeniam: 

v Eur 
 

Schválený 
rozpočet na rok 

2014 

Rozpočet po 
schválení VZN 

vrátane 
dorovnania - 
uzn. bod č. 2 

Potreba 
navýšenia 
rozpočtu 

na rok 2014 

Transfer neštátnym 
školám/školským zariadeniam 

7 714 500 8 465 600 (+) 768 300 

  
  

Hlavným dôvodom potreby navýšenia rozpočtu je nárast výšky finančných 
prostriedkov schválených v rozpočte hlavného mesta a v rozpočtoch mestských častí pre 
školy/školské zariadenia v ich zriaďovateľských pôsobnostiach a zároveň povinnosť 
vyplývajúca obci z § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
poskytnúť neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy 
určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka/poslucháča obecných škôl/školských zariadení. 
Táto zákonná povinnosť sa týka mechanizmu financovania neštátnych základných 
umeleckých škôl, centier voľného času, materských škôl, školských klubov deti, jazykových 
škôl a zariadení školského stravovania.  

Pre školy/školské zariadenia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami vrátane internátnych škôl, centier špeciálno-pedagogického poradenstva a centier 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa určuje výška dotácie podľa 
vlastných pravidiel. 
  
 Po schválení tohto nariadenia je potrebné zvýšiť rozpočet v kapitole Neštátne 
školstvo o čiastku 768 300,00 Eur. 
 
 
  
 Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 
12.6.2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  
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Pripomienkové konanie  
 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a 
mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

 
1. 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 30 útvarov magistrátu so žiadosťou o stanovisko k návrhu 
nariadenia.  Stanovisko s pripomienkami doručilo jedno oddelenie, ostatné oddelenia nemali k návrhu pripomienky alebo sa k návrhu nevyjadrili. 
P. č. útvar magistrátu ustanovenie pripomienka stanovisko spracovateľa 
1. oddelenie 

legislatívno- 
právne 

§ 5 pripomienky legislatívno-technického charakteru akceptujú sa 

 
2. V súlade s § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu zaujatie stanoviska príslušných miestnych zastupiteľstiev. V tejto súvislosti primátor listom zo dňa 26.3.2014 
požiadal všetkých starostov mestských častí o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia.  
Stanoviská sú uvedené v chronologickom poradí tak, ako boli doručené. 
P. č. mestská časť stanovisko k návrhu VZN poznámka 
1. Devín bez pripomienok uzn. č. 206/2014 zo dňa 07.04.2014 
2. Devínska Nová Ves schvaľuje návrh uzn. č. 48/4/2014 zo dňa 08.04.2014 
3. Vajnory súhlasí uzn. č. 462/2014 zo dňa 09.04.2014 
4. Nové Mesto schvaľuje bez pripomienok uzn. č. 21/15 zo dňa 15.03.2014 
5.  Vrakuňa  berie na vedomie uzn. č. 648/2014 zo dňa 14.04.2014 
6.  Podunajské Biskupice odporúča schváliť uzn. č. 378/2010-2014 zo dňa 14.04.2014 
7. Čunovo nemá pripomienky uzn. č. 308/2014 zo dňa 30.04.2014 
8. Karlova Ves súhlasí uzn. č. 506/2014 zo dňa 15.04.2014 
9. Lamač neprijaté uznesenie uzn. č. 58/2014/VI zo dňa 23.04.2014 
10. Petržalka nemá pripomienky zo dňa 29.04.2014 
11. Ružinov súhlasí  uzn. č. 445/XXVII/2014 zo dňa 06.05.2014 
12. Rusovce súhlasí s pripomienkami: 

a) po doplnení názvu VZN o určenie obdobia, na ktoré sa dotácia vzťahuje 
(rok, alebo mesiac) 

b) po doplnení názvov príloh o určenie obdobia, na ktoré sa dotácia vzťahuje 

uzn. č. 418 zo dňa 29. 5. 2014 
neakceptuje sa 
dotácia je vyčíslená na kalendárny rok (v § 3 
nariadenia) a nariadenie je možné meniť 
prijatím nového nariadenia alebo dodatku 
nariadenia  
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3. V súlade s § 6 ods. 1 Pravidiel pre prípravu bol návrh nariadenia predložený na posúdenie komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport a komisii finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta. Predložené pripomienky boli akceptované. 
P. č. komisia ustanovenie pripomienka stanovisko spracovateľa 

zvýšiť dotáciu pre materské školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
do výšky 88% 

akceptuje sa 1. komisia pre 
školstvo, 
vzdelávanie a šport 

Tabuľka č. 2 

doplniť do tabuľky nový riadok „Materská škola pre deti s autizmom“ s návrhom 
dotácie vo výške 100% 

akceptuje sa 

 
 
4. V súlade s § 6 ods. 2 a ods. 3 Pravidiel pre prípravu bol návrh nariadenia zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli hlavného mesta a na internetovej 
stránke hlavného mesta v dňoch 30. 5. 2014 až 23. 6. 2014. Fyzické osoby a právnické osoby mohli v dňoch od 30.5.2014 do 9. 6. 2014 uplatniť 
pripomienku k návrhu nariadenia. Oddeleniu kultúry, školstva, športu a mládeže bolo doručených spolu 59 podaní s pripomienkami.   

P. č. 
Fyzická osoba 
alebo právnicá 

osoba 
ustanovenie pripomienka stanovisko spracovateľa 

Príloha č. 2 
riadok č. 10 

žiada ponechať výšku dotácie pre školské kluby detí pri základných školách pre 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v doteraz platnej výške 
535,- Eur (alebo vyššej) 

neakceptuje sa 
vyžaduje navýšenie rozpočtu hl. mesta 
pripomienka sa týka 207 detí 
pozn.: v prípade akceptácie pripomienky je 
potrebné navýšiť rozpočet hl. mesta pre 
neštátne školy na rok 2014 o 11 700,- Eur 

1. Daniel Buchta 

§ 3 ods. 4 
písm. h) 
 

žiada zmeniť pre školské kluby detí pri základných školách pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami slová, ktorými sa určuje výška 
dotácie z „vo výške 50 %“  na „vo výške 68%“ alebo viac 

neakceptuje sa  
úprava textu v súvislosti s predchádzajúcou 
pripomienkou  

2. Mgr. Helena 
Tužinská, PhD. 

 ako pripomienka p. č. 1  

3. Marek Straube  ako pripomienka p. č. 1  
4. Lenka Machackova  ako pripomienka p. č. 1  
5. Radovana Straube  ako pripomienka p. č. 1  
6. Ing. Martina 

Zacharová 
 ako pripomienka p. č. 1  

7. Peter Steltenpohl  ako pripomienka p. č. 1  
8. Renata Nickmanová  ako pripomienka p. č. 1  
9. Veronika Chválová  ako pripomienka p. č. 1  
10. Juraj Madar  ako pripomienka p. č. 1  
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P. č. 
Fyzická osoba 
alebo právnicá 

osoba 
ustanovenie pripomienka stanovisko spracovateľa 

11. Mgr. Lenka 
Mikolášová 
Gajarová 

 ako pripomienka p. č. 1  

12. JUDr. Radovan 
Stretavský 

 ako pripomienka p. č. 1  

13. JUDr. Róbert 
Kováčik 

 ako pripomienka p. č. 1  

14. Natália Pavelková 
Mrázová a 
Róbert Pavelka 

 ako pripomienka p. č. 1  

15. Ing. Soňa Vörösová  ako pripomienka p. č. 1  
16. Mgr. Veronika 

Vörösová 
 ako pripomienka p. č. 1  

17. Ing. Michal Gžib  ako pripomienka p. č. 1  
18. Ing. Jana Gžibová  ako pripomienka p. č. 1  
19. Soňa a Radomír 

Letaši 
 ako pripomienka p. č. 1  

20. Inštitút detskej reči, 
Štefánikova 16, 
Bratislava 

Príloha č. 2 
riadok č. 11 

ponechať výšku príspevku pre dieťa centra špeciálnopedagogického poradenstva 
v pôvodnej výške, t.j. 111,- Eur 

neakceptuje sa 
vyžaduje navýšenie rozpočtu hl. mesta 
pripomienka sa týka 2 597 detí 
pozn.: v prípade akceptácie pripomienky je 
potrebné navýšiť rozpočet hl. mesta pre 
neštátne školy na rok 2014 o 54 650,- Eur 

21. Centrum nadania, 
n.o., Podzáhradná 
49, Bratislava 

 ako pripomienka p. č. 1  

22. Súkromné centrum 
špecialnopedago-
gického poradenstva, 
Gorkého 3, 
Bratislava 

Príloha č. 2 
riadok č. 11 

ako pripomienka p. č. 20  

23. Súkromná základná 
škola pre žiakov 
s intelektovým 

 ako pripomienka p. č. 1  
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P. č. 
Fyzická osoba 
alebo právnicá 

osoba 
ustanovenie pripomienka stanovisko spracovateľa 

nadaním CENADA, 
Majerníkova 60, 
Bratislava 

24. Jana Dóšová Príloha č. 2 dotáciu na dieťa materskej školy pre deti s autizmom ponechať vo výške 5 749,- Eur neakceptuje sa 
- pre materské školy s autizmom bola 
vytvorená samostatná kategória a je 
navrhnutá dotácia vo výške 100% 
podielových daní, t.j. 4 126,78 Eur 
vyžaduje navýšenie rozpočtu hl. mesta 
pripomienka sa týka 20 detí 
pozn.: v prípade akceptácie pripomienky je 
potrebné navýšiť rozpočet hl. mesta pre 
neštátne školy na rok 2014 o 13 520,- Eur 

25. Pavol a Lulu Dax  ako pripomienka p. č. 1  
26. Bohdan Ondrejka  ako pripomienka p. č. 1  
27. Mgr. Marcela 

Kršková 
-//- ako pripomienka p. č. 1  

28. Zuzana Mazancová  ako pripomienka p. č. 1  
29. Súkromné centrum 

špecialnopedago-
gického poradenstva, 
Stálicova 2. 
Bratislava 

 ako pripomienka p. č. 20  

30. Lucia Pavleová 
a Juraj Pavle 

 ako pripomienka p. č. 24  

na dieťa materskej školy pre deti s autizmom ponechať dotáciu vo výške 5 749,- Eur ako pripomienka p. č. 24 31. Ľudovít Polóny Príloha č. 2 
vytvoriť novú kategógiu: 
„dieťa v školskom klube pri základnej škole pre žiakov s autizmom“ a určiť mu 
dotáciu vo výške 88% z finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného 
predpisu (pozn.: 702,88 Eur) 

neakceptuje sa 
vyžaduje navýšenie rozpočtu hl. mesta 
pripomienka sa týka 3 detí 
pozn.: v prípade akceptácie pripomienky je 
potrebné navýšiť rozpočet hl. mesta pre 
neštátne školy na rok 2014 o 500,- Eur 

32. Ing. Manon 
Genčíková 

 ako pripomienka p. č. 31  
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P. č. 
Fyzická osoba 
alebo právnicá 

osoba 
ustanovenie pripomienka stanovisko spracovateľa 

33. Adriana Peťková  ako pripomienka p. č. 31  
34. Nada Koricinova  ako pripomienka p. č. 31  

žiadajú schváliť pre cirkevné školy a školské zariadenia dotáciu vo výške 100% neakceptuje sa 
vyžaduje navýšenie rozpočtu hl. mesta 
pripomienka sa týka 5111 detí a žiakov 
pozn.: v prípade akceptácie pripomienky je 
potrebné navýšiť rozpočet hl. mesta pre 
neštátne školy na rok 2014 o 239 460,- Eur 

žiadajú zmenu prerozdelenia kompetencií pri financovaní neštátneho školstva 
v podmienkach hlavného mesta s tým, aby financovanie neštátnych materských škôl, 
školských klubov detí a zariadení školského stravovania prešlo do kompetencie 
príslušných mestských častí   

nesúvisí s nariadením, vyžaduje zmenu štatútu 

žiadajú nariadením upraviť výšku dotácia aj spätne, za celý kalendárny rok 2014 
 
 

neakceptuje sa  
dotácie budú vyplatené v plnej výške za celý 
kalendárny rok 2014, návrh vyplatenia dotácie 
je súčasťou uznesenia (časť 2) 

žiadajú nariadením riešiť dotácie za rok 2013 neakceptuje sa 
nie je možné nariadením retroaktívne riešiť 
financovanie škôl/školských zariadení za rok 
2013 

35. Arcidiecézny 
školský úrad v 
Bratislave 

Príloha č. 2 

upraviť nariadením tvorbu rezervy finančných prostriedkov pre neštátnych 
zriaďovateľov  

nesúvisí s nariadením, pripomienka vyžaduje 
zmenu zákona na úrovni štátu, dotácia od obce 
je v súlade s platnými zákonmi určovaná na 
počet detí/žiakov do 15 rokov veku príslušnej 
školy/školského zariadenia. Financovanie 
škôl/školských zariadení je v súlade so 
zákonom viaczdrojové, t.j. dotácia od obce nie 
je jediným zdrojom financovania a každý 
zriaďovateľ z vlastných zdrojov môže 
dofinancovávať školy/školské zariadenia vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a z týchto 
prostriedkov môže vytvárať rezervu 
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P. č. 
Fyzická osoba 
alebo právnicá 

osoba 
ustanovenie pripomienka stanovisko spracovateľa 

iným spôsobom uvádzať v nariadení dotácie pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a zmeniť distribúciu financií 
z podielových daní 

neakceptuje sa 
je v kompetencii hlavného mesta určiť 
podrobnosti financovania svojich 
škôl/školských zariadení a v súlade so 
zákonom je v kompetencii obce zostaviť 
rozpis finančných prostriedkov pre 
školy/školské zariadenia vo vlastnej 
zriaďovateľskej pôsobnosti   

36. Lucia Sicková  ako pripomienka p. č. 31  

37. Jana Oravcová  ako pripomienka p. č. 31  
38. Mgr. Katarína 

Nemergutová 
 ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  

39. Iveta Žillová  ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  
40. Mgr. Gabriela 

Stryhalová  
 ako pripomienka p. č. 31  

41. Mgr. Petra 
Košalková 

 ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  

42. Mgr. Zuzana 
Pavlíková 

 ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  

43. Jana Hercegová  ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  
44. Nina Sklenárová  ako pripomienka p. č. 31  
45. PaedDr. Andrea 

Šedibová 
 ako pripomienka p. č. 31  

46. Mária Beňová  ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  
47. Monika Krššáková  ako pripomienka p. č. 31  
48. Mgr. Zuzana 

Rejdugová 
 ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  

49. Karen Gašparovych  ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  
50. Mgr. Jana Šipická  ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  
51. Petra Salajová  ako pripomienka p. č. 31  
52. Monika Szabó  ako pripomienka p. č. 31  
53. Peter Holan  ako pripomienka p. č. 31  
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P. č. 
Fyzická osoba 
alebo právnicá 

osoba 
ustanovenie pripomienka stanovisko spracovateľa 

54. Mgr. Alexandra 
Storová 

 ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  

55. Anica Demáková  ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  
56. Silvia Morgan  ako pripomienka p. č. 31  
57. Bc. Samuel Brčák  ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  
58. Katarína Janglová  ako pripomienka p. č. 31  
59. Mgr. Adela Štrpková  ako pripomienky p. č. 1 a p. č. 24  
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Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. .../2014 

z ............ 2014 
o určení výšky finančných prostriedkov určených 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. c) 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 podrobnosti 
financovania a výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky1) 
(ďalej iba „sieť škôl“) v zriaďovateľskej pôsobnosti: 

a) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) na: 
1. žiaka základnej umeleckej školy, 
2. dieťa centra voľného času, 

b) štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby na: 
1.  žiaka základnej umeleckej školy do 15 rokov veku, 
2.  poslucháča jazykovej školy do 15 rokov veku, 
3.  dieťa materskej školy, 
4.  dieťa školského zariadenia do 15 rokov veku; v zariadení školského stravovania na 

žiaka školy, 

c) Bratislavského samosprávneho kraja na stravovanie žiakov do 15 rokov veku zo škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

 

 
§ 2 

Príjemca finančných prostriedkov 

Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je: 

a) základná umelecká škola a centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta, 

                                                           
1) § 15 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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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, ktorých zriaďovateľom môže byť obec alebo 
okresný úrad a ktoré sú zriadené na území hlavného mesta, 

c) Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ takého zariadenia školského 
stravovania, ktoré poskytuje stravu žiakom do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

 
 

§ 3 
Spôsob určenia výšky finančných prostriedkov na kalendárny rok 

(1) Pre základnú umeleckú školu a centrum voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta sa určuje priemerná výška finančných prostriedkov určených na 
prevádzku a mzdy na: 

a) žiaka v individuálnej forme vyučovania a v skupinovej forme vyučovania; výška 
priemernej dotácie sa určí podielom schváleného rozpočtu2) na mzdy a prevádzku 
všetkých základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
a prepočítaného počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka; prepočítaný počet žiakov v individuálnej forme vyučovania sa určí 
vynásobením počtu žiakov koeficientom 14 a v skupinovej forme vyučovania sa určí 
vynásobením počtu žiakov koeficientom 7, 

b) dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta podielom 
schváleného rozpočtu2) na mzdy a prevádzku všetkých centier voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a počtom detí podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

(2) Pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby sa určuje 
dotácia na: 

a) žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania vo výške 88% 
z finančných prostriedkov vypočítaných na žiaka v individuálnej forme vyučovania 
podľa odseku 1 písmeno a) a na žiaka v skupinovej forme vyučovania vo výške 88% 
z finančných prostriedkov vypočítaných na žiaka v skupinovej forme vyučovania 
podľa odseku 1 písmeno a),  

b) dieťa centra voľného času vo výške 88% z finančných prostriedkov vypočítaných 
podľa odseku 1 písmeno b); počet detí v centre voľného času oznámi zriaďovateľ v 
termíne zberu údajov na účely poukazovania výnosu dane z príjmov obciam3) podľa 
pokynov hlavného mesta, 

c) dieťa materskej školy vo výške 88 % z priemernej dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti; priemerná dotácia 
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

                                                           
2) § 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
3) § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov.  
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časti sa vypočíta ako súčet finančných prostriedkov určených na materské školy za 
všetky mestské časti vydelený súčtom detí v týchto materských školách, 

d) dieťa školského klubu detí vo výške 88 % z priemernej dotácie na mzdy a prevádzku 
na dieťa školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti; priemerná 
dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa školského klubu detí v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti sa vypočíta ako súčet finančných prostriedkov určených na 
školské kluby detí za všetky mestské časti vydelený súčtom detí v týchto školských 
kluboch detí; počet detí v školskom klube detí oznámi zriaďovateľ v termíne zberu 
údajov na účely poukazovania výnosu dane z príjmov obciam3) podľa pokynov 
hlavného mesta, 

e) poslucháča jazykovej školy vo výške 88 % z priemernej dotácie na mzdy a prevádzku 
na poslucháča jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti; priemerná 
dotácia na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti sa vypočíta ako súčet finančných prostriedkov určených na 
jazykové školy za všetky mestské časti vydelený súčtom poslucháčov v týchto 
jazykových školách, 

f) žiaka školy v zariadení školského stravovania vo výške 88 % z priemernej dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka školy v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti; priemerná dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka školy 
v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa 
vypočíta ako súčet finančných prostriedkov určených na zariadenia školského 
stravovania za všetky mestské časti vydelený súčtom žiakov škôl, 

g) dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo 
výške 88 % z finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu4); na 
dieťa materskej školy pre deti s autizmom vo výške 100 % z finančných prostriedkov 
vypočítaných podľa osobitného predpisu4), 

h) dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, klienta centra špeciálno-pedagogického poradenstva a klienta 
centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 50 % 
z finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu4). 

(3) Výšky finančných prostriedkov určených podľa odsekov 1 a 2 sú uvedené 
v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

 
 

§ 4 
Podmienky, spôsob a termín poskytovania finančných prostriedkov 

(1) Podmienkou pre pridelenie dotácie príjemcovi podľa § 2 písm. b) a písm. c)  je 
predloženie písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie najneskôr do 31. 12. roku, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa dotácia poskytuje.  

(2) Žiadosť predložená podľa odseku 1 obsahuje najmä: 

a) názov zriaďovateľa, 

b) sídlo zriaďovateľa, 

                                                           
4) § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve. 
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c) korešpondenčnú adresu, 

d) číslo účtu určeného na príjem dotácie, 

e) názov a sídlo školy/školského zariadenia. 

(3) Pri novovzniknutých školách/školských zariadeniach zriaďovateľ k žiadosti priloží 
aj kópiu rozhodnutia o zaradení školy/školského zariadenia do siete škôl, zriaďovaciu listinu 
školy/školského zariadenia5) a v prípade právnej subjektivity školy/školského zariadenia 
doklad o pridelení IČO. Zriaďovateľ, ktorý žiada o dotáciu prvýkrát, predloží aj potvrdenie 
z banky o vedení účtu určeného na príjem dotácie, kópiu dokladu o IČO zriaďovateľa, výpis 
z obchodného registra, živnostenský list, ak je zriaďovateľom fyzická osoba–nepodnikateľ, 
uvedie v žiadosti rodné číslo. Príjemca písomnou formou bezodkladne oznámi hlavnému 
mestu akékoľvek zmeny v uvedených údajoch. 

(4) V prípade nedodržania termínu podania žiadosti podľa odseku 1 sa dotácia 
poskytuje až od mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia žiadosti hlavnému mestu.  

(5) Počtom detí/žiakov/poslucháčov rozhodným na výpočet a na pridelenie dotácie 
v príslušnom kalendárnom roku je ich počet vykázaný v súlade so zberom údajov na účely 
poukazovania výnosu dane z príjmov obciam3) v termíne k 15. 9. kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa dotácia poskytuje.  

(6) Počty detí centier voľného času a detí školských klubov detí vykazuje príjemca 
podľa stavu k 15. 9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 
dotácia poskytuje, a to podľa pokynov hlavného mesta. 

(7) Príjemcovi podľa § 2 písm. b) sa finančné prostriedky poskytujú mesačne vo výške 
jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok, najneskôr do 25. dňa príslušného 
mesiaca.  

(8) Príjemcovi podľa § 2 písm. c) sa finančné prostriedky poskytujú na základe 
zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. 

(9) Finančné prostriedky na príslušný kalendárny rok vypočítané podľa tohto 
nariadenia sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. 

(10) Finančné prostriedky poskytnuté podľa tohto nariadenia podliehajú ročnému 
zúčtovaniu, ktorého spôsob určí hlavné mesto. 

(11) Novovzniknutým školám a školským zariadeniam sú poskytnuté finančné 
prostriedky až po započítaní detí/žiakov/poslucháčov do zberu údajov na účely poukazovania 
výnosu dane z príjmov obciam.3) 

(12) Hlavné mesto neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí 
v centrách voľného času zriadených mimo územia hlavného mesta. 

 

 

 

 

                                                           
5) § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
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§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

 
 

§ 6 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2014. 

 

 

 
Milan Ftáčnik 

primátor 
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Príloha č. 1 
k všeobecne záväznému nariadeniu č. .../2014  

 
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta na kalendárny rok 
 

P. č. Subjekty zriadené hlavným mestom 
Priemerná výška dotácie 

v eurách 

1. žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vyučovania 

1 079,32 

2. žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vyučovania 

539,66 

3. dieťa v centre voľného času 292,57 
 
 

 
 

Príloha č. 2  
k všeobecne záväznému nariadeniu č. ..../2014  
 

Výška dotácie 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 na kalendárny rok 
 

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 949,80 
2. Základná umelecká škola, skupinová forma vyučovania 474,90 
3. Materská škola 1 440,94 
4. Jazyková škola 82,07 
5. Školský klub detí 328,57 
6. Centrum voľného času  257,46 
7. Zariadenie školského stravovania  141,32 
8. Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
3 631,57 

9. Materská škola pre deti s autizmom 4 126,78 
10. Školský klub detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl 
399,36 

11. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 60,51 
12. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 6,05 

 


