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kód uznesenia 13.5

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 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 tičinnosťou 
dňom 1. jtila 2021,

2. Dopočítanie zálohových platieb za obdobie od 1. januára 2021 do 31. jtina 2021 tak, aby 
výška poskytnutých finančných prostriedkov na kalendárny rok 2021 zodpovedala finančným 
prostriedkom, ktoré sti schválené týmto všeobecne záväzným nariadením.



Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Dôvodom predloženia nariadenia je povinnosť obce určiť výšku finančných 
prostriedkov pre zriaďovateľov stikromných 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 stilade 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 
základným umeleckým školám a centrám voľného času v stilade so schváleným rozpočtom 
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a výšky finančných prostriedkov neštátnym 
zriaďovateľom škôl a školských zariadení.

Týmto nariadením sa mení nahradí teraz platné všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2018.

O skrátenie postupu pri príprave nariadenia v stilade s § 9 Pravidiel pre prípravu, 
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 rozhodol primátor na Pravidelnej 
porade primátora dňa 27.4.2021 z dôvodu, že predmetné nariadenie sa netýka mestských 
častí.

Uznesenie v bode 2. o dorovnaní zálohových platieb za obdobie od 1. januára 2021 do 
31. jtina 2021 sa schvaľuje z toho dôvodu, aby bolo dodržané ustanovenie § 6 ods. 12 písm. j) 
zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 194/2021 zo dňa 
13.05.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 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 v znení 
všeobecne záväzného nariadenia 9/2019.

B. Osobitná časť

K hodu 1
Úprava znenia nariadenia v bode 1 -  doplnenie dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami zaradené v bežnej materskej škole stivisí so zavedením novej kategórie, ktorá bola 
schválená nariadením vlády č. 363/2020 Z. z. z 2. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve v znení neskorších predpisov a je účinné od 1. januára 2021.

K hodu 2
V prílohe č. 1 je určená priemerná výška dotácie pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. Východiskovou sumou na určenie priememej 
dotácie na dieťa/žiaka je schválený rozpočet na kalendámy rok 2021 pre základné umelecké školy 
a centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, položka rozpočtu dotácia na 
prevádzku a mzdy. Priememá dotácia na jedno dieťa/žiaka je určená vydelením sumámej výšky 
dotácia na prevádzku a mzdy príslušným počtom detí/žiakov podľa stavu k 15. septembru 2020. 
Pri základných umeleckých školách je určený pomer individuálnej a skupinovej formy 
vyučovania váhovým kritériom 14,7 ku 4,8 tak, ako je schválený v Prílohe č. 3 nariadenia vlády 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 
predpisov.



Tabuľka č. 1
Výpočet priemernej dotácie na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej

Celková 
dotácia na 
prevádzku 
schválená 
v rozpočte 
2021 (Eur)
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Priememá dotácia na 
žiaka v individuálnej 

forme vyučovanie 
(váhové kritérium 14,7) 

(Eur)

Priememá dotácia na 
žiaka v skupinovej 
forme vyučovanie 

(váhové kritérium 4,8) 
(Eur)

z u s 11 120 213 4 785 3 084 i 919,92 626,91

Tabuľka č. 2
Výpočet priemernej dotácie na dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavné]ho mesta

Celková dotácia na 
prevádzku schválená 
v rozpočte 2021 (Eur)

Počet detí Priememá dotácia na dieťa 
(Eur)

c v c i 202 842 2 055 585,32

K bodu 3
V prílohe č. 2 je určená výška dotácie pre subjekty zriadené štátom uznanou cirkvou alebo
náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou a to:

a) v riadku č. i na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania vo 
výške 88% zo sumy určenej na žiaka individuálnej forme vyučovania základnej 
umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vypočítanej v tabuľke č. i. Takto 
vypočítaná suma presahuje výšku finančných prostriedkov poukázaných obciam 
podľa osobitného predpisu, t. j. dotácia sa určuje vo výške finančných prostriedkov 
poukázaných obciam podľa osobitného predpisu, t. j. 1344,58 Eur,

b) v riadku č. 2 na žiaka základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania vo 
výške 88% zo sumy určenej na žiaka skupinovej forme vyučovania základnej umeleckej 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vypočítanej v tabuľke č. i. Takto vypočítaná 
suma presahuje výšku finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa 
osobitného predpisu, t. j. dotácia sa určuje vo výške finančných prostriedkov 
poukázaných obciam podľa osobitného predpisu t. j. vo výške 439,05 Eur,

c) v riadku č. 3 na dieťa centra voľného času vo výške 88% zo sumy určenej na dieťa centra 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vypočítanej v tabuľke č. 2

Tabuľka č. 3

Priememá dotácia na dieťa 
v obecnom CVČ (Eur)

88% z priemernej 
dotácie (Eur)

centmm voľného času 585,32 515,09

d) v riadkoch č. 4. 5 a 6  na dieťa materskej školy, dieťa v školskom klube detí a na 
potenciálneho stravníka -  žiaka školy vo výške 88 % zo sumy určenej na dieťa materskej 
školy, dieťa v školskom klube detí a stravníka -  žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestských častí. Takto určená suma pre zariadenie školského stravovania (184,79



Eur/potenciálneho stravníka) presahuje výšku finančných prostriedkov poukázaných 
ohciam podľa osobitného predpisu, t. j. dotácia sa určuje vo výške finančných 
prostriedkov poukázaných ohciam podľa osobitného predpisu t. j. vo výške 164,64 
Eur.

Tabuľka č. 4
Výpočet 88% pre neštátne školy^kolské zariadenia podľa podkladov mestských 
častí

Škola/školské
zariadenia

Výška fin. prostriedkov 
poskytnutá mestskými 
časťami podľa závereč

ných tičtov (Eur)

Počet
detí/žiakov

Priemerná 
dotácia na 
dieťa/žiaka 

(Eur)

88% 
z priemernej 

dotácie 
(Enr)

materská škola 30 321 187,83 12 922 2 346,48 2 064,90
školský klub detí 6 812 131,81 12 764 533,70 469,65
zariadenie
školského
stravovania

5 023 472,79 23 922 209,99 184,79*

*) presahuje výšku finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa osobitného predpisu, t. j. dotácia sa 
určuje vo výške fin. prostriedkov poukázaných obciam podľa osobitného predpisu t. j. vo výške 164,64 Eur.

e) v riadkoch č. 7 až 11 dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami, dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, klienta centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, klienta centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 
poslucháča jazykovej školy vo výške finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa 
osobitného predpisu.

Tabuľka č. 5
Výšky dotácií pre také neštátne školy^kolské zariadenia, ktorých zriaďovateľom 
môže byť aj obec alebo okresný úrad úrad v sídle kraja

Subjekty zriadené štátom uznanou cirkvou alebo 
náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou 

alebo fyzickou osobou

Výška dotácie 
v eurách na 

kalendárny rok
Jazyková škola 45,73
Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami

6 238,12

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

1 207,38

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 182,94

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 18,29

f) v riadku 12 pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaradené do bežnej 
materskej školy sa určuje vo výške finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa 
osobitného predpisu, t. j. vo výške 2670,87 Eur. Dieťa so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami zaradené v bežnej materskej škole je nová kategória zavedená 
nariadením vlády č. 363/2020 Z. z. z 2. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov tizemnej 
samospráve v znení neskorších predpisov a je tičinné od 1. januára 2021.

Tabuľka č. 6 
Sumarizácia zmien
Porovnanie výšky dotácií v aktuálne platnom nariadení a v navrhovanom nariadení



Škola/školské zariadenie
Dotácia v 

aktuálnom 
VZN

Návrh
dotácie Rozdiel

1
Základná umelecká škola - individuálna forma 
vyučovania 1 378,57 1 344,58 (-) 33,99

2
Základná umelecká škola - skupinová forma 
vyučovania 450,14 439,05 (-) 11,09

3 Materská škola 1 730,83 2 064,90 (H-) 337,07
4 Jazyková škola 46,89 45,73 (-) 1,16
5 Školský klub detí 390,26 469,65 (H-) 79,39
6 Centrum voľného času 356,66 515,09 (H-) 158,43
7 Zariadenie školského stravovania 161,54 164,64 (-) 3,10
8 Materská škola špeciálna 6 395,80 6 238,12 (-) 157,68
9 Školský klub detí pri Špec. ZŠ 1 237,90 1 207,38 (-) 30,52

10 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 187,56 182,94 (-) 4,62

11
Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 18,76 18,29 (-) 0,47

12

Materská škola pre dieťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami zaradené do 
bežnej materskej školy 0 2 670,87 (H-) 2 670,87

c .  Vplyv na rozpočet hlavného mesta

Tabuľka č. 7
Prepočet dotácií pre neštátne školy^kolské zariadenia na rok 2021 podľa predloženého 
materiálu

Škola/školské zariadenie Navrhnutá 
výška dotácie

Počet detí 
žiakov 

poslucháčov

Návrh dotácie na 
rok 2021

1
Základná umelecká škola - individuálna forma 
vyučovania 1 344,58 2225 2 991 690,50

2
Základná umelecká škola - skupinová forma 
vyučovania 439,05 4426 1 943 235,30

3 Materská škola 2 064,90 2771 5 721 837,90
4 Jazyková škola 45,73 750 34 297,50
5 Školský klub detí 469,65 3388 1 591 174,20
6 Centrum voľného času 515,09 1035 533 118,15
7 Zariadenie školského stravovania 164,64 12589 2 033 627,06
8 Materská škola špeciálna 6 238,12 22 137 238,64

9 Školský klub detí pri špeciálnej ZŠ 1 207,38 205 247 512,90
10 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 182,94 2986 546 258,84

11
Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 18,29 565 10 333,85

12

Materská škola pre dieťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami zaradené do 
bežnej materskej školy 2 670,87 6 16 025,22

spolu 15 806 375,96

V schválenom rozpočte na rok 2021 je v položke 5.3 bežné transfery neštátnym 
školským zariadeniam schválených 15 786 000 Eur. Po schválení nariadenia bude potrebné 
položku navýšiť na sumu 15 806 500 Eur, t. j. položka 5.3 vyžaduje zmenu vo výške (+) 20 
500,- Eur.
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D. Pripomienkové konanie
Návrh nariadenia bol v rámci pripomienkového konania predložený na pripomienkovanie 
útvarom magistrátu. Technicko-legislatívne pripomienky Sekcie právnych činností boli 
akceptované a zapracované do znenia nariadenia, ostatné útvary k zneniu nariadenia 
pripomienky nemali.



Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č /2021
z   2021,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 4/2018 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 v znení všeobecne záväzného

nariadenia č. 9/2019

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) Štattitu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3 sa uznieslo:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
4/2018 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 sa mení a dopĺňa 
takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slová „poslucháča jazykovej školy“ vkladajti slová „a pre dieťa 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaradené do bežnej materskej školy“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2018

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa centra 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta

P. č. Subjekty zriadené hlavným mestom Priemerná výška dotácie 
v eurách na kalendárny rok

1. žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vyučovania

1 919,92

2. žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vyučovania

626,91

3. dieťa v centre voľného času 585,32



3. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2018

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

P. č.
Subjekty zriadené štátom uznanou cirkvou alebo 

náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou 
alebo fyzickou osobou

Výška dotácie 
v eurách na 

kalendámy rok
i. Základná umelecká škola, individuálna forma vyučovania 1 344,58
2. Základná umelecká škola, skupinová forma vyučovania 439,05
3. Centrum voľného času 515,09
4. Materská škola 2 064,90
5. Školský klub detí 469,65
6. Zariadenie školského stravovania 161,54
7. Jazyková škola 45,73
8. Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami
6 238,12

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

1 207,38

10. Centmm špeciálno-pedagogického poradenstva 182,94

11. Centmm pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 18,29
12. Materská škola pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami zaradené do bežnej materskej školy
2 670,87

C l.II

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobiida ličinnosť 1.7.2021.

Matiiš Vaiio 
primátor


