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15.3 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestská rada hlavného mesta  Slovenskej republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

o d p o r ú č a 
 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

s c h v á l i ť 
 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. ....../2016 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času s účinnosťou od 1. 
septembra 2016. 
 



 
Dôvodová správa 

 
A. Všeobecná časť 
 

Vydanie nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 
....../2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 
umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného 
času(ďalej len „nariadenie“) vychádza z reálnej možnosti ako čiastočne prispieť k udržaniu 
a zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu základných umeleckých škôl a centier 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy.  

V záujme udržania a zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
v základných umeleckých školách a centrách voľného času (ZUŠ/CVČ) oddelenie kultúry, 
školstva, športu a mládeže v spolupráci s riaditeľmi ZUŠ/CVČ na spoločných aktívoch 
pravidelne hľadá spôsoby postupného odstraňovania nežiaducich vplyvov na kvalitu 
činnosti ZUŠ/CVČ, v súlade s „Koncepciou rozvoja umeleckých škôl a centier voľného 
času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2018 
prerokovanej v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.09.2015 
(zastarané učebné pomôcky, vysoká nákladovosť údržby nástrojového vybavenia, rastúce 
ceny tovarov zvyšujúce náklady na prevádzku, morálne opotrebovanie vybavenia 
interiérov ZUŠ/CVČ...). 

Jedným z návrhov zo strany ZUŠ/CVČ bola možnosť úpravy výšky príjmovej časti 
rozpočtu ZUŠ/CVČ. Riaditelia ZUŠ/CVČ sa zhodli na plošnom zvýšení príspevkov na 
čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ a na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou CVČ o 1 euro (ďalej len „príspevok“).  
 Z ostatných  návrhov ZUŠ/CVČ, ktoré sa vecne týkali  nariadenia, si spracovateľ  
osvojil aj odporúčanie upraviť príspevky na 30 € žiakom ZUŠ vo veku nad 25 rokov, ktorí 
sú zárobkovo činní a rovnakú výšku príspevku stanoviť pre individuálne aj skupinové 
vyučovanie.  

Naopak, neosvojil si návrh riaditeľov ZUŠ, ktorým žiadali znížiť príspevky 
študentom vysokej školy, ktorí nie sú zárobkovo činní na úroveň príspevkov žiakov 
základného štúdia - žiaci do 18 rokov. Spracovateľ návrh zamietol z dôvodu, že podľa § 49 
ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov: „Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu 
a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže 
organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
žiakov stredných škôl a dospelých.“  

Nakoľko ide o plošné zmeny ustanovení nariadenia navrhujeme prijať nové 
nariadenie, ktorým sa zruší všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 
11/2012 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 .  

Nové nariadenie rešpektuje v ustanoveniach  
- novelu ustanovenia § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 o vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  
 - potreby praxe vo výchovno-vzdelávacom prostredí, v sprostredkúvaní voľno-

časových aktivít najmä, aby sa eliminovali situácie a problémy, ktoré nie sú v súčasnosti 
taxatívne stanovené v ustanoveniach nariadenia pri výkone činností súvisiacich s 
predmetom nariadenia (financovanie nepravidelnej činnosti CVČ, rozlíšiť výšku 



príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdium na ZUŠ  medzi dospelými 
žiakmi zárobkovo činnými a študujúcich na vysokých školách, nezárobkovo činných).  

Súčasná filozofia ustanovuje výšky mesačných príspevkov pre ZUŠ od 3,00 € do 
11,00 € pre dieťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky a pre žiaka základnej 
školy (prípravné a základné štúdium I. stupňa do 15 rokov veku žiaka), pre neplnoletých 
žiakov strednej školy od 4,00 € do 12,00 €  (základné štúdium II. stupňa) a pre plnoletých 
žiakov od 12,50 € do 22 € (štúdium pre dospelých, žiaci II. stupňa nad 18 rokov).  
Prehľad výdavkov v roku 2014 na činnosť ZUŠ    

      € 

Základné umelecké 
školy  

Počet 
ZUŠ k 
15.09.
2015    

Počet žiakov k 
15.09.2015 

Počet žiakov 
k 15.09.2014 

Finančné 
prostriedky 
z rozpočtu 
hlavného 
mesta v roku 
2014  

Príspevky 
rodičov na 
čiastočnú 
úhradu 
výdavkov na 
štúdium 
(školné) v 
roku 2014 

Náklady na 
žiaka z 
rozpočtu 
hlavného 
mesta v 
školskom roku 
2014/2015 

       

Spolu: 27 14 870 16 612 10 170 882   

verejné 12 
 

9 252 9 276 6 827 587 867 891 745 

Prípravné štúdium  947 1024    

Základné štúdium  7531 7380    

žiaci ŠPD  728 801    

iné štúdium (skr. /rozšír.) 46 71    

súkromné 16 
 

4 589 6391 2 857 003 nezistený údaj 489 

Prípravné štúdium  879 1520    

Základné štúdium  3622 4772    

žiaci ŠPD  81 99    

iné štúdium (skr. /rozšír.) 7 0    

cirkevné 1 1 029 945 486 292 nezistený údaj 510 

Prípravné štúdium  173 133    

Základné štúdium  815 783    

žiaci ŠPD  41 27    

iné štúdium (skr. /rozšír.) 0 2    

 
Nasledujúca tabuľka uvádza výšku školného v ZUŠ pri platnom nariadení a výšku 

mesačného školného pri plošnom zvýšení školného o 1 € a návrhu úpravy školného pre 
zárobkovo činných žiakov ZUŠ.  

Základná umelecká škola /ZUŠ/ 
Počet žiakov 
k 15.09.2015 

Mesačné príjmy 
podľa 

VZN 11/2012 
Mesačné príjmy 

podľa VZN.../2016 

Typ štúdia    

   € € 

PANENSKÁ       
Spolu individuálne vyučovanie: 694 8399 9373 



KOWALSKÉHO       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 568 5465,5 6317,5 
RADLINSKÉHO       
Skupinové vyučovanie: 198 1414 1760,5 
SKLENÁROVA       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 840 8477 9960,5 
EXNÁROVÁ       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 1112 12430 14847 
HÁLKOVÁ       
Spolu individuálne a skupinové  vyučovanie: 681 7238,5 8589 
VRBENSKÉHO       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 453 4672,5 5314,5 
BATKOVA       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 810 5046 5643,5 
ISTRIJSKÁ       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 602 5594 6444 
KARLOVESKÁ       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 1837 17420 19732 
        
TOPOĽČIANSKA       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 762 7480 8843 
DALIBOROVO       
Spolu individuálne a skupinové vyučovanie: 695 7603 8650,5 
        

Celkový počet žiakov ZUŠ 9 252     
Spolu mesačné príjmy ZUŠ   91 239,50 105 475 
Spolu ročné príjmy ZUŠ   912 395 1 054 750 

 
Prijatím návrhu nového nariadenia sa zvýšia ročné príjmy do rozpočtu hlavného 

mesta v položke z školného ZUŠ o 142 355,- eur. Zvýšenie rozpočtu umožní ZUŠ 
saturovať chýbajúce finančné prostriedky na prevádzkové náklady (zakúpenie notového 
materiálu pre hudobný odbor, výdavky na cestovné na súťaže žiakov, bežné opravy a 
údržbu interiéru školy, na učebné pomôcky, na opravu hudobných nástrojov...). 

Spracovateľ pre názornosť uvádza, že podľa učebného plánu, ktorý vychádza zo 
školského vzdelávacieho programu má  žiak ZUŠ absolvovať priemerne podľa ročníkov a 
typu odboru 16 hodín mesačne. Napr. žiaci vo vekovej kategórie od 5-15 rokov ktorí 
navštevujú ZUŠ sa navrhuje prispievať maximálnym mesačným školným (napr. v  
individuálnom štúdiu  v hudobnom odbore) 12 eur, t.j. rodič by prispieval  0.75 
eura/hodinu výučby. 

Pri platnom nariadení sú mesačné príspevky v CVČ od 2,00 € do 5,00 € pre deti do 
15 rokov, pre zaopatrené neplnoleté dieťa od 4,00 € do 7,00 € a pre plnoletú osobu od 8,00 
€ do 11,00 €. Navrhuje sa príspevky zmeniť, pretože nároky na zabezpečenie činnosti 
v záujmových útvarov pravidelnej činnosti stúpajú a možnosti mesačných príspevkov 
v CVČ podľa ustanovení predmetného nariadenia sú nepostačujúce a málo flexibilné. 
Financovanie nepravidelnej činnosti v platnom nariadení absentuje, preto navrhujeme 
doplniť ustanovenie pre nepravidelnú činnosť. 

 
   Súčasný stav počtu členov v CVČ podľa zriaďovateľa   
       



  

 Počet 
CVČ k 
15.09.2015  

Počet 
členov k 
15.09.2015  

 Počet 
členov k 
2014  

Finančné prostriedky 
z rozpočtu hlavného 
mesta v roku 2014 

Príspevky 
rodičov na 
čiastočnú 
úhradu 
nákladov 
(školné) na 
činnosť v 
CVČ v 
škol. roku 
2014/2015 

Náklady na 
dieťa z 
rozpočtu 
hlavného 
mesta v 
školskom 
roku 
2014/2015 
v € 

Spolu  11  4 103  4 448  1 274 900      
Verejné 5 2 988  3 189 1 037 262 91 984 314 
Súkromné 6 1 115 1 259 237 638 nezistený  230 
Cikrevné 0 0 0  0  0  0  

 
Nasledujúca tabuľka uvádza výšku príspevkov na činnosť CVČ pri platnom 

nariadení a návrh na výšku mesačného príspevkov na činnosť CVČ. Nakoľko príspevky 
účastníkov záujmových útvarov sú určované podľa nákladov na krúžok/záujmový útvar 
sme použili priemernú výšku príspevku. Tak ako pri ZUŠ sme rozpätie príspevkov 
zvyšovali  plošne o 1 euro. 

 V tabuľke nie je zahrnutý príjem príspevkov od rodičov detí a zúčastnených 
dospelých účastníkov nepravidelnej  činnosti, nakoľko príspevky za nepravidelnú činnosť 
CVČ sa upravujú až navrhovaným  nariadením. 

 

Centrum voľného času 
Počet žiakov 
k 15.09.2015 

Mesačné príjmy podľa 
VZN 11/2012 

Mesačné príjmy podľa 
VZN.../2016 

ŠTEFÁNIKOVA       
do 15 rokov      696 2436 3132 
nad 15 rokov  10 75 85 
Spolu: 706 2511 3217 
KULÍŠKOVA       
do 15 rokov 265 927,5 1192,5 
nad 15 rokov 44 330 374 
Spolu: 309 1257,5 1566,5 
HLINÍCKA       
do 15 rokov 986 3451 4437 
nad 15 rokov 30 225 255 
Spolu: 1016 3676 4692 
PEKNÍKOVA       
do 15 rokov 373 1305,5 1678,5 
nad 15 rokov 34 255 289 
Spolu: 407 1560,5 1967,5 
GESSAYOVA       
do 15 rokov 519 1816,5 2335,5 
nad 15 rokov 31 232,5 263,5 
Spolu: 550 2049 2599 

Celkový počet žiakov CVČ 2988     
Spolu mesačné príjmy CVČ   11054 14042 
Spolu ročné príjmy CVČ   110540 140420 

 
Prijatím návrhu nového nariadenia sa zvýšia ročné príjmy do rozpočtu hlavného 

mesta v položke príjmy CVČ od účastníkov pravidelnej činnosti o 29 880,- eur. Zvýšenie 



rozpočtu umožní CVČ doplniť si materiálové vybavenie krúžkov a skvalitniť výchovné 
programy detí. 

Plošné zvýšenie  mesačného školného v ZUŠ/CVČ o 1 euro  zvýši v položke príjmy 
rozpočetu hlavného mesta o 172 235 eur. 

Podľa § 3 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 22.04.2005 
v znení neskorších dodatkov (ďalej len „pravidiel“) spracovateľ nariadenia v 
pripomienkovom konaní nariadenia oslovil 37 oddelení a útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy. K stanovenému termínu sa k návrhu nariadenia vyslovilo deväť 
oddelení (legislatívno-právne oddelenie, oddelenie sociálnych vecí, oddelenie dopravy, 
finančné oddelenie, organizačné oddelenie, oddelenie dopravného inžinierstva, oddelenie 
stratégie projektov, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy a oddelenie 
informačných technológií).  

Oddelenie sociálnych vecí v pripomienkovom konaní poukázalo na formálnu chybu 
a legislatívno-právne oddelenie upozornilo spracovateľa, že navrhovaný ods. 4 písm. a) a 
b) § 4 nariadenia je nad rámec zákona (v danom ustanovení spracovateľ navrhoval 
ojedinelé prípady, mimoriadne nadaní žiaci  a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, ktorým by sa na návrh riaditeľa ZUŠ a CVČ mohli znížiť alebo odpustiť 
príspevky) a navrhlo ods. 4 vypustiť. Spracovateľ pripomienku legislatívno-právneho 
oddelenia akceptoval.  
 Z dôvodu, že návrh nariadenia sa bezprostredne týka len ZUŠ a CVČ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, spracovateľ v súlade s § 9 pravidiel navrhol 
primátorovi skrátiť pripomienkové konanie, t.j. nežiadať starostov mestských častí o 
zaujatie stanoviska miestnych zastupiteľstiev k návrhu nariadenia. Primátor predmetný 
návrh prijal.  
 Návrh nariadenia je v zmysle pravidiel vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta 
SR Bratislavy a zverejnený na jeho  internetovej stránke  od. 30.05.-27.6.2016. 
  
  
B. Osobitná časť 
 Mení sa názov nariadenia, a to slová „náklady spojené so štúdiom v základnej 
umeleckej škole“ sa nahrádzajú slovami „výdavky na štúdium v základnej umeleckej 
škole“. Táto zmena vyplýva z novely zákona č. 245/2008 Z.z. a zaviedla sa v celom 
nariadení. 
K § 1: 
Ustanovenie definuje predmet všeobecne záväzného nariadenia. 
K § 2 : 
V tomto ustanovení predkladateľ navrhuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ (ďalej len „príspevok“) zvýšiť o 1 € zákonnému 
zástupcovi dieťaťa pred plnením školskej dochádzky a počas plnenia školskej dochádzky, 
neplnoletému žiakovi, ktorý navštevuje strednú školu a plnoletému žiakovi, ktorý 
navštevuje strednú školu a vysokú školu. 
Paragraf sa dopĺňa o nový odsek, v ktorom sa stanovuje výška príspevku žiakovi v ZUŠ 
nad 25 rokov, ktorý je zárobkovo činný. Predkladateľ rešpektuje návrh ZUŠ, ktorá 
upozorňuje na špecifickú kategóriu žiakov nad 25 rokov, ktorí si doplňujú vzdelanie 
z vnútorného presvedčenia, bez záruky pokračovať v systematickom štúdiu. S tým súvisí aj 
ich veľká fluktuácia. Predkladateľ rešpektuje súčasný stav organizácie štúdia v ZUŠ.  
 
 
K § 3: 



Okrem výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ, ktorý 
je stanovený rozpätím minimálneho a maximálneho príspevku pre účastníka v záujmovom 
útvare, sú tu špecifikované činnosti, ktoré centrum zabezpečuje. Predkladané rozpätie má 
účel diferencovať príspevok účastníka vo vzťahu k materiálnym a finančným nákladom 
navštevovaného záujmového útvaru alebo záujmovej činnosti. 
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) rodič sprevádzajúci svoje dieťa v pravidelnej alebo príležitostnej činnosti, 

d) plnoletý účastník je žiak strednej alebo vysokej školy, alebo osoba zárobkovo činná 
do 30 rokov. 

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

 

 

Doložka vplyvov: 

Prijatie VZN bude mať pozitívny vplyv na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy, 
vzhľadom na očakávané zvýšené príjmy ZUŠ a CVČ." 

 



(Návrh) 
Všeobecne záväzné nariadenie  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. ........../2016  

z .....................2016 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium 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 v znení neskorších predpisov 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 výdavkov na štúdium 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 výdavkov na štúdium 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 12 eur,  

b) skupinové vyučovanie 7,50 eur,  

c) vyučovanie predmetu zborový spev 4 eurá. 

(2) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole prispieva zákonný zástupca 
žiaka strednej školy mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 13 eur,  

b) skupinové vyučovanie 8,50 eur,  

c) vyučovanie predmetu zborový spev 5 eur.  

(3) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole prispieva plnoletý žiak 
strednej školy a študent vysokej školy a nie je zárobkovo činný mesačným príspevkom, 
ktorého výška sa určuje nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 23 eur,  

b) skupinové vyučovanie 13,50 eur. 



(4) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v škole prispieva žiak nad 25 rokov a 
je zárobkovo činný, mesačným príspevkom nasledovne:  

a) individuálne vyučovanie 30 eur, 

b) skupinové vyučovanie 30 eur. 

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

(6) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak 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 plnoletý žiak neuhrádza určenú výšku 
príspevku, môže riaditeľ školy rozhodnúť o  predčasnom ukončení štúdia. 
 

§ 3 
Výška príspevku v centre 

(1) Centrum zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia 
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 
30 rokov: 

a) pravidelnou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach, 

b) príležitostnou činnosťou organizovaním podujatí, súťaží, olympiád, výletov 
a exkurzií, 

c) prázdninovou činnosťou zabezpečením miestnych a pobytových táborov, 
odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, 

d) organizovanou voľno-časovou aktivitou pre deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú 
centrum, 

e) spontánnou činnosťou a vlastným projektom člena záujmového útvaru pre deti 
centra a deti a iné osoby, ktoré centrum nenavštevujú. 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou činnosťou centra 
prispieva podľa náročnosti a druhu činnosti:  

a) zákonný zástupca žiaka mesačným príspevkom vo výške 3 až 8 eur,  

b) zaopatrené neplnoleté dieťa 1) mesačným príspevkom vo výške 4 až 8 eur,  

c) rodičia  mesačným príspevkom vo výške 4 až 8 €,  

d)  plnoletý žiak strednej školy alebo študent vysokej školy a nie je zárobkovo činný, 
mesačným príspevkom vo výške 8 až 11 eur, 

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

predpisov. 



e) plnoletá osoba do 30 rokov, ktorá je zárobkovo činná, mesačným príspevkom vo 
výške 10 až 12 eur. 

(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra podľa 
odseku 1 písm. b) až e) určí riaditeľ centra. 2) 

(4) Zákonný zástupca žiaka, zaopatrené neplnoleté dieťa, rodič a plnoletá osoba 
prispieva na činnosť každého navštevovaného záujmového útvaru a záujmovej činnosti 
centra samostatným príspevkom. 

(5) Zákonný zástupca žiaka, zaopatrené neplnoleté dieťa, rodič alebo plnoletá osoba 
môže písomne požiadať riaditeľa centra o vrátenie časti príspevku z dôvodu predčasného 
 ukončenia účasti v záujmovom  útvare. Príspevok sa vracia od prvého dňa nasledujúceho 
mesiaca. 

(6) Riaditeľ centra môže po preskúmaní písomnej žiadosti vrátiť zákonnému 
zástupcovi žiaka, zaopatrenému neplnoletému dieťaťu, rodičovi alebo plnoletej osobe časť 
mesačného príspevku za obdobie, v ktorom nenavštevoval záujmový útvar v prípade, ak 
predčasné ukončenie účasti v záujmovom útvare bolo zo závažných zdravotných dôvodov 
a z dôvodov sťažených podmienok účasti v záujmovom útvare (napríklad zmena bydliska). 
  

§ 4 
Úhrada a odpustenie príspevku 

(1) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť každého 
navštevovaného záujmového útvaru centra od 1. septembra 2016 určí a zverejní riaditeľ 
centra do 15. septembra 2016.  

(2) Príspevky podľa § 2 a 3 sa uhrádzajú do 10. dňa kalendárneho mesiaca.  

(3) Zriaďovateľ odpustí príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium 
v škole alebo na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra, určených podľa 
§ 2 a 3, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak 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.3)  

 
§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 11/2012 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 z 25. októbra 2012 v znení  všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2011 z 30. júna 2011 a č. 
2/2009 z 29. januára 2009. 

                                                           
2) § 3 ods. 3 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. 
3) Zákon  č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
. 



 

 
§ 6 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2016. 
 
 
 
 
 JUDr. Ivo Nesrovnal 

          primátor 



Pripomienkové konanie fyzických a právnických osôb k VZN  je spracované k  termínu  rokovanie MsR  

    

Pripomienka Text pripomienky Stanovisko spracovateľa Pripomienka od: 
k § VZN    
§ 2 ods. 3 Navrhuje sa vynechať z plošného navýšenia 

príspevky o 1 € žiakom ZUŠ, ktorí sú 
vysokoškoláci a zárobkovo nečinní a dospelým 
žiakom strednej školy navštevujúci ZUŠ II. 
stupňa znížiť príspevky z pôvodných 22 €  na 
13,50 €. 

Pripomienku neakceptujeme. Ustanovenie § 49 ods. 1 
zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) určuje: "Základná 
umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a 
vzdelávanie  podľa vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. ZUŠ 
môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením 
povinnej školskej dochádzky, žiakov, stredných škôl a 
dospelých." Filozofia príspevkov zákonných zástupcov 
žiakov a dospelých žiakov   vychádza z citovaného §.  

ZUŠ J.K.Karloveská a 
ZUŠ J.K. Laurinská 

§ 2 ods. 3 Navrhuje výšku príspevkov  na štúdium v ZUŠ 
pre žiakov od 15-25 rokov  vo výške od 8,50 €  
pre skupinové vyučovanie a 13 € pre 
individuálne vyučovanie. 

Pripomienka sa neakceptuje. Jednou z prioritného poslania 
ZUŠ je poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 
školského zákona, t.j. pripravuje na štúdium odborov 
vzdelávania umeleckého zamerania  v stredných školách a v 
konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých 
školách s pedagogickým  alebo umeleckým zameraním. Z 
uvedeného dôvodu  je aj výška príspevkov diferencovaná v  
súčasnom platnom VZN.  

ZUŠ Istrijská 

§ 2 ods. 4 Navrhuje sa znížiť príspevok na  skupinové 
vyučovanie  u zárobkovo činných osôb nad 25 
rokov z 30 € na 20,5 € 

Návrh na zníženie príspevku pre  skupinové vyučovanie pre 
zárobkovo činné osoby vo veku nad 25 rokov z 30 € na 
20,50 € si spracovateľ VZN neosvojil z dôvodu, že celkový 
počet žiakov vo veku nad 25 rokov zárobkovo činných, ktorí 
navštevujú skupinové vyučovanie v ZUŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  je 113. 
Navrhovatelia na  zníženie príspevku v skupinovom 
vyučovaní evidujú spolu vo svojich ZUŠ len 16 žiakov, 
ktorých by sa zníženie týkalo.  

ZUŠ Hálkova a ZUŠ 
E.S. Batkova 

§ 3 ods. ods. 3 Technická pripomienka, pred slovo "Na" vsunúť 
slovo "príspevok".  

Pripomienka sa akceptuje. Zapracovala sa priamo do textu  
návrhu VZN. 

CVČ Štefánikova.  



 
 

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 č. .../2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na 
štúdium v ZUŠ a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 
voľného času 
 
 
 
 
Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  VZN č. .../2016 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ a na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou centra voľného času 
 
  
 
 
Hlasovanie:   
za  -     9   
proti  -     0 
zdržal sa -     0 
 
Stanovisko bolo prijaté 
 
 
 
Bratislava 19.05.2016 

 
Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 

predseda komisie pre školstvo, 
vzdelávanie a šport MsZ 

 
 


