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N�vrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Petržalka

sa uzn�ša 

na všeobecne z�v�znom nariaden� (VZN), 
ktor�m sa men� VZN mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 5/2008 v znen� 
VZN č. 1/2009 o pr�spevku z�konn�ch 
z�stupcov škol�m a školsk�m zariadeniam 
v zriaďovateľskej p�sobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka

a splnomocňuje starostu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať 
VZN v �plnom znen�.
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D�vodov� spr�va

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa � 15 ods. 2 p�sm. a) 
z�kona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znen� neskorš�ch 
predpisov, � 6 ods.1 z�kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch 
predpisov, � 8 ods. 1 a 2) z�kona č. 596/2003 Z. z. o št�tnej spr�ve v školstve a školskej 
samospr�ve a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov v znen� neskorš�ch predpisov, pr�lohy 
č. 1 ab, položka č. 23 Štat�tu hlavn�ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na 
všeobecne z�v�znom nariaden� mestskej časti Bratislava-Petržalka (VZN) č. 1/2009, ktor�m 
sa menilo VZN č. 5/2008 o určen� v�šky pr�spevku a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu 
n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach.

Uznesen�m č. 412 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo 
dňa 1. j�la 2009 miestne zastupiteľstvo schv�lilo zaradenie Jazykovej školy pri ZŠ 
Pank�chova 4, 851 04 Bratislava do siete šk�l a školsk�ch zariaden� Slovenskej republiky
od 1. septembra 2010 a po zaraden� jej zriadenie.  

S�časne uložilo prednostovi miestneho �radu:
a) podať n�vrh na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o zaradenie Jazykovej 

školy pri ZŠ Pank�chova 4, 851 04 Bratislava od 1. septembra 2010 do siete šk�l a 
školsk�ch zariaden� Slovenskej republiky, čo sa udialo rozhodnut�m MŠ SR zo dňa 
11.1.2010 pod č�slom CD-2009-33089/33038-1:917 a

b) vypracovať novelu všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 5/2008 o určen� v�šky pr�spevku a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu 
n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach v znen� VZN č. 1/2009.
Z t�chto d�vodov je potrebn� predmetn� VZN novelizovať.

Materi�l bol prerokovan� v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Uznesen�m č. 503 z 23.2.2010  bol odporučen� Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka uzniesť sa na VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktor�m sa men� 
VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 z 19. augusta  2008 v znen� VZN č. 1/2009 
z 3. febru�ra 2009 o určen� v�šky pr�spevku a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu 
n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach. Splnomocňuje starostu vydan�m VZN v �plnom 
znen�. Na MR bola schv�len� pripomienka, aby bolo z textu VZN o v�ške školn�ho vyňat�, 
že „posluch�č, ktor� je poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka hrad� 50% sumy životn�ho minima pre jednu plnolet� fyzick� osobu“, čo bolo 
v texte upraven� a akceptovan�.
Zo schv�len�ho materi�lu MZ dňa 1.6.2009 vyber�me:
�čel a predmet činnosti  

�čelom zriadenia Jazykovej školy pri Z�kladnej škole Pank�chova 4 (ďalej len JŠ) je  
poskytn�ť kvalitn� v�učbu cudz�ch jazykov nielen pre žiakov ZŠ, ale v r�mci projektu 
„Otvoren� škola“ vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdel�vanie ml�deže a dospel�ch v cudzom 
jazyku pre potreby medzin�rodnej komunik�cie. Predmetom činnosti JŠ bude 
prostredn�ctvom vzdel�vacieho programu poskytn�ť prim�rne jazykov� vzdelanie na �rovni 
jazykovej n�ročnosti A2 Spoločn�ho eur�pskeho referenčn�ho r�mca. Dokladom o z�skanom 
stupni vzdelania bude osvedčenie o absolvovan� časti vzdel�vacieho programu s vyznačen�m 
jazykovej n�ročnosti.

Koncepcia JŠ je vypracovan� podľa � 17 ods. 3 a � 53 z�kona č. 245/2008 Z. z. 
o v�chove a vzdel�van� (školsk� z�kon) a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov, � 5 ods. 
12 z�kona č. 596/2003 Z. z. o št�tnej spr�ve v školstve a školskej samospr�ve a o zmene 
a doplnen� niektor�ch z�konov v znen� neskorš�ch predpisov a vyhl�šky MŠ SR č. 321/2008 
o jazykovej škole.
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Cieľovou skupinou – posluch�čmi m�žu byť žiaci z�kladn�ch šk�l vo veku od 12 
rokov, žiaci stredn�ch šk�l, zamestnanci šk�l zriaden�ch mestskou časťou Bratislava-
Petržalka, zamestnanci miestneho �radu Bratislava-Petržalka, poslanci MZ a ostatn� 
posluch�či (z�konn� z�stupcovia žiakov ZŠ Pank�chova 4, občania Petržalky a Bratislavy).

Uch�dzač o št�dium bude prijat� ak doruč� riadne vyplnen� prihl�šku, doruč� doklad 
o zaplaten� z�pisn�ho a školn�ho a spln� krit�ri� na prijatie na št�dium.

Vzhľadom k tomu, že jazykov� škola je s�časť z�kladnej školy, je v origin�lnej 
kompetencii zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Petržalka, nie je napojen� na št�tny 
rozpočet, je re�lny predpoklad jej zaradenia do siete šk�l a školsk�ch zariaden� ministerstvom 
k 1. septembru 2010.
Organiz�cia št�dia

 Počet tried v školskom roku 2010/2011: 1 (20 vyučovac�ch hod�n v t�ždni). Počet tried a 
žiakov v nasleduj�cich školsk�ch rokoch bud� zadefinovan� v každoročne predkladanom 
materi�li oddelenia školstva, kult�ry a športu „organizačn� zabezpečenie školsk�ho 
roku...“ na schv�lenie miestnemu zastupiteľstvu.

 Organizačn� forma št�dia: V jednom školskom roku absolvuj� posluch�či 105 až 140 
vyučovac�ch hod�n. Pre anglick� jazyk bud� zriaden� štyri kurzy, pre nemeck� jazyk 
jeden kurz.

 Počet posluch�čov v jednom kurze: najmenej 12 a najviac 20, ak klesne počet 
posluch�čov pod 10, riaditeľ školy m�že na konci školsk�ho roka rozhodn�ť o jeho 
zrušen�.

 Vyučovanie bude zabezpečen� v kurzoch podľa rozvrhu schv�len�ho riaditeľom a to 
formou dvoch 45-minutov�ch vyučovac�ch hod�n, dvakr�t v t�ždni.

Pre �plnosť v d�vodovej spr�ve uv�dzame prepoč�tan� percent� (z textu � 6 ods. 4 a 5 
n�vrhu novely VZN) - pre školsk� rok 2010/2011) �hrady pre JŠ.
V�ška školn�ho:

Posluch�č - žiak z�kladnej školy hrad� školn� vo v�ške 80% sumy životn�ho minima pre 
jedno nezaopatren� dieťa (zo sumy 84,52 EUR ide o čiastku 67,60 EUR ročne), 

posluch�č – žiak strednej školy a študent vysokej školy do 18 rokov hrad� školn� vo v�ške 
90% sumy životn�ho minima pre jedno nezaopatren� dieťa (zo sumy 84,52 EUR ide 
o čiastku 76,07 EUR ročne),
posluch�č – študent vysokej školy nad 18 rokov a dospel� posluch�č hrad� školn� vo 
v�ške 100 % sumy životn�ho minima pre jednu plnolet� fyzick� osobu (čo je čiastka 
185,19 EUR ročne),

dospel� posluch�č, ktor� je zamestnancom šk�l v zriaďovateľskej p�sobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka alebo zamestnanec Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-
Petržalka alebo je poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
hrad� 50% sumy životn�ho minima pre jednu plnolet� fyzick� osobu17), čo je suma 92,60 
EUR ročne). 
Z�pisn� je rovnak� pre všetk�ch posluch�čov a predstavuje 7% zo školn�ho posluch�ča –
študenta vysokej školy nad 18 rokov a dospel�ho posluch�ča, ktor� hrad� školn� vo v�ške 
100 % sumy životn�ho minima pre jednu plnolet� fyzick� osobu, čo je čiastka 5,32 EUR.

Doložky:
1. Rozpočtov� doložka

- schv�lenie predkladan�ho n�vrhu nepredpoklad� dopad na obecn� rozpočet.
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2. Finančn� doložka
- schv�lenie predkladan�ho n�vrhu bude mať finančn� dopad na obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Petržalka (�hrada školn�ho a z�pisn�ho).
3. Ekonomick� doložka

- schv�lenie predkladan�ho n�vrhu nebude mať dopad na hospod�renie 
podnikateľskej sf�ry mestskej časti Bratislava-Petržalka.

4. Environment�lna doložka
- schv�lenie predkladan�ho n�vrhu nebude mať dopad na životn� prostredie.

5. Doložka zlučiteľnosti
- uveden� n�vrh je v s�lade so z�konom č. 245/2008 Z.z. o v�chove 

a vzdel�van� (školsk� z�kon) a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov.
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Všeobecne z�v�zn� nariadenie č. ... zo dňa ...,
ktor�m sa men� a dopĺňa všeobecne z�v�zn� nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 z 19. augusta 2008 
v znen� všeobecne z�v�zn�ho nariadenia č. 1/2009 z 3. febru�ra 2009 
o určen� v�šky pr�spevku a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu 

n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach

(N � v r h)

Podľa � 15 ods. 2 p�sm. a) z�kona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znen� neskorš�ch predpisov, � 6 ods.1 z�kona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch predpisov, � 8 ods. 1 a 2) z�kona č. 596/2003 Z. z. o 
št�tnej spr�ve v školstve a školskej samospr�ve a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov,
pr�lohy č. 1 ab, položka č. 23, Štat�tu hlavn�ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznieslo na tomto všeobecne 
z�v�znom nariaden� mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „nariadenie“), ktor�m sa 
men� a dopĺňa nariadenie č. 5/2008 v znen� nariadenia č. 1/2009 o určen� v�šky pr�spevku 
a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach.

Čl. 1

Nariadenie č. 5/2008 v znen� nariadenia č. 1/2009 o určen� v�šky pr�spevku a sp�sobe jeho 
platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach sa men� nasledovne:

1. V �vodnej vete nariadenia sa za „� 28“ vklad� „� 53“.
2. � 1 vr�tane nadpisu znie:

„� 1
�vodn� ustanovenie

1) Toto všeobecne z�v�zn� nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje v�šku 1) pr�spevku 
a sp�sob jeho platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach 
z�konn�m z�stupcom det� a žiakov (ďalej len „rodič“), v�šku1) �hrady n�kladov na 
št�dium v jazykov�ch škol�ch posluch�čom jazykov�ch šk�l a v�šku1) pr�spevku na 
čiastočn� �hradu n�kladov a podmienky �hrady v školskej jed�lni, ktor� bud� 
uhr�dzať škol�m a školsk�m zariadeniam v zriaďovateľskej p�sobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestsk� časť“).

2) Pre �čely tohto nariadenia s� školami matersk� školy, jazykov� školy pri z�kladn�ch 
škol�ch (ďalej len „jazykov� školy“) a školsk�mi zariadeniami školsk� kluby det�, 
školsk� stredisko z�ujmovej činnosti a školsk� jed�lne.

3) V�ška stanoven�ho pr�spevku v matersk�ch škol�ch, jazykov�ch škol�ch, školsk�ch 
kluboch det� a v školsk�ch stredisk�ch z�ujmovej činnosti sa men� v s�vislosti 
s �pravou s�m životn�ho minima pre jedno nezaopatren� dieťa a pre jednu plnolet� 
fyzick� osobu podľa osobitn�ho predpisu 2).

4) V�šku stanoven�ho pr�spevku v matersk�ch škol�ch, jazykov�ch škol�ch, školsk�ch 
kluboch det� a v školsk�ch stredisk�ch z�ujmovej činnosti podľa tohto nariadenia 
zverejn� riaditeľ z�kladnej školy a riaditeľ materskej školy obvykl�m sp�sobom.
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2. V pozn�mke pod čiarou 1) sa za � 28 ods. 6 vklad� „� 53 ods. 7“.
3. Za � 5 sa vklad� � 6, ktor� vr�tane nadpisu znie:

„� 6
Jazykov� škola

1. Posluch�č jazykovej školy16 (ďalej len „posluch�č“) uhr�dza n�klady na št�dium 
v jazykovej škole, ktor� pozost�vaj� z pr�spevku na �hradu ročn�ch n�kladov  (ďalej 
len „školn�“) a zo z�pisn�ho17).

2. V�ška školn�ho:
a) Posluch�č - žiak z�kladnej školy hrad� školn� vo v�ške 80% sumy životn�ho 

minima pre jedno nezaopatren� dieťa, 
b) posluch�č – žiak strednej školy a študent vysokej školy do 18 rokov hrad� 

školn� vo v�ške 90% sumy životn�ho minima pre jedno nezaopatren� dieťa,
c) posluch�č – študent vysokej školy nad 18 rokov a dospel� posluch�č hrad� 

školn� vo v�ške 100 % sumy životn�ho minima pre jednu plnolet� fyzick� 
osobu,

d) dospel� posluch�č, ktor� je zamestnancom šk�l v zriaďovateľskej p�sobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka alebo zamestnanec Miestneho �radu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka hrad� 50% sumy životn�ho minima pre 
jednu plnolet� fyzick� osobu17). 

3. Z�pisn� je rovnak� pre všetk�ch posluch�čov a predstavuje 7% zo školn�ho podľa 
bodu 2 c).

4. V�šku školn�ho a z�pisn�ho urč� riaditeľ jazykovej školy podľa tohto nariadenia. 
V�šku a každ� zmenu ozn�mi zriaďovateľovi a zverejn� obvykl�m sp�sobom.

5. Riaditeľ rozhodne o zn�žen� alebo odpusten� školn�ho, ak posluch�č o to p�somne 
požiada a predlož� doklad o tom, že je poberateľom d�vky v hmotnej n�dzi 
a pr�spevkov k d�vke v hmotnej n�dzi podľa osobitn�ho predpisu6).

6. Ak posluch�č do 30. septembra preuk�že, že sa zo z�važn�ch osobn�ch d�vodov 
nemohol na kurze z�častňovať, škola mu vr�ti školn�18. 

7. Jazykov� škola vr�ti školn� za pr�slušn� polrok posluch�čom zrušen�ho kurzu, ak 
tak�chto posluch�čov nemožno preradiť do in�ho kurzu. Z�pisn� sa posluch�čovi 
nevracia19).“.

16 Vyhl�ška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole
17 � 53  ods. 5 z�kona č. 245/2008 Z.z. o v�chove a vzdel�van� (školsk� z�kon) a o zmene a doplnen� niektor�ch 
z�konov v znen� neskorš�ch predpisov
18 � 53 ods. 8 z�kona č. 245/2008 Z.z. v znen� neskorš�ch predpisov
19 � 53 ods. 8 z�kona č. 245/2008 Z.z. v znen� neskorš�ch predpisov
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4. Doterajš� text � 6 sa označuje ako � 7.
5. � 7 vr�tane nadpisu znie: 

„� 7
�činnosť

Toto nariadenie nadob�da �činnosť 1. septembra 2010.“.

Milan Ft�čnik
starosta



Vyhodnotenie pripomienkov�ho konania 
k n�vrhu novely VZN o v�ške pr�spevku a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach 

v zriaďovateľskej p�sobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
(po zaraden� Jazykovej školy pri ZŠ Pank�chova 4 do siete šk�l a školsk�ch zariaden� SR a po jej zriaden�)

____________________________________________________________________________________________________________________
V�zva na pripomienkovanie zverejnen� 4. 2. 2010
Do pripomienkov�ho konania boli osloven�: ved�ci oddelen� miestneho �radu (11), kontrol�r (1), z�stupcovia starostu (2)
Vyhodnotenie obsahuje aj pripomienku zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 23.02.2010.
Počet pripomienok celkom: 4
Z toho počet z�sadn�ch pripomienok: 0

P.č. Organiz�cia, 
oddelenie, komisia

Pripomienka Obsah pripomienky Zd�vodnenie:
A - akceptovan�
N - neakceptovan�

1. Juli�n Luk�ček, FO D�vodov� spr�va 1. Doplniť do d�vodovej spr�vy v�šku 
životn�ho minima. Z�roveň do VZN 
uviesť vetu, že zriaden�m jazykovej školy 
nevznikaj� n�roky na rozpočet mestskej 
časti.

A

2. Denisa Paulenov�, 
OOV 

Kryc� list 2. Odpor�ča slovo „schv�liť“ nahradiť 
slovami: „uzn�ša sa na...“

A

3. Alena Halč�kov�, 
OSV 

Bez pripomienok

4. J�n Kubička, ONM Bez pripomienok

5. Miloš Šaling, OŽP Bez pripomienok
6. Pr�vny refer�t, 

kancel�rie starostu
3. Odpor�čanie �pravy v � 1 uviesť 
v plnom znen�.

A

7. Miestna rada, 
23.02.2010

V � 6 ods. 2 p�sm. d) 4. Vyňať slov� „poslancom Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka“ .

A



V�pis zo z � p i s n i c e
zo zasadnutia školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Petržalka z 9. febru�ra 2010, M�

Pr�tomn�: Mgr.  Braunov�, Mgr. Dolinay, Mgr. Drag�ňov� CSc., doc. RNDr. Luck� CSc., 
Mgr. Lukačkov�, Ing. Mikus, Ing. Petriskov�, MUDr. Plšekov�
Prizvan� pr�tomn�: Mgr. Elena Pol�kov� - VO ŠKaŠ, Mgr. Anna Sonnekov� z OŠKaŠ 

Program:
1. Koncepcia stravovania v školsk�ch zariadeniach v p�sobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka
2. Všeobecne z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka (VZN), ktor�m sa 

men� VZN č. 5/2008 z 19. augusta 2008 v znen� VZN č. 1/2009 z 3. febru�ra 2009 
o určen� v�šky pr�spevku a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch 
a školsk�ch zariadeniach

3. Žiadosť o pren�jom pozemku žiadateľa Štefana Ba – PRO SET
4. R�zne:

a. Zapojenie sa mestskej časti Bratislava-Petržalka do programu celoživotn�ho 
vzdel�vania Comenius v roku 2010 – Partnerstv� Comenius Regio

b. Inform�cia o počte zap�san�ch det� na povinn� školsk� doch�dzku  v školskom 
roku 2010/2011 

K bodu 2 - Všeobecne z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka (VZN), 
ktor�m sa men� VZN č. 5/2008 z 19. augusta 2008 v znen� VZN č. 1/2009 z 3. febru�ra 2009 
o určen� v�šky pr�spevku a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch 
a školsk�ch zariadeniach
Materi�l uviedla Mgr. Pol�kov�. Podotkla, že sumy vych�dzaj� zo schv�len�ho materi�lu v MZ 
pri prerokov�van� vzniku Jazykovej školy pri ZŠ Pank�chova 4.
Uznesenie:
Školsk� komisia odpor�ča materi�l schv�liť a doplniť do materi�lu v � 6 nov� odsek 4, ktor� 
znie: „(4) V�šku školn�ho a z�pisn�ho riaditeľ zaokr�hli na cel� č�sla podľa pravidiel 
všeobecn�ho numerick�ho zaokr�hľovania. Doterajšie odseky 4 – 7 sa označuj� ako odseky 5 –
8.“.
Hlasovanie:
Pr�tomn�ch: 8, Za: 8.

V Bratislave  15.2.2010
Zap�sala: Mgr. Elena Pol�kov� 

Mgr. Zuzana Lukačkov� 
predsedn�čka školskej komisie 


