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Návrh uznesenia: 

 

Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v á l i ť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 o určení výšky príspevku a 

spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 20. septembra 2012 zákon č. 324/2012 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zákonom č. 324/2012 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „školský zákon“) v znení neskorších predpisov. Novela riešila okrem 

iného aj činnosť školského strediska záujmovej činnosti a to vypustením § 115 školského 

zákona a úpravou § 119 školského zákona vypustením slov „školských stredísk záujmovej 

činnosti“, ktoré boli nahradené slovami „centier voľného času“. 

 

Dňa  20.  septembra  2012  bol   Národnou   radou   Slovenskej   republiky   schválený   aj   

zákon  

č. 325/2012 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Zákonom č. 325/2012 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov. V ňom bol upravený § 6 ods. 2, v ktorom sa vypúšťa  písmeno 

d), t. j. „školské stredisko záujmovej činnosti“ a v tento pojem bol nahradený pojmom 

„centrum voľného času“. 

 

Tieto úpravy predstavujú v uvedených zákonoch nasledovné zmeny: 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) v znení 

neskorších predpisov. 

Deviata časť 

Sústava školských zariadení, prvý oddiel-školské výchovno-vzdelávacie zariadenia 

§ 113 Školskými vzdelávacími zariadeniami sú: 

a) Školský klub detí, 

b) centrum voľného času, 

c) školský internát, 

d) školské hospodárstvo, 

e) stredisko odbornej praxe. 

§ 116 Centrum voľného času 

 

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 

Tretia časť 

Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy 

§ 6 Obec, odsek 2 

Obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným zariadením podľa siete 

a) základné umelecké školy, 

b) materské školy, 

c) školské kluby detí, 

d) centrá voľného času, 

e) zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských 

škôl, 

f) jazykové školy pri základných školách, 

g) strediská služieb  škole, 

h) školské internáty. 



i)  

Vychádzajúc z uvedených skutočností je potrebné vykonať zmeny vo VZN č. 1/2012 zo dňa 

17. 4. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Doložky 

 

1. Rozpočtová doložka a finančná doložka 

Schválenie predloženého materiálu nebude mať vplyv na rozpočet mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

 

2. Ekonomická doložka 

    Schválenie   predloženého   materiálu   nepredpokladá   negatívny  dopad  na  hospodárenie  

    podnikateľskej sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

3. Environmentálna doložka 

    Schválenie predloženého materiálu nebude mať dopad na životné prostredie. 

 

4. Doložka zlučiteľnosti 

    Uvedený návrh je v súlade so zákonom NR SR č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  zákony. Zákonom č. 324/2012 

Z. z.  bol  novelizovaný  aj  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov. a zákonom.  

    Návrh je v súlade aj so  zákonom  č. 325/2012,  ktorým  sa  mení a  dopĺňa  zákon č. 

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov. 

 

5. Pripomienkové konanie 

    Na pripomienkové konanie boli oslovení mailom vedúcej oddelenia školstva, kultúry 

a športu zo dňa 18. februára 2013 kancelária starostu, finančné oddelenie, oddelenie 

organizačných vecí, bytové oddelenie, oddelenie nakladania s majetkom, oddelenie 

vnútornej správy a informatiky, oddelenie územného rozvoja a dopravy, miestna kontrola 

a oddelenie sociálnych vecí. V stanovenom termíne do 28.2.2013 neboli doručené žiadne 

pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N á v r h 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach mestskej časti  Bratislava-Petržalka 

 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 odsek 2 písm. d) 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, § 113 písm. b), § 119 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje toto 

všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

                                                                          § 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a 

spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

mestskej časti Bratislava-Petržalka sa mení  tak, že slová „školské stredisko záujmovej 

činnosti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia nahrádza  slovami  „centrum 

voľného času“ v príslušnom tvare. 

 

 

                                                                         § 2 

 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Bajan  

          starosta 

 

 


