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Všeobecne záväzné nariadenie  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. 9/2019 
z 27. 6. 2019, 

ktorým sa mení 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  

 
 

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: 

  
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 sa mení takto:  
 
 
1. 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 

1 621,53 

2. žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vyučovania 

529,48 

3. dieťa v centre voľného času 405,29 
“. 
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2. 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 

kalendárny rok 
1. Základná umelecká škola, individuálna forma vyučovania 1 378,57 
2. Základná umelecká škola, skupinová forma vyučovania 450,14 
3. Centrum voľného času 356,66 
4. Materská škola 1 730,83 
5. Školský klub detí 390,26 
6. Zariadenie školského stravovania 161,54 
7. Jazyková škola 46,89 
8. Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
6 395,80 

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

1 237,90 

10. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 187,56 

11. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 18,76 
“. 

 

Čl. II 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 

v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová v. r. 
prvá námestníčka primátora 

 


