
 

M E S T O   M A L A C K Y 

 

 

 
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

 

 

 

Číslo materiálu: Z93/2022 

 
 
Názov materiálu: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Alexandra Hrnková, referentka školského úradu 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Malacky, dňa 15.12.2022 

Návrh VZN mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy  

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  

alebo žiaka školského zariadenia na rok 2023 

 

 



 
Príloha k materiálu č. Z93/2022  

 

Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 

 

 

1.1. Východisko:  

 

     Podľa § 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 obec určí 

všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) výšku finančných prostriedkov určených 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy alebo školského zariadenia a žiaka školy ako potenciálneho stravníka pre 

školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zákon určuje i ďalšie údaje, ktoré majú byť 

súčasťou VZN – podrobnosti financovania, lehota na predloženie údajov, podľa ktorých sa 

budú školy financovať, lehota poskytovania finančných prostriedkov.  

 

 

1.2. Stručný súhrn informácií: 

 

     Predkladaný návrh VZN určuje minimálnu ročnú výšku finančných prostriedkov (ďalej aj 

„normatív“) poskytnutých na prevádzku a mzdy pre jednotlivé kategórie žiakov a detí škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky:  

Dieťa materskej školy - 3324 €/rok,  

Dieťa materskej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - 6353 €/rok, 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania - 1140 €/rok,  

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania - 1005 €/rok,  

Žiak centra voľného času - 477 €/rok,  

Dieťa školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“):  

ŠKD pri ZŠ Dr. Dérera - 831 €/rok,  

ŠKD pri ZŠ Štúrova - 766 €/rok,  

ŠKD pri ZŠ Záhorácka - 741 €/rok,  

Žiak školy - potenciálny stravník  v školskej jedálni:  

žiak ZŠ Dr. Dérera - 201 €/rok,  

žiak ZŠ Štúrova - 237 €/rok,  

žiak ZŠ Záhorácka - 217 €/rok.  

Ročná výška finančných prostriedkov pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin 

normatívu na jedno dieťa alebo žiaka a počtu detí alebo žiakov vykázaných podľa stavu k 15. 

septembru 2022 vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. Pre centrum voľného času sa ročná 

výška finančných prostriedkov určí ako súčin normatívu na žiaka CVČ a priemerného počtu 

žiakov, ktorí navštevovali krúžkovú činnosť za tie posledné tri školské roky, kedy bola 

činnosť CVČ bez výraznejších pandemických obmedzení (2018/2019, 2019/2020 

a 2021/2022), čo predstavuje počet 722 žiakov. Pri nápočte žiakov CVČ nie je zohľadnený 

vek ani trvalé bydlisko žiaka.  

Prvýkrát vo VZN zavádzame kategóriu dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) v materskej škole, keďže vo výkaze k 15. 9. 2022 je uvedených dvanásť 

takýchto detí. Finančné prostriedky poukázané na jedno dieťa s ŠVVP sú vo výške základnej 

sumy na dieťa MŠ a navýšenia podľa príslušného koeficientu (t.j. 3324 € + 3029 €). S vyššou 



sumou na takéto dieťa počíta aj štát vo finančných prostriedkoch poukázaných 

prostredníctvom podielových daní. 

     Návrh VZN definuje, ktorá škola a školské zariadenie môže byť prijímateľom finančných 

prostriedkov a za akých podmienok. Určuje spôsob použitia, spôsob a lehotu poskytovania, 

zúčtovanie a kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov. Podľa finančných 

možností mesta Malacky môže byť prijímateľovi poskytnutá i vyššia suma, než je suma 

vypočítaná uvedeným prepočtom, a to  po schválení primátorom mesta. 

 

 

1.3. Dôvodová správa: 

 

     Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku materských škôl, základných umeleckých škôl 

a školských zariadení sú mestu poskytované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je 

mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov. Navrhovaná výška súm  

v predkladanom VZN je výsledkom analýzy nákladov a potrieb jednotlivých škôl a školských 

zariadení. Pri tvorbe rozpočtu mesto individuálne zohľadnilo odlišné prevádzkové a mzdové 

náklady jednotlivých škôl a školských zariadení.  

     Pri tvorbe návrhu VZN a výšky poskytovaných dotácií boli zohľadnené nasledovné 

východiská: pretrvávajúci nárast cien energetických nákladov súvisiaci s energetickou krízou,  

vysoký nárast cien tovarov a služieb spojený s energetickou krízou, ekonomický dopad 

pretrvávajúcej inflácie vo výške 15-20%, ale i zákonom predpísané zvýšenie tarifných platov 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, kde konkrétne pri pedagogických  

zamestnancoch navýšenie tarifných platov predstavuje od 1. 1. 2023 10% a  od 1. 9. 2023 

12%.  

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 a zároveň tohto predkladaného návrhu VZN bola snaha 

zo strany mesta pokryť potreby škôl. Už niekoľko rokov školám a školským zariadeniam 

v rámci originálnych kompetencií navyšujeme finančné prostriedky - školám dávame viac, 

než sú sumy poskytované mestu na základe prepočítaného počtu žiakov z výnosu dane 

z príjmov fyzických osôb.  Silné dopady spoločenských a finančných zmien  popísaných 

vyššie nás však viedli k tomu, že okrem eliminovania výdavkov tovarov a služieb 

v jednotlivých zariadeniach sme pristúpili aj k miernemu  zvýšeniu  príspevkov od rodičov.   

Definovanie zvýšených príspevkov, ktorými sa rodiny budú podieľať na čiastočnej úhrade 

nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach predkladáme ako materiál Z92/2022 

(návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN). 

     Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku materskej školy, ŠKD a ŠJ, ktoré sú súčasťou 

Spojenej školy sv. F. Assiského, sa na rok 2023 budú poskytovať zriaďovateľovi tejto školy 

na základe zmluvy v zmysle § 9aa 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. 

Zmluvnými stranami budú mesto Malacky ako poskytovateľ a Rímskokatolícka cirkev, 

Bratislavská arcidiecéza ako prijímateľ finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu sa už texte 

VZN ani v jeho prílohách zriaďovateľ cirkevnej školy, dieťa MŠ, dieťa ŠKD a potenciálny 

stravník tejto školy neuvádzajú. 

 

Analýza súčasného stavu a zmien prijatých v návrhu všeobecne záväzného nariadenia: 

 

Škola/školské zariadenie Dotácia na dieťa/žiaka na rok 

2022 podľa VZN č. 12/2021 

(v €) 

Návrh VZN   

(v €) 

Dieťa MŠ  2 906 3324 

Dieťa MŠ s ŠVVP -  6353 



Dieťa MŠ (SŠ sv.F. 

Assiského) 

2 840 -  
(finančné prostriedky budú 

poskytované na základe zmluvy) 

ZUŠ – individuálna forma 

vyučovania 

1 091 1140 

ZUŠ – skupinová forma 

vyučovania 

955 1005 

CVČ 424 477 

ŠKD pri ZŠ Dr. J. Dérera 798 831 

ŠKD pri ZŠ Štúrova 820 766 

ŠKD pri ZŠ Záhorácka 742 741 

ŠKD pri SŠ sv. F. Assiského 677 -  
(finančné prostriedky budú 

poskytované na základe zmluvy) 

ŠJ  pri ZŠ Dr. J. Dérera 187 201 

ŠJ pri ZŠ Štúrova 225 237 

ŠJ pri ZŠ Záhorácka 215 217 

ŠJ pri SŠ sv. F. Assiského 168 -  
(finančné prostriedky budú 

poskytované na základe zmluvy) 

 

 

1.4. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta: 

 

Návrh VZN je v súlade s navrhovaným rozpočtom mesta na rok 2023. 

 

 

1.5. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:   

 

Alternatívy a varianty riešenia nenavrhujeme. 

 

Zdroje informácií: 

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, 

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov, 

Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov, 

Výkaz V40-01 za mesto Malacky k 15. 09. 2022 

Správy CVČ o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského 

zariadenia 

 

 

1.6. Splnomocňujúca norma, jej číslo a označenie: 

 

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. 

 

 



1.7. Stanovisko právneho referátu k súladu návrhu všeobecne záväzného nariadenia s 

právnym poriadkom Slovenskej republiky: 

 

Návrh VZN je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

 

 

1.8. Analýza súčasného stavu a zmien prijatých v návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia: 

 

Zmeny sú popísané v dôvodovej správe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malacky, dňa 15.12.2022 



 

Príloha k materiálu č. Z93/2022 

 

 

Zhrnutie a návrh uznesenia 

II. Návrh uznesenia 

 

 

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách 

 

 

1) berie na vedomie 

stručný súhrn informácií a dôvodovú správu k návrhu VZN mesta Malacky o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na rok 2023 (materiál Z93/2022), 

 

 

2)   schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo 

žiaka školského zariadenia na rok 2023. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malacky, dňa 15.12.2022 


