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___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
.../2012 o povinnom zápise dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky 
 
 

 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

MUDr. Peter Osuský, CSc. 
zástupca starostky mestskej 
časti 

 - v materiáli 

 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Ľuboslava Vasilová 
vedúca oddelenia školstva 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová práva 
- návrh VZN 

 
 
 
 
 



Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
schvaľuje 
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o povinnom 
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od 1. januára 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 
 
Uznesením č.116/2011 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo návrh 
na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave a následne ku dňu jej vyradenia zo siete škôl 
a školských zariadení aj zrušenie uvedenej školy.  
Rozhodnutím č. 2012-7861/22271:2-923 zo dňa 18.5.2012 MŠVVaŠ SR vyradilo Základnú školu, 
Jesenského 6 v Bratislave aj so všetkými jej organizačnými zložkami zo siete škôl a školských 
zariadení. 
Podľa § 8 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej 
školy plniť povinnú školskú dochádzku.  
Vzhľadom na uvedené skutočnosti mestská časť Bratislava-Staré Mesto schválila všeobecne záväzné 
nariadenie č. 11/2011 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „VZN“). 
Uvedeným VZN sa mení §4 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
13/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č. .../2012 

 
z .... decembra 2012 

 
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa §6 ods. 2 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §20 zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi   
dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len 
„zápis“). Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý 
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, 
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 
dochádzku. 

§ 2 
Miesto a čas zápisu 

 
Zápis detí do prvých ročníkov  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť) sa uskutoční vo všetkých  základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v piatok od 14:00 h až 18:00 h a v sobotu od 8:00 h 
až 12:00 h, a to v  týždni bezprostredne nasledujúcom po 15. januári, ktorý predchádza začiatku 
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.  

§ 3 
Plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú 
školu. 

2. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej 
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy 
a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia 
súdu, 1) ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky 
maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

1) § 49, 50, 62 a 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov     v znení neskorších predpisov.  

           Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  



 2 

3.  Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalý pobyt, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ 
základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy 
v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do 
ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto školy, oznámi obci, v ktorej má žiak 
trvalý pobyt, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.  

4.   Žiak, ktorý nemá trvalý pobyt, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí 
orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

§ 4 
Školské obvody základných škôl  

Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto ustanovuje osobitný predpis 2). 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2008          
z 9. decembra 2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.  

  § 6 
 Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 

 

 

 

 
         PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                                                           starostka mestskej časti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2011 z 13. decembra 2011 o určení školských obvodov  
základných škôl  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
NÁVRH 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č.13/2008 

z 9. decembra 2008 
č. .../2012 

z ...decembra 2012 
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa §6 ods. 2 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §20 zákona NR SR                    
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi   
dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len 
„zápis“). Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý 
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. Zápis sa koná od 15. januára do 15. 
februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú 
školskú dochádzku. 

§ 2 
Miesto a čas zápisu 

1. Zápis detí do prvých ročníkov  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť) sa uskutoční vo všetkých  základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v piatok od 14:00 hod. h až 18:00 hod. 
h a v sobotu od 8:00 hod. h až 12:00 hod. h, a to v  týždni bezprostredne nasledujúcom po 
15. januári, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť 
povinnú školskú dochádzku.  

§ 3 
Plnenie povinnej školskej dochádzky 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú 
školu. 

2. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej 
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy 
a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia 
súdu, 1) ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky 
maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

1) § 49, 50, 62 a 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov     v znení neskorších predpisov.  

           Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  



 2 

3.  Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalý pobyt, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ 
základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej 
školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt, ako aj zriaďovateľovi základnej 
školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto školy, oznámi obci, 
v ktorej má žiak trvalý pobyt, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom 
obvode.  

4.   Žiak, ktorý nemá trvalý pobyt, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí 
orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

§ 4 
Školské obvody základných škôl  

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Všeobecne záväzným 
nariadením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2004 o určení školských obvodov 
základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení  všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2006  zriadilo týchto 8 školských obvodov pre 6 základných škôl a 2 spojené 
základné školy s materskými školami, ktorých je zriaďovateľom: 
školský obvod č. 1 - Základná škola Dubová 1 
školský obvod č. 2 - Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48 
školský obvod č. 3 - Základná škola Hlboká cesta 4 
školský obvod č. 4 - Základná škola Jelenia 16 
školský obvod č. 5 - Základná škola Jesenského 6 
školský obvod č. 6 - zrušený 
školský obvod č. 7 - Základná škola Mudroňova 83 
školský obvod č. 8 - Základná škola Dr. M. Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1 
školský obvod č. 9 - Základná škola Vazovova 4 
Tieto školské obvody základných škôl tvoria územie mestskej časti a sú určené príslušnými 
názvami ulíc podľa VZN mestskej časti č. 11/2004 v znení VZN mestskej časti č. 1/2006. 

Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto ustanovuje osobitný predpis 2). 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2008          
z 9. decembra 2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.  

§5 
  § 6 

 Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2009 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2013. 

Ing. arch. Andrej Petrek 
             starosta  
         PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                                                           starostka mestskej časti 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2011 z 13. decembra 2011 o určení školských obvodov  
základných škôl  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 

 


