Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

NÁVRH
(Po zapracovaní akceptovaných pripomienok)
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. ..../2014
z 15. apríla 2014
o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 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, prílohy č. 1 ba, položky č. 23 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
§1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie určuje školské obvody pre jednotlivé základné školy, ktorých zriaďovateľom je
mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“), postup a podmienky plnenia
povinnej školskej dochádzky žiaka na základnej škole a úkony podliehajúce schváleniu mestskou
časťou.
§2
Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť
(1) Školský obvod základnej školy zriadený mestskou časťou tvorí územie mestskej časti určené
príslušnými názvami ulíc.
(2) Mestská časť zriaďuje na svojom území sedem školských obvodov pre päť základných škôl a
dve základné školy s materskými školami, ktorých je zriaďovateľom:
(a) školský obvod č. 1 - Základná škola, Dubová 1
Bohúňova, Brnianska, Búdková, Cesta na Červený most, Čerešňová, Drotárska cesta od č. 30,
Dubová, Gaštanová, Gorazdova, Hriňovská, Hroboňova, Hýrošova, Jánošíkova, Javorová,
Jaseňová, K lomu, Krčméryho, Krivá, Kubániho, Kysucká, K Železnej studienke, Lamačská cesta,
Langsfeldova, Lesná, Lovinského, Martinengova, Matúšova, Mlynská dolina – len č. 1, 9, 11, 33,
47, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, Prokopa Veľkého, Prvosienková, Senická,
Sklenárska, Socháňova, Srnčia, Súbežná, Šafránová, Šípková, Tablicova, Tajovského, Topoľová,
Úprkova, Valašská, Záhorácka, Západný rad.

(b) školský obvod č. 2 - Základná škola s materskou školou M.R. Štefánika Grösslingová 48
Alžbetínska, Bezručova, Bottova, Cintorínska, Cukrová, Čulenova, Dobrovičova, Dobrovského,
Dostojevského rad, Dunajská, Fajnorovo nábrežie, Ferienčíkova, Francisciho, Gajova, Gondova,
Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hollého, Hviezdoslavovo námestie,
Chalupkova, Jakubovo námestie, Janáčkova, Jedlíkova, Jesenského, Kamenné námestie,
Karadžičova, Klemensova, Komenského námestie, Košická – len č. 1 a 3, Krupkova, Kúpeľná,
Landererova, Laurinská, Lazaretská, Lomonosovova, Malý trh, Medená, Mariánska, Michalská,
Mlynské nivy – len č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, Mostová, Múzejná, Námestie Ľudovíta Štúra, Nedbalova,
Obchodná, Olejkárska, Palackého, Panská, Prepoštská, Prešernova, Primaciálne námestie,
Pribinova – len č.2 a nepárne čísla, Radničná, Rajská, Rázusovo nábrežie, Révová, Riečna,
Rybárska brána, Sedlárska, Sienkiewiczova, Strakova, Šafárikovo námestie, Štúrova, Špitálska,
Tallerova, Tobrucká, Továrenská, Treskoňova, Ul. 29. augusta, Vajanského nábrežie, Ventúrska,
Zelená.
(c) školský obvod č. 3 - Základná škola, Hlboká cesta 4
Banícka, Boženy Němcovej, Břeclavská, Čapkova, Dohnalova, Fraňa Kráľa, Gunduličova,
Havlíčkova, Havrania, Hlboká cesta, Križkova, Laučekova, Lermontovova, Malinová, Na
Kalvárii, Nekrasovova, Okánikova, Ostravská, Podhorského, Pod Kalváriou, Podtatranského,
Pražská mimo párnych čísel 2 - 8, Puškinova, Schillerova, Sokolská, Suché mýto, Urbánkova,
Vlčkova, Vrátňanská, Za sokolovňou.
(d) školský obvod č. 4 - Základná škola, Jelenia 16
Anenská, Banskobystrická, Belopotockého, Benediktiho, Beskydská, Björnsonova, Bukureštská,
Čajakova – č. 1 - 9, 2 – 24, Čajkovského, Dobšinského, Hodžovo námestie, Holekova, Jelenia,
Jozefská, Karpatská, Kýčerského, Ľadová, Lehotského, Leškova, Murgašova, Námestie 1.mája,
Námestie slobody, Palárikova, Povraznícka, Predstaničné námestie, Smrečianska – len nepárne
čísla 1 - 45, Spojná, Šancová - nepárne čísla, Škovránčia, Štefanovičova, Štefánikova, Tabaková,
Záhrebská, Žabotova, Železničiarska, Žilinská, Ul. Jozefa Kronera.
(e) školský obvod č. 5 - Základná škola, Mudroňova 83
Andreja Plávku, Bartoňova, Bartókova, Bôrik, Broskyňová, Buková, Čmeľovec, Dolná,
Drotárska cesta 1 - 30, Fándlyho, Fialkové údolie, Francúzskych partizánov, Haydnova,
Hrebendova, Hummelova, Jančova, Javorinská, Jurovského, Korabinského, Kráľovské údolie,
Krmanova, Lichardova, Lubinská, Malá, Majakovského, Medzierka, Mošovského, Mozartova,
Mudroňova, Myjavská, Na baránku, Na Hrebienku, Na Slavíne, Na stráni, Na Štyridsiatku,
Novosvetská, Pažického, Pod Bôrikom, Pri hradnej studni, Radvanská, Riznerova, Rubinsteinova,
Slávičie údolie, Slepá, Stará vinárska, Staroturský chodník, Strmá cesta, Svetlá, Tichá, Údolná,
Vetvová, Vrchná, V záhradách, Žiarska.
(f) školský obvod č. 6 - Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1
Baštová, Beblavého, Biela, Bradlianska, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Donovalova,
Drevená, Dvořákovo nábrežie, Farská, Flöglova, Františkánska, Františkánske námestie,
Galandova, Godrova, Hlavatého, Holubyho, Hradné údolie, Hurbanovo námestie, Inovecká,
Kapitulská, Kapucínska, Klariská, Klobučnícka, Kolárska, Konventná, Koreničova, Kostolná,
Kozia, Krakovská, Krátka, Kuzmányho, Lipová, Lodná, Lýcejná, Mateja Bela, Maróthyho,
Mikulášska, Mišíkova, Moyzesova, Na brezinách, Na kopci, Námestie Alexandra Dubčeka,
Námestie Slovenského národného povstania, Nad lomom, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu,
Na vŕšku, Palisády, Panenská, Partizánska, Paulínyho, Pilárikova, Podjavorinskej, Podjazd, Pod
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vinicami, Porubského, Poštová, Rigeleho, Rudnayovo námestie, Rybné námestie, Schody pri
starej vodárni, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Soferove schody, Somolického, Staromestská,
Strelecká, Svoradova, Škarniclova, Štetinova, Šulekova, Timravina, Tolstého, Tvarožkova,
Uršulínska, Úzka, Vansovej, Veterná, Vodný vrch, Zámocká, Zámočnícka, Zámocké schody,
Zochova, Zrinského, Židovská, Žižkova, Župné námestie.
(g) školský obvod č. 7 - Základná škola, Vazovova 4
Americké nám., Bernolákova, Blumentálska, Fazuľová, Floriánske námestie, Imricha Karvaša,
Chorvátska, Justičná, Lužická, Kmeťovo námestie, Kollárovo námestie, Krížna 1 – 27, 2 – 40,
Legionárska – len párne čísla 2, 4, 6, Májkova, Mickiewiczova, Moskovská, Mýtna, Námestie
Martina Benku, Odborárske námestie, Poľná, Poľská, Radlinského, Sasinkova, Slovanská,
Starohorská, Strážnická, Šancová párne čísla, Školská, Šoltésovej, Vazovova, Vysoká,
Wilsonova, Záhradnícka, Živnostenská.
§3
Postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka na základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je mestská časť
(1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 2.
(2) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ
základnej školy udelí tento súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy až po umiestnení
a uspokojení záujmu o dochádzku zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko
v školskom obvode základnej školy.
(3) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi
základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.
(4) Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí majú trvalé bydlisko
v mestskej časti, mestská časť vytvára a zabezpečuje podmienky na výchovu a vzdelávanie
v špeciálnych triedach Základnej školy, Jelenia 16 v Bratislave.
§4
Úkony podliehajúce schváleniu mestskou časťou
(1)V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia rozhodnutím
ministerstva školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť
povinnú školskú dochádzku, schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti.
(2) Začlenenie novovzniknutých ulíc do jednotlivých školských obvodov základných škôl určuje
starostka mestskej časti.
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(3) Starosta mestskej časti do dvoch mesiacov odo dňa začlenenia novovzniknutej ulice do
školského obvodu predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva príslušný návrh všeobecne
záväzného nariadenia.

§5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2013
z 12. februára 2013 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto.

§6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.júna 2014 .

PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti

__________________________________________________________________________
1)

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
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.
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k bodu č. 5
Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto všeobecne záväzným nariadením č. 3/2013 z 12.
februára 2013 zriadila na svojom území 7 školských obvodov pre 5 základných škôl a 2
základné školy s materskými školami, ktorých je zriaďovateľom.
V súvislosti s rozvojom mestskej časti, vznikom nových ulíc, na základe
urbanistických zmien a premenovaní ulíc je potrebné doplniť a upraviť VZN o premenované
a novovzniknuté ulice.
V zmysle § 8 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zaradiť do obvodu ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Grösslingová 48
doposiaľ nezaradenú ulicu s názvom Krupkova a Fajnorovo nábrežie,a zaradiť ulice Dunajská
a Lazaretská. bez obmedzenia súpisných čísel.
V školskom obvode ZŠ Dubová ulicu Drotárska cesta rozdeliť nasledovne: od č. 1 -30
do obvodu ZŠ Mudroňova a od 30 vyššie do obvodu ZŠ Dubová. Ulicu Hrebendova presunúť
z obvodu ZŠ Dubová do obvodu ZŠ Mudroňova a ulicu Martinengova presunúť z obvodu ZŠ
Mudroňova do obvodu ZŠ Dubová.
V školskom obvode č. 4 ZŠ Jelenia a č. 7 ZŠ Vazovova ulicu Aneneská presunúť
z obvodu ZŠ Vazovova do obvodu ZŠ Jelenia a ulicu Záhradnícka presunúť z obvodu ZŠ
Jelenia do obvodu ZŠ Vazovova.
Presuny požadujú riaditelia škôl.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia pre vzdelávania, mládež a šport miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu
schváliť nové všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov základných škôl
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

/

k bodu

č.
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Záznam
z pracovnej porady riaditel'ov ZŠ a ZŠ s MŠ, ktorý sa konal 10. februára 2014 v ZŠ
s MŠ Milana Hodžn, Škarniclova l, v Bratislave

Prítomní: podľa prézenčnej listiny
Hostia:
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., - predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport
Ing. Ernest Huska - vedúci oddelenia kultúry
Jaroslav Ježek - vedúci oddelenia informatiky, propagácie a cestovného ruchu
Mgr. Andrej Popovič - zástupca spoločnosti Envihike
Program:
l. Otvorenie
2. Ponuka organizovania a realizácia vzdelávacích výletov pre verejnosť, výlety pre školy,
prednášky pre verejnosť a školy zameraných na lásku k prírode
3. Informácie z oddelenia informatiky, propagácie a cestovného ruchu
4. Informácie z oddelenia kultúry
5. Aktuálne informácie z regionálneho školstva
6. Zakončenie

Priebeh rokovania:
l. Otvorenie
Mgr. Ľuboslava Vasilová privítala prítomných a oboznámila ich s programom.
2. Ponnka organizovania a realizácia vzdelávacích výletov pre
školy, prednášky pre verejnost' a školy

verejnosť,

výlety pre

Mgr. Andrej Popovič:
•
Prezentoval spoločnosť Envihike, poskytujúcu služby v oblasti ekoturizmu.
•
Oboznámil RŠ s ponukou programov spoločnosti Envihike, zameraných na
organizovanie.la realizáciu vzdelávacích výletov, exkurzie do chránených území Slovenska,
výlety pre školy.
•
Ponúkol RŠ prednášky pre verejnosť a školy o invazívnych rastlinách a čiernych
skládkach.
•
Predstavil RŠ možnosť realizácie ochranárskeho projektu na ZŠ - možnosť vidiet'
dokumentárny film Erika Baláža - Vlčie Hory - portrét divokej prírody rozprestierajúcej sa
na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Rozdal RŠ propagačné a reklamné materiály.
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3. Informácie z oddelenia informatiky, propagácie a cestovného ruchn
Jaroslav Ježek:
•
Informoval RŠ, že v súvislosti so zákonom o e-Governmente dochádza k zavádzaniu
elektronických schránok, ktoré majú slúžiť na komunikáciu medzi štátom na jednej strane
a občanmi a podnikateľmi na sh'ane dlUhej prostredníctvom elektronických nástrojov.
Elektronické schránky slúžia k dOlučovaniu elektronických písonmostí a elektronickému
podaniu. Podmienkou nových schránok je občiansky preukaz s elektronickým čipom s takzvanou eID kartou.
•
Predstavil spoločnosť SOMI Systems a.s., poskytujúcu komplexné služby pre
právnické a fyzické osoby, ktoré v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov, pOh'ebujú resp. sú povinné zabezpečiť ochranu dát. Kontakt na spoločnosť dOlUčí
mailom vedúcej oddelenia školstva. Oddelenie odošle kontakt RŠ. Iné otázky týkajúce sa
bezpečnostných projektov majú RŠ adresovať mailom priamo J. Ježekovi.
•
Poskytol RŠ o informáciu o projektoch na podporu bezpečného používania internetu
a nových on- line technológií: ovce.sk a zodpovedne. sk.
4. Informácie z oddelenía kultúry
Ing. Ernest Huska:
•
Pripomenul RŠ súťaž o najoriginálnejšiu a najkrajšiu masku, ktorá bude vyvrcholením
Maškarného plesu pre deti. Ples je naplánovaný na 15. februára 2014 od 14.00 do 16.00
hodiny na ľadovej ploche na Hviezdoslavovom námestí. Na najlepšie masky čakajú víťazné
poháre.
•
Pozval RŠ na podujatie, ktoré sa uskutoční na Hviezdoslavovom námestí. Na
veľkoplošnej obrazovke bude prebiehať moderovaný priamy prenos z otvorenia zimných OH
v Soči.
•
Požiadal RŠ o spoluprácu v súvislosti s exhibičným mini hokejovým zápasom, ktorý
organizuje Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s HC SLOVAN Bratislava
v sh'edu 12. februára od 17:00. Na otvorenej ľadovej ploche na Hviezdoslavovom námestí sa
stretnú hokejisti zo ZŠ v zriad'ovateľskej pôsobnosti BA-Staré Mesto s hokejistami I-IC
Slovan.
Mgr. M. Hronská prisľúbila účasť žiakov ZŠ s MŠ M.R. Štefánika na tomto podujatí.
Mgr. M. Hronská požiadala Ing. E. Husku, či by nemohlo oddelenie kultúry zabezpečiť
knltúmy program, ktorý by mohli využiť žiaci nižších ročníkov v čase testovania deviatakov.
Ing. Ernest Huska odpovedal, že v budúcnosti bude môcť takúto akciu zabezpečiť v tom
prípade, ak dostane z oddelenia školstva v dostatočnom predstihu termín, kedy bude
testovanie deviatakov prebiehať.
Mgr. Ľuboslava VasiIová sa vyjadrila, že po vyexpedovaní POP na šk. rok 2014/2015 túto
informáciu oddeleniu kultúry poskytne.
5. Aktuálne informácie z regionálneho školstva
Mgr. Ľuboslava VasiIová
•
Poverila RŠ doručenim nominácií pedagogických zamestnancov na ocenenie ku Dúu
učiteľov. Termín: do 14.2.2014 na mail Mgr. E. Kukumbergovej a podpísaný na oddelenie
školstva.
•
UpozOlnila RŠ na zmeny v súvislosti so schválením novely zákona č.245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávani(školský zákon) s úči1mosťou od 1.1.2014.
•
Oboznámila RŠ o pripravovaných výberových konaniach na fwucciu RŠ v 7 MŠ a 3
ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BA-Staré Mesto.
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•
Informovala RŠ o návrhu zmeny VZN mestskej časti BA-Staré Mesto o povinnom
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v súlade s § 20 zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, kde je určený deň zápisu od 15. januára do 15. februára, ktmý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku. Návrh zmeny sa týka termínu zápisu v ZŠ. Mestská časť Bratislava -Staré Mesto
stanovila vo VZN č. 9/2012 v § 2 termínom zápisu piatok a sobotu v týždni bezprostredne
nasledujúcom po 15. januári, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa
začať pi11iť povinnú školskú dochádzku.
Na základe požiadavky RŠ z dôvodu zabezpečenia kvalitatívne lepších výsledkov pri
testovaní školskej zrelosti detí, navrhuje zmenu v § 2 tak, že termínom zápisu má byť týždeľí
bezprostredne nasledujúci po 1. februári, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
•
Prerokovala požiadavku RŠ upraviť určenie školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti BA-Staré Mesto.
RŠ navrhli zaradiť do obvodu ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Gr6sslingová 48 doposiaľ nezaradenú
Krupkovu ulicu, Fajnorovo nábrežie a ulice Dunajská a Lazaretská, uviesť bez
obmedzenia súpisných čísel.
Do obvodu ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škamiclova 48 zaradiť ulicu s názvom Markušova.
V školskom obvode ZŠ Dubová ulicu Drotárska cesta rozdeliť nasledovne: od č. l -30 do
obvodu ZŠ Mudroňova a od 30 vyššie do obvodu ZŠ Dubová.
Ulicu Hrebendova presunúť z obvodu ZŠ Dubová do obvodu ZŠ Mudroňova a ulicu
Martinengova presunúť z obvodu ZŠ Mudroňova do obvodu ZŠ Dubová.
Ulicu Aneneská presunúť z obvodu ZŠ Vazovova do obvodu ZŠ Jelenia a ulicu
Záhradnícka presunúť z obvodu ZŠ Jelenia do obvodu ZŠ Vazovova.

s. Odstraňovanie duplicít
Porovnaním inenných zoznamov zapísaných žiakov do l. ročníka RŠ odstránili duplicity,
ktoré vznikli zápisom detí na viac ako jednu ZŠ.
6. Zakončenie
Prerokovatúm uvedených bodov sa zasadnutie riaditeľského aktívu skončilo.
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Zapísala: Mgr. Eva Kukumbergová

vedúca oddelenia školstva
Overil:
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