
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)

Materiál na 12. zasadanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 16. 02. 2016

Návrh
všeobecne  záväzného  nariadenia  o určení  školských  obvodov  pre  základné  školy
a spojenú školu  v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie  povinnej školskej dochádzky

Predkladateľ: Spracovateľ:

Dana Čahojová   PhDr. Marta Šikrová
starostka                                                       Školský úrad MČ

Mgr. Marta Jurkovičová
školské oddelenie
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Prerokované:

- v miestnej rade 02. 02. 2016                                     miestna rada prerokovala 
materiál

 a odporúča

 predložiť do miestneho 
zastupiteľstva 

Prerokované:

- v komisii    ŠMŠ     26. 01. 2016

- v komisii    RPHSR   25. 01. 2016

- v komisii    ŽPaVP   25. 01. 2016   

- v komisii    D   25. 01. 2016   

- v komisii    BSZ   26. 01. 2016

- v komisii    VÚP   27. 01. 2016

- v komisii    KM   27. 01. 2016      

- v komisii    F              27. 01. 2016

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Stanoviská komisii a MiR

                                            

NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA  VES

A.   schvaľuje
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všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava–Karlova  Ves  č.  ...  /2016  zo  dňa
16.  februára  2016  o určení  školských  obvodov  pre  základné  školy  a spojenú  školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou dňom 3. marca 2016.

   

                                                  Dôvodová správa

V zmysle  § 20 ods.  3 písm.  a) zákona č.  245/2008 Z. z.  o výchove  a vzdelávaní  (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) je povinnosťou
obce  (mestskej  časti)  ako  zriaďovateľa  základnej  školy  určiť  miesto  a čas  zápisu  detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky. 

V zmysle  §  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  je
povinnosťou obce (prenesene mestskej časti) ako zriaďovateľa základnej školy určiť školské
obvody pre jednotlivé základné školy.

S účinnosťou  od 1.  septembra  2015  došlo  ku  zmene  školského  zákona,  zmeny  sa  dotkli
i náležitostí  predmetného  zápisu  detí  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky.  Novela
školského zákona č. 188/2015 mení termín konania zápisu z februára na apríl kalendárneho
roka.  Zápis  sa  v zmysle  novely  školského  zákona  koná  od 1.  apríla  do  30.  apríla,  ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
Do školského obvodu ZŠ Veternicová 20 boli doplnené ulice bez názvu v k. ú. Karlova Ves
so súpisným číslom a trvalý pobyt uvedený ako obec/mestská časť Bratislava-Karlova Ves.
V nadväznosti  na  vyššie  uvedené  odporúčame,  aby  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves  zrušilo  VZN č.  6/2012  o určení  školských  obvodov pre základné
školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Karlova  Ves
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a prijalo predložený
návrh.

Prijatie všeobecne záväzného nariadenia nemá žiaden dopad na rozpočet mestskej časti.

Návrh
všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
číslo  ...../2016

zo 16. februára 2016

3



o určení  školských  obvodov  pre  základné  školy  a spojenú  školu  v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej  časti  Bratislava-Karlova Ves  a o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves podľa  § 15  ods.  2  písm.  a)
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov,  §  6  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších
predpisov, v zmysle  § 20 ods. 3 písm.  a)  zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, § 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 a v súlade  so Štatútom hlavného  mesta Slovenskej republiky
Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo:

                                                                         § 1
Úvodné ustanovenie

1) Toto nariadenie určuje školské obvody pre jednotlivé základné školy a spojenú školu
(s  organizačnými  zložkami  základná  škola  a gymnázium)  v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) a určuje
miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

2) Mestská časť  je zriaďovateľom škôl:
a)   Základná škola,  Karloveská 61
b)   Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62
c) Základná škola, Veternicová 20
d) Spojená  škola,  Tilgnerova  14  s  organizačnými  zložkami  Základná  škola,

Tilgnerova 14 a Gymnázium, Tilgnerova 14.

 § 2
Školské obvody

1) Mestská časť zriaďuje na svojom území štyri školské obvody, pričom školský obvod
tvorí územie mestskej časti určené príslušnými názvami ulíc.

2) Školský obvod pre Základnú školu,  Karloveská 61, tvoria ulice:
Borská, Brodská, Cesta na Červený most, Čavojského, Čárskeho, Dúbravská cesta,  
Karloveská ul. nepárne čísla,  Kuklovská,  Lackova, Levárska, , Mokrohájska, Nám.
sv.  Františka,   Pernecká,   Pod Brehmi,  Pustá,  Púpavová,   Sekulská,   Silvánska,   
Sološnická, Suchohradská, Šaštínska,  Špieszova, Zohorská.

3) Školský obvod pre Základnú školu Alexandra Dubčeka,  Majerníkova 62, tvoria ulice:
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      Beniakova,  Cikkerova,  Ferdiša  Kostku,   Hany  Meličkovej,  Jamnického,  Jána  
Stanislava,  Kolískova,  Kresánkova, Ľudovíta Fullu,  Matejkova, Majerníkova, Nad  
Lúčkami, Pribišova, Tománkova, Albína Brunovského, Vincenta Hložníka.

4) Školský obvod pre Základnú školu, Veternicová 20, tvoria ulice:
Blyskáčová, Dlhé Diely I, Dlhé Diely II, Dlhé Diely III, Hlaváčiková, Iskerníková,  
Komonicová,  Nad  ostrovom,  Nad  sihoťou,  Stoklasová,  Svíbová,  Veternicová,  
Vyhliadka, Na Kampárke, ulice bez názvu v k. ú. Karlova Ves so súpisným číslom,
trvalý pobyt uvedený ako obec/mestská časť Bratislava-Karlova Ves.

4) Školský obvod pre Spojenú školu, Tilgnerova 14, organizačnú zložku Základná škola, 
Tilgnerova 14, tvoria ulice:
Adámiho,  Baníkova,  Bedľová, Belániková,  Botanická,  Devínska  cesta,  Donnerova,  
Fadruszova,  Gabčíkova,  Hlivová,  Hodálova,  Hudecova,  Ilkovičova,  Janotova,  
Jurigovo  nám.,  Karloveské  rameno,  Konvalinková,  Karloveská  ul.  párne  čísla,
Kempelenova,  Ladislava Sáru,  Litovská,  Líščie  údolie,  Lykovcova,  Molecova,
Mlyny, Na Riviére, Na Sitine, Nad  Dunajom,  Nábělkova,  Novackého,  Pod
lesom, Pod Rovnicami, Rýdziková, Segnerova,  Staré Grunty,  Stuhová,   Sumbalova,
Svrčia, Tilgnerova,  Vretenová.

§ 3
Miesto a čas zápisu

1) Miesto  zápisu  je  na  základných  školách  a spojenej  škole  v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a uskutočňuje sa  v piatok a sobotu
tretí aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského  roka, v ktorom má dieťa
začať plniť povinnú školskú dochádzku.

2) V prípade, že v tretí aprílový  týždeň budú vyhlásené prázdniny alebo sa budú konať
voľby alebo referendum, zápis sa uskutoční pre ten rok v inom dohodnutom termíne
(piatok, sobota).

3) Organizáciu a priebeh zápisu (dátum a čas) zabezpečí riaditeľ školy v zmysle § 10   
ods.  1   vyhlášky  Ministerstva  školstva  Slovenskej  republiky  č.  320/2008  Z.  z.   
o základnej škole v znení neskorších predpisov.

4) Oznámenie  o mieste  a čase  zápisu  zverejní  riaditeľ  školy  pred  začiatkom  zápisu
spôsobom v mieste  obvyklým  (na  úradnej  tabuli  školy,  na  webovom sídle  školy
a pod.)

§ 4
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2012 zo
dňa  11.  novembra  2011  o určení  školských  obvodov pre  základné  školy  a spojenú  školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
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§ 5
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 3. marca 2016.

   Dana Čahojová
                                      starostka

Stanoviská komisií 

k materiálu Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o 
určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky .
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Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 27.01.2016:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu
prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia
Prít. : 7                   Za : 7                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR)
zo dňa 25.01.2016:
Komisia  RPHSR  prerokovala  návrh  a  odporúča  zaradiť  materiál  do  programu  rokovania
miestneho zastupiteľstva.
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0

Stanovisko  komisie  pre  životné  prostredie  a verejný  poriadok  (ŽPVP)  zo  dňa
25.01.2016:
Komisia ŽP a VP berie uvedený materiál na vedomie.

Hlasovanie  Za :     5          proti :       0                 zdržal sa: 0

Stanovisko komisie výstavby a územného plánu (VÚP) zo dňa 27.01.2016:

Komisia prerokovala a berie na vedomie návrhy:

b) VZN  č..../2016  zo 16.februára  2016  o určení  školských  obvodov  pre základné  školy
a spojenú  školu  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 26.01.2016:

Komisia  ŠMŠ  odporúča  schváliť  Návrh  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves  o určení  školských  obvodov  pre  základné  školy  a spojenú  školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves a o mieste  čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Prít.: 9                  Za : 9                       Proti : 0                      Zdrž. : 0 

Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 27.01.2016:

Komisia KM súhlasí s predloženým návrhom a odporúča návrh VZN schváliť.
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0
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Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 25.01.2016:
Komisia
berie návrh Všeobecne záväzného nariadenia na vedomie a odporúča ho prerokovať miestnej 
rade a  miestnemu zastupiteľstvu.

H l a s o v a n i e
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Stanovisko  komisie  bytovej,  sociálnej  a  zdravotnej  a pre  seniorov  (BSZ)  zo  dňa
26.01.2016:

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča MiZ schváliť predložený návrh VZN.

Hlasovanie k bodu: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Stanovisko MiR zo dňa 02. 02. 2016:

Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné
školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie  povinnej  školskej  dochádzky a odporúča materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
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