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NÁVRH   UZNESENIA 

 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 
 
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves o zrušení Základnej 
školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 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. 

 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 169/2016 
schválilo návrh na vyradenie Základnej školy Veternicová 20, 841 05 Bratislava a jej súčastí: 
Výdajnú školskú jedáleň so sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava, Školský klub detí so 
sídlom Veternicová 20, 841 05 Bratislava zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2016, 
pričom poverilo starostku konať v predmetnej veci a zároveň uložilo prednostovi MÚ 
zabezpečiť prípravu všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy Veternicová 
a jej súčastí 

 
Dôvodom tohto racionalizačného opatrenia bol dlhoročný trend poklesu počtu žiakov  

na tejto škole. V školskom roku 2010/2011 klesol počet žiakov na škole na 271 a od tohto 
roku neustále klesal až na súčasných 188 (stav k 15.9.2015). Podľa príslušných ustanovení 
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
je práve počet žiakov rozhodujúci pri určovaní objemu finančných prostriedkov pre školu 
(normatív na žiaka). Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako zriaďovateľ školy chce 
maximálne efektívne využívať pridelené finančné prostriedky a toto je možné len dôsledným 
naplnením všetkých voľných kapacít škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podrobnou 
analýzou, v spolupráci s riaditeľom ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 a riaditeľkou ZŠ 
Karloveská 61 boli zistené voľné kapacity, ktoré sú postačujúce pre umiestnenie všetkých 
súčasných žiakov žiakov ZŠ Veternicová 20 a ktoré budú dostačujúce i  v prípade nárastu 
žiakov v nasledujúcich školských rokoch. 
 
 
 



 

 V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) 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 
zriaďovateľ predkladá žiadosť na vyradenie škôl a školských zariadení zo siete. Súčasťou 
žiadosti je stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy (rady školy), vyjadrenie 
krajského školského úradu a hlavného školského inšpektora, v Bratislave tiež predbežný 
súhlas primátora v zmysle čl. 37 štatútu, písm a). 

V žiadosti o vyradenie školy zo siete uvedie zriaďovateľ aj žiadosť o vyradenie zo siete 
školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy, uvedie dôvod návrhu vyradenia, termín zrušenia 
školy a jej súčastí a spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania žiakov po 
zrušení školy. 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia MŠVVaŠ SR o vyradení školy a jej školských 
zariadení zo siete zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením  zrušuje a zriaďuje školu 
v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a e) 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 Smernice MŠ SR č. 1/2004-E z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje 
postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri 
zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri 
zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci vyradenia 
Základnej školy, Veternicová 20, Bratislavy a jej súčastí prerušilo konanie do 15. júna 2016, 
pričom v odôvodnení uvádza, že mu nie sú známe počty hlasovania poslancov vo veci návrhu 
na vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení, v čoho dôsledku sa domnieva, že pri 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zrušení školy by mohlo dôjsť k ohrozeniu jeho 
schválenia. Preto ako správny orgán žiada k žiadosti o vyradenie školy a jej súčastí predlžiť 
schválené všeobecne záväzné nariadenie.  

Z týchto dôvodov je predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia koncipovaný tak, 
aby v prípade negatívneho rozhodnutia správneho orgánu o zrušení školy a jej súčastí stratilo 
platnosť a škola zostala zachovaná. 



Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
č. . ...... /2016 
zo dňa ........ 

 
o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí  

a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves číslo 3/2016 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 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa § 15 ods. 2 písm. a)  
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 6 ods. 1 a 2, § 8 ods. 1 zákona NR SR         
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 vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
V súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
účelom tohto nariadenia je zrušenie Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí: 
Školského klubu detí, Školskej jedálne a Výdajnej školskej kuchyne pri Školskej jedálni, 
všetky so sídlom Veternicová 20, Bratislava.  
 

§ 2 
Zrušenie základnej školy a jej súčastí 

 
1. Mestská časť Bratislava Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) v zmysle § 6 ods. 1 a 

2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov dňom 31. augusta 
2016 zrušuje: 

      Základnú školu Veternicová 20, Bratislava a jej súčasti: 
a) Školský klub detí so sídlom Veternicová 20, Bratislava, 
b) Školskú jedáleň so sídlom Veternicová 20, Bratislava, 
c) Výdajnú školskú kuchyňu pri Školskej jedálni so sídlom Veternicová 20, Bratislava 

(ďalej len „základná škola a jej súčasti“). 
  



Podmienkou pre zrušenie základnej školy a jej súčastí je právoplatné súhlasné rozhodnutie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) o vyradení 
základnej školy a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných 
ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti mestskej časti. 

 
2. Výchova a vzdelávanie žiakov základnej školy budú zabezpečené v školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 
 

§ 3 
Zmena školských obvodov 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 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 sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 
V § 2 Školské obvody: 
1) Vypúšťa sa odsek 4, doterajší odsek 5 sa označuje ako 4. 
2) V odseku 2 sa na konci dopĺňa text: „ Svíbová.“  
3) V odseku 3 sa na konci dopĺňa text: „Dlhé Diely I, Dlhé Diely II, Dlhé Diely III, 
Hlaváčiková, Veternicová, Iskerníková, Komonicová, Blyskáčová, Stoklasová, 
Nad ostrovom, Nad sihoťou, Vyhliadka, Na Kampárke.“  
4) V odseku 4 sa na konci dopĺňa text: „a ulice dosiaľ nepomenované v mestskej časti.“. 

 
 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. augusta 2016 v prípade, že do tohto dňa 

ministerstvo vydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o vyradení základnej školy a jej 
súčasti zo siete škôl a školských zariadení. 
 

2. V prípade, že ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle 
predchádzajúceho odseku do 31. augusta 2016, toto nariadenie stráca platnosť 
1.septembra 2016. 

 
 
                                                                                                        Dana Čahojová 
                                                                                                               starostka   

 

 


