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

 

 
 
 
 
 

Materiál na 15. zasadanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 23.02.2021 

 
 
 

 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
1/2018 zo dňa 27.02.2018 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                                                           Mgr. Iliana Medviďová 
starostka vedúca oddelenia školstva 
                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                 
   
Prerokované: 
 
- v miestnej rade 09.02.2021                                      miestna rada prerokovala materiál 
  a odporúča 
  predložiť do miestneho zastupiteľstva  
 
- v komisii ŠKŠ 02.02.2021 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Stanoviská komisií a MiR 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA  VES 
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. ... /2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2018 
zo dňa 27. februára 2018 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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Dôvodová správa 
Definovanie pojmov a legislatíva: 

 Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy 
zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak 
je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným 
nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy. (podľa § 8 ods. 1 zákona 
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z“.)) 

 
 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 základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej 
ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. (podľa 5 
§ 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. zákona o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský 
zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
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, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a 
to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet 
žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej 
škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa 
osobitného predpisu. (podľa § 20 ods. 6 školského zákona) 

 
 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, 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. Obec, ktorá je 
zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho 
prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. (podľa § 8 ods. 4 zákona č. 
596/2003 Z.z.)  

 
 
Navrhovaná zmena 
  
Schváleným VZN č. 1/2018 boli v r. 2018 pridelené ulice v oblasti „Starých gruntov a Mlynskej 
doliny“ do školského obvodu ZŠ Karloveská, pričom predtým patrili do obvodu SŠ Tilgnerova. 
Dôvodom tejto zmeny bol návrh ZŠ Karloveská 61 (požiadavka na rozšírenie existujúceho 
školského obvodu) a zároveň zmenšenie školského obvodu SŠ Tilgnerova pre nedostatočnú 
kapacitu školy. 
 
Návrh tohto uznesenia vracia niektoré ulice, resp. konkrétne čísla domov späť do obvodu SŠ 
Tilgnerova 14 z obvodu ZŠ Karloveská 61. Ide o tie ulice a domy, ktoré sú v pešej dostupnosti 
SŠ  Tilgnerova, resp. v rovnakej vzdialenosti ako iné domy zaradené do obvodu SŠ Tilgnerova.  
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Navrhované zmeny: 
Do školského obvodu SŠ Tilgnerova 14, Bratislava priradiť späť zo školského obvodu ZŠ 
Karloveská 61, Bratislava tieto ulice: Bedľová, Belániková, Hlivová, Rýdziková, Dubáková, 
Na Sitine, Pod lesom, Pôvabnicová, Vretenová, Zlatohríbová a Staré Grunty čísla 130 až 138, 
142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 (A,B,C,D), 326 (A,B), 328, 330, 332. 
  
(príloha č.1 dôvodovej správy – mapa): 
 
Ostatné ulice v školských obvodoch ostávajú nezmenené. 
 
Navrhované VZN nebude mať negatívny dopad na rozpočet mestskej časti. 

 
Prehľad počtu detí s trvalým pobytom na vyššie uvedených uliciach, ktorých sa dotkne 
zmena nariadenia v nasledujúcich 3 školských rokoch: 

 

 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

SPOLU 17 17 12 
 
(príloha č. 2 dôvodovej správy – počty detí podľa ulíc) 
 
Počet detí s trvalým pobytom, ktoré by mali prísť na zápis do 1. ročníka SŠ Tilgnerova 
14 s vyhliadkou na ďalšie 4 roky podľa súčasne platného VZN a s doplnením ulíc podľa 
návrhu.  
 

Školský rok: 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Podľa platného 
VZN č. 1/2018 

73 66 95 

Podľa 
navrhovanej 
zmeny 

90 83 107 
 

 
 
Prílohy dôvodovej správy: 
príloha č.1  - mapa 
príloha č. 2 - počty detí podľa ulíc 
príloha č. 3 - údaje o zapísaných a prijatých deťoch 
príloha č. 4 – stanoviská riaditeľov 
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NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

č.   /2021 
zo dňa 23.02.2021  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves 
č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 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 
a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR 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 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 a v súlade so Štatútom hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení:  

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2018 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 zo dňa 27.02.2018 sa mení a dopĺňa takto:  

1.   V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Bedľová“, „Belániková“, „Dubáková“, „Hlivová“, „Na 
Sitine“, „Pod lesom“, „Pôvabnicová“, „Rýdziková“, „Vretenová“, „Zlatohríbová“ a za slová 
Staré grunty sa vkladá text v zátvorke „(len čísla  130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 
324 (A,B,C,D), 326 (A,B), 328, 330, 332)“. 
 
2.   V § 2 ods. 4 sa vkladajú slová Bedľová“, „Belániková“, „Dubáková“, „Hlivová“, „Na 
Sitine“, „Pod lesom“, „Pôvabnicová“, „Rýdziková“, „Vretenová“, „Zlatohríbová“ a slová 
„Staré grunty (okrem čísiel 130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 (A,B,C,D), 326 
(A,B), 328, 330, 332)“ pri zachovaní abecedného poradia.  
 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. marca 2021.  

 
 
 

                                                                                                                  Dana Čahojová 
                                                                                                                          starostka 
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Vyhodnotenie pripomienok 
 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 02.02.2021 
Komisia ŠKŠ odporúča MiZ schváliť návrh VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 1/2018 zo dňa 27.02.2018 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. 
 
Prít.: 5  Za:    5            Proti: 0                Zdrž.: 0 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko Miestnej rady zo dňa 09.02.2021 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 1/2018 zo dňa 27.02.2018 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. 
 
Prít: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 

Berie sa na vedomie. 

Pripomienky od občanov 
Žiadne 

 
 
 
 


