
 

 
 

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
      mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 
 

č. 14/ 2019 
zo dňa 15. 10. 2019 

 
o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov   č. 
25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 
2013 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 6 ods. 2 zákonač. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 1, ods. 2  písm. b), c) a e) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
sa uznieslo: 
 
 

       Článok I 
 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je zriadenie Základnej 
školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava vrátane jej súčastí a zmena a doplnenie 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa11. 
decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Ružinovv znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013. 

 
 

§ 2 
Zriadenie Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava  

 
Mestská časť Bratislava-Ružinov ku dňu 01. januára 2020 zriaďuje Základnú školu 
s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava ako rozpočtovú organizáciu s právnou 
subjektivitou vrátane jej súčastí: 



a) Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2,  
Bratislava ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 
Bratislava,  

 
 
 

b) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2, 
Bratislava ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2 
Bratislava. 

 
§ 3 

Podmienky zriadenia Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava 
 

1. Podmienkou pre zriadenie Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava 
a jej súčastí je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o zaradení Základnej školy 
s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava a jej súčastí do Siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky vydané v zmysle príslušných ustanovení zákona1 a na 
základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

2. V prípade ak ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o zaradení Základnej 
školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava a jej súčastí do Siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky, tak v zmysle tohto nariadenia Základná škola s materskou 
školou, Borodáčova 2,Bratislava a jej súčasti nebudú zriadené. 

 

 

Článok II 

Zmena školských obvodov 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. 
decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 
všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 32/2013 zo dňa 29. 
októbra 2013, sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1.   V § 5 pod názvom „Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská 
časť Bratislava-Ružinov“ sa pôvodné slovné spojenie „Základná škola, Borodáčova 2“ 
nahrádza slovným spojením „Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2“. 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

                                                           
1 § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej s práve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
          v znení neskorších predpisov   



1. Toto nariadenie nadobúda platnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mestskej časti Bratislava-Ružinov a účinnosť dňa 01. januára 2020 v tom prípade, že  

 

 

      ministerstvo vydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o zaradení základnej školy  
      s materskou školou a jej súčastí do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej  
      republiky.  
2.   V prípade, že ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle článku III  
      ods. 1 tohto nariadenia do 01. januára 2020, tak toto nariadenie stráca platnosť. 

 

 

Ing. Martin Chren v. r. 
starosta 


