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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní 
 

 
s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ....... zo dňa ......... o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
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Dôvodová správa 

 

 Mestská časť Bratislava-Ružinov v súlade s § 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 určila všeobecne záväzným nariadením č. 34/2013 školské 
obvody pre jednotlivé základné školy, ktorým je zriaďovateľom.  

            Od roku 2013 v Ružinove vznikli nové ulice, pribudli obytné domy, a to aj 

v lokalitách a na uliciach, kde sa predtým obytné domy nenachádzali. Došlo i ku zániku ulíc, 
zmene ich názvu. Prax ukázala, že s rozvojom mestskej časti a s tým súvisiacimi zmenami je 
nevyhnutné pristúpiť k úpravám VZN o školských obvodoch. Rozdelenie rajonizácie  
zohľadňuje kapacitu jednotlivých budov škôl. Začlenenie ulíc Ružinova do školských 
obvodov si vyžaduje zmenu. 

 Na základe uvedeného odbor školstva pristúpil k vypracovaniu nového návrhu VZN. 
Pri jeho spracovaní sa snažil zohľadniť viacero faktorov, ako napr.: veľkosť volebného 
obvodu, v ktorom sa škola nachádza, potreby lokality, kapacitu škôl, dostupnosť školy pre 
dieťa z miesta bydliska, bezpečnosť dochádzky do školy, sieť škôl v okolí... 

            Veľmi dôležitým podkladom pre prípravu návrhu VZN bol i podrobne vypracovaný  
materiál o počte detí a obyvateľov, ich vekovom zložení v jednotlivých lokalitách a uliciach 

Ružinova. Spracoval ho za týmto účelom Mgr. Struss z komunikačného oddelenia a odbor 

školstva zohľadnil i jeho návrhy zaradenia jednotlivých ulíc do školských obvodov 

vychádzajúce z hustoty osídlenia.           

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme zrušiť VZN č. 34/2013 a vytvoriť nové 
VZN s aktualizovanými školskými obvodmi jednotlivých základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Ružinov.  
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    Mestská časť Bratislava-Ružinov 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 

č.   .......... zo dňa.......... 
o určení školských obvodov základných škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 

       Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle 

Štatútu mesta Bratislavy, § 6 ods. 1, 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.                          
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 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 ustanovuje: 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje školský obvod 
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Ružinov. 

 

(2) Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je 
mestská časť Bratislava-Ružinov zriaďovateľom viacerých základných škôl, svojím 
nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy. Mestská časť Bratislava- 

Ružinov zriadila na svojom území deväť školských obvodov pre deväť základných škôl, 
ktorých je zriaďovateľom. 

§ 2 

                  Účel nariadenia 

Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka na 

základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Ružinov. 

§ 3 

Postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka v základnej škole, 
ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Ružinov. 

 
(1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa § 3 ods. 2 tohto nariadenia. 
 

(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. 1)

 

Riaditeľ tejto základnej školy udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti 
školy až po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú trvalé 
bydlisko v školskom obvode základnej školy a mestskej časti Bratislava-Ružinov.               
     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1) § 8 ods. 3 a 4 zákona 596/2003 Z. z 
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§ 4 

Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je 
mestská časť Bratislava-Ružinov 

 

Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2 

Albrechtova, Andreja Mráza, Babuškova, Bachova, Bancíkovej, Borodáčova, Bystrého, 
Čmelíkova, Exnárova, Gagarinova nepárne 9-23, 10B, 30, Goláňova, Gregorovej, 
Chlumeckého, Ivana Horvátha, Jašíkova, Kostlivého, Krajinská cesta, Martákovej, Mierová  
171, 171A, Mlynské luhy párne čísla od 6 vyššie a všetky nepárne čísla, Na piesku, Nové 
záhrady I – 5, 7, 9, 13, Nové záhrady IV– 3B, 5, 7, 10, 14, Nové záhrady V, VI, VII, Obilná, 
Ondrejovova, Papánkovo námestie, Peterská, Petzvalova, Podlučinského, Prúdová, 
Ružinovská 28, 40, 42, 44, Seberíniho, Strojnícka párne16-100, nepárne 29-103, Sv. Vincenta 

de Paul, Šándorova, Štedrá, Štefunkova, Tomášikova 2, 4, 6, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 

10F, 10G, 10H, Vavrínová 
 

Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16 

Bajkalská 2A, 4, 18, 20, 22, 11, 13, 13A, 15, 17, 19, Brestová, Drieňová 14, 16, 1, 1A-1M, 3, 

5, 7, 9, 11, Haburská, Komárnická 1-28 a všetky nepárne čísla, Moldavská, Na Paši, 
Prešovská od 38 a ďalšie párne čísla, od 41 a ďalšie nepárne čísla, Ružinovská 3, 5, 7, 9, 
Sabinovská, Smolnícka, Stropkovská, Svidnická, Teslová, Tokajícka, Trnavská cesta párne od 
34-82E 

 

Základná škola, Kulíškova 8 

Alešova, Azovská, Bazova, Budovateľská, Cyrilova, Čipkárska, Daxnerovo nám., 
Dohnányho, Dullovo nám., Gemerská, Gusevova, Hamuliakova, Hontianska, Jelačičova, 
Karadžičova 4, 6, Koceľova, Kohútova, Košická – všetky párne čísla, nepárne od 37 vyššie, 
Krížna 42–64, Kulíškova, Kupeckého, Kvačalova, Kvetná, Levická, Metodova, Miletičova 
párne čísla, Mlynské nivy 1, 16, párne 30-48, Mojmírova, Nitrianska, Niťová, Novohradská, 
Oravská, Pavlovova, Páričkova, Plátenícka, Pribinova, Prievozská nepárne 1-39, 

Rastislavova, Revúcka, Skladištná, Súkennícka, Súťažná, Svätoplukova, Šagátova, Šarišská, 
Šumavská, Tekovská, Trenčianska párne 4-38, nepárne 3-43, Valchárska, Velehradská, 
Viktorínova, Votrubova, Vrábeľská, Záhradnícka 24-87, Žellova 

 

Základná škola, Medzilaborecká 11  

Čaklovská, Drieňová 22, 24 a nepárne 13-33, Herlianska, Kapušianska, Komárnická 30-50,  

Medzilaborecká, Sečovská, Solivarská, Tomášikova 17, 19, 21, 23, 23C, 25, 25A, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, Trebišovská, Zálužická 

 

Základná škola, Mierová 46 

Alejová, Bažantia, Brodná, Čalovská, Čečinová, Domkárska, Domové role, Farebná, 
Fibichova, Gruzínska, Horárska, Hrachová, Hraničná, Hríbová, Jabloňová, Jarná, Jastrabia, 
Kaštieľska, Kladnianska, Kláštorská, Kľukatá, Komárňanská, Konopná, Krásna, Ľaliová,  
Listová, Lúčna, Martinská, Mierová okrem 171, 171A, Mlynské luhy 2, 4, Mlynské Nivy  
párne od 66 vyššie, nepárne od 73 vyššie, Motýlia, Na výslní, Nížinná, Nové pálenisko, Nové 
záhrady I - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13A, Nové záhrady II, Nové záhrady III, Nové záhrady 
IV - 1, 2, 3, 3A, 4, Orechový rad, Oriešková, Osvetová, Parková, Prašná, Prievozská párne 
28-38, Radničné nám., Rákosová, Rosná, Rovná, Ružičková, Ružomberská, Senná, 
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Sinokvetná, Sladová, Slivková, Stachanovská, Stará černicová, Staré záhrady, Strojnícka 
párne 2-10, nepárne 1-23, Struková, Súľovská, Syslia, Šťastná, Štyndlova, Telocvičná, 
Tučkova, Uhorková, Varínska, Včelárska, Vyšná 

 

Základná škola, Nevädzová 2 

Astrová, Azalková, Bajkalská 21, 23, 23A, 23B,  25, 25A, 27, 29, 29C, 29D, 29E, Ďatelinová, 
Ľanová, Martinčekova 13, 15, 30, 32, Muškátová, Narcisová, Nevädzová, Nezábudková, 
Papraďová, Pažítková, Pivoňková, Rezedová, Rumančeková, Sedmokrásková, Šalviová, 
Tomášikova 3, 3A, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, 13 
 

Základná škola Slovenského národného povstania, Ostredková 14 

Astronomická, Dr. Vl. Clementisa, Drieňová 34, 35, 36, 37, 38, 40, Družicová, Galaktická, 
Jadrová, Jesenná, Kozmonautická, Mesačná, Meteorová, Obežná, Ostredková, Polárna, 
Poludníková, Radarová, Raketová, Rovníková, Ružinovská 1, 1A, 1C, 1D, Sputniková, 
Stálicová, Súhvezdná, Súmračná, Tomášikova 22, 28A, 32, Trnavská cesta párne 104-112A,  
Ulica Planét, Uránová, Vrakunská cesta 2, 4, 6, Západná, Zimná 

 

Základná škola, Ružová dolina 29 

Bajkalská 30, 32, 41, 43, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, Bajzova, Jarabinková, 
Jégeho, Jégeho alej, Klincová, Liptovská, Líščie Nivy, Malé pálenisko I, III, IV, 
Martinčekova 3, 5, párne 4–28, Mliekarenská, Miletičova - nepárne čísla, Mlynské Nivy   
párne  52-58, nepárne 43-49, 59, 61, Mraziarenská, Ondavská, Palkovičova, Plynárenská, 
Prešovská 30, 32, 37A, 37B, 39, 39A, Pribinova, Zimný prístav, Priekopy, Priemyselná, 
Prievozská párne 2-26, 41, Prístavná, Ružová dolina, Sartorisova, Sklenárova, Spišská, 
Stodolova, Trenčianska párne 40-66, nepárne 47-57A, Trnavská cesta párne 12-32A, 

Turčianska, Vlčie hrdlo 1-90A, Zahradnícka  párne aj nepárne 89-153, Zelinárska, Zvolenská  
 

Základná škola, Vrútocká 58 

Ambrušova, Banšelova, Beckovská, Bencúrova, Bielkova, Bočná, Bulharská, Cablkova, 
Cesta na Senec 2, Doležalova, Edisonova, Gallova, Galvaniho, Gašparíkova, Hanácka, 
Hasičská, Ivanská cesta, Jakabova, Jasná, Kamenárska, Kašmírska, Klatovská 2, 4, 1, 3, 5, 7, 
9, Kopanice, Koperníkova, Kovorobotnícka, Krajná, Krasinského, Kultúrna, Lidická, 
Luhačovická, Mokráň - záhon, Na križovatkách, Na lánoch, Na úvrati, Nerudova, Okružná, 
Pavlovičova, Pestovateľská, Piesočná, Pri strelnici, Pri zvonici, Rádiová, Repná, Revolučná, 
Ribayova, Rozmarínová, Rožňavská párne 2-30, Slovinská, Slowackého, Spoločenská, 
Staničná, Stará Ivanská cesta, Stredná, Studená, Štiavnická, Táborská, Technická, 
Terchovská, Tŕňová, Vápenná, Vietnamská, Vrútocká, Wattova, Za tehelňou, Zlaté piesky, 
Železná 

 

Školským obvodom nižšie  uvedených  súpisných  čísiel  
15855,15882,16159,16378,16520,18441;804,3109,5441,9519,15673,16107,17117,18325, 

18447;17121,18737;1778,1795,5255,5300,9111,9156,9210,9462,9465,10225,10341,10445,1

0453,15153,15156,15828,15848,15985,16174,16363,16381,16478,16581,17567,17586,18199

18206,18207,1821818324,18358,18393,18408,18522,18601403,5366,5384,5639,9012,9406, 

9649,10032,15064,15090,15832,16156,16257,16289,16374,16434,16609,16763,16764,16780

6937,17133,17364,1754,17599,17771,17779,18182,18444,186728509,8524,16091,16375,164

10,16646,16778,16811,16914,16923,16934,17196,17432,17434,17948,18093,18446, 

18544,18560,18615,18702 sú všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
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§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 

      Zrušuje sa úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Ružinov 34/2013 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti  
Bratislava-Ružinov.  

§ 6 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli. 
 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Martin Chren  

                                                                                             starosta 
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S T A N O V I S K O 

 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

                                                        

 

 

       Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  
č. ......./2020 zo dňa ............ o určení školských obvodov základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladateľ: Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu 

       Komisia školstva, kultúry a športu sa formou per-rollam vyjadrila k materiálu „Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020 zo dňa 
............ o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Ružinov“. 

 

 

Predmetný materiál:  

 

 

1.                                                         berie na vedomie 

        

 

      2.                                                                odporúča 

      schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov  

 

                                                                                                       Ing. Marcela Kulifajová v. r. 
                                                                                                         predsedníčka komisie      

 

 

 

V Bratislave dňa 25. 3. 2020 

Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 
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                 STANOVISKO 

 

 

K bodu:“ Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov 

č. ....... zo dňa ......... o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov.“ 

Predkladateľ: Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu 

Mgr. Janka Lukáčová, Školský úrad 

 

 

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (KFPČ)  

mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa  25. 3. 2020 

 

KFPČ prerokovala a 

 

1/ berie na vedomie predložený materiál: Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava –Ružinov č. ....... zo dňa ......... o určení školských obvodov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov.“ 

 

2/ odporúča MZ schváliť 

 

 

 

                                                                      Ing. Vladimír Sirotka, PhD., v. r. 

                                                                  predseda KFPČ 

 

 

Zapísala:  
Emilie Sihelníková 

tajomníčka KFPČ 
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Komisia informatizácie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov  

 

 
  STANOVISKO  
 
 

 
K bodu: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov 
č. .....zo dňa ............, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov“  
Predkladateľ: Mgr. Ľuboslava Vasilová  
 
Komisia informatizácie dňa 25.3.2020 po prerokovaní predloženého materiálu per rollam:  
neodporúča MZ schváliť  

„Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .....zo dňa 
............, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava – Ružinov“  
 
z dôvodu zaradenia obce Miloslavov do zonácie ZŠ Borodáčova 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. František Bolgáč, v.r.  
                                                                                                        predseda komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  
Silvia Valčeková, v.r.  

tajomníčka KI 

                                                     
25.3.2020  
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Komisia sociálnych služieb 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
 
S t a n o v i s k o 
 
KSSl prijala stanovisko 
 
k  
 

 
Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .....zo 

dňa ...., o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava - Ružinov. 

 
 
Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie. 

 

 
 
 
 
Mgr. Eva Bacigalová, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomníčka komisie: 
Monika Repášová 
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          Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Komisia dopravy 
 

                                                                                               V Bratislave dňa 02. 04. 2020 

 

 

 

 

STANOVISKO 

 

Komisie dopravy k materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Ružinov č. ....... zo dňa ............ o určení školských obvodov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov“: 
 

Komisia dopravy (ďalej len Komisia) k materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....... zo dňa ............ o určení školských obvodov 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov“ sa rozhodla 

nevyjadriť podporu VZN, pokiaľ nebude mať podklady pre zaujatie stanoviska a odpovede 

na tieto otázky: 
 

1. Žiadame vypustiť obec Miloslavov z obvodu Spojenej ZŠ s MŠ Borodáčova. 

 

2. Komisia žiada o poskytnutie zoznamu zmien v obvodoch oproti v súčasnosti platnému VZN, 
aby členovia vedeli identifikovať zmeny o ktorých majú rozhodnúť. Komisia žiada 

o zapracovanie obvodov do mapy v grafickej podobe ako aj v digitálnej podobe do GIS (tak 

ako sú spracované v GIS volebné obvody). 
 

3. Komisia žiada o poskytnutie podkladov, na ktoré sa materiál na strane 4 odvoláva: 
„podrobne vypracovaný materiál o počte detí a obyvateľov, ich vekovom zložení 
v jednotlivých lokalitách a uliciach Ružinova. Spracoval ho za týmto účelom Mgr. Struss 

z komunikačného oddelenia a odbor školstva zohľadnil jeho návrhy zaradenia jednotlivých 

ulíc do školských obvodov vychádzajúcich z hustoty osídlenia“ 

 

4. Aké budú opatrenia MČ na riešenie radikálne znížených kapacít tried pre prvé ročníky 

základných škôl až o 30% pri očakávanom náraste počtu detí v Ružinove oproti minulému 

školskému roku? Žiadame aj prehľad koľko detí aktuálneho 1. ročníka ZŠ v školskom roku 

2019/2020 je (i) z obvodu školy a (ii) koľko z mimo obvodu školy ale z Ružinova a (iii) 
koľko z mimo Ružinova. 
 

Zdôvodnenie: 
Čísla poskytnuté členom miestnej rady spolu so zápisom dňa 25.3.2020 (nedistribuované 

ostatným členom komisie) ukazujú rapídny pokles počtu tried i prijímaných prvákov v ZŠ – až 

o 30 percent. V minulom roku sa otvorilo 32 tried pre 685 detí, tento rok sú kapacity ZŠ podľa 

podkladov len 21-22 tried pre 478-500 žiakov.Tento stav je alarmujúci. Konštatuje to aj 
Informatívna správa pre členov Miestnej rady: „Podľa nám dostupných informácií nie je možné 

uviesť, aký bude aktuálny záujem o prijatie detí z hľadiska rajonizácie škôl, no vzhľadom na rast                                                          
populácie detí predškolského veku v m. č. Bratislava-Ružinov predpokladáme vyšší záujem 

o prijatie týchto detí ako sú momentálne kapacitné možnosti škôl.” 

 
hlasovanie: 
prítomní: 6 
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za: Mgr. Peter Herceg (predseda), JUDr. Michaela Biharyová, Ing. Monika Ďurajková, 
Ing. Petra Kurhajcová, Ing. Peter Strapák, Dan Kollár 
zdržal sa: 0 

proti: 0 
                                                                                                                Mgr. Peter Herceg, v. r. 

                                                                                                                        predseda komisie 

 
 

 
 

 

 

zapísala: Ing. arch. Patrícia Rusnáková, v. z. 
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STANOVISKO 

 

K bodu: “Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 
.....zo dňa ...., o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava–Ružinov“ 

 

Predkladateľ:  Ing. Martin Chren, starosta  

 

 

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

mestskej časti Bratislava–Ružinov zo zasadnutia per rollam  

___________________________________________________________________ 

 

KLPaK 

 

prerokovala per rollam a  

 

1. berie na vedomie „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–
Ružinov č. .....zo dňa ...., o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Ružinov“, 

 
2. odporúča MZ schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Ružinov č. .....zo dňa ...., o určení školských obvodov základných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Ružinov“. 
 

 

  Hlasovanie:   Za: 3   Nehlasoval: 1 

 

 

 

     JUDr. Michaela Biharyová, v.r.   

                    predsedníčka komisie 

V Bratislave, 23. 3. 2020 

Zapísala: Zeleníková 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Komisia územného plánovania a životného prostredia 
V Bratislave dňa 02. 04. 2020 

STANOVISKO 

Komisie územného plánovania a životného prostredia k materiálu „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....... zo dňa ............ 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Ružinov“: 
Komisia územného plánovania a životného prostredia (ďalej len Komisia) k materiálu „Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....... zo dňa ............ 

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Ružinov“ sa rozhodla nevyjadriť podporu VZN, pokiaľ nebude mať podklady 

pre zaujatie stanoviska a odpovede na tieto otázky: 
1. Žiadame vypustiť obec Miloslavov z obvodu Spojenej ZŠ s MŠ Borodáčova. 

2. Komisia žiada o poskytnutie zoznamu zmien v obvodoch oproti v súčasnosti platnému VZN, 
aby členovia vedeli identifikovať zmeny o ktorých majú rozhodnúť. Komisia žiada 

o zapracovanie obvodov do mapy v grafickej podobe ako aj v digitálnej podobe do GIS (tak 

ako sú spracované v GIS volebné obvody). 
3. Komisia žiada o poskytnutie podkladov, na ktoré sa materiál na strane 4 odvoláva: 
„podrobne vypracovaný materiál o počte detí a obyvateľov, ich vekovom zložení 
v jednotlivých lokalitách a uliciach Ružinova. Spracoval ho za týmto účelom Mgr. Struss 

z komunikačného oddelenia a odbor školstva zohľadnil jeho návrhy zaradenia jednotlivých 

ulíc do školských obvodov vychádzajúcich z hustoty osídlenia“ 

4. Aké budú opatrenia MČ na riešenie radikálne znížených kapacít tried pre prvé ročníky 

základných škôl až o 30% pri očakávanom náraste počtu detí v Ružinove oproti minulému 

školskému roku? Žiadame aj prehľad koľko detí aktuálneho 1. ročníka ZŠ v školskom roku 

2019/2020 je (i) z obvodu školy a (ii) koľko z mimo obvodu školy ale z Ružinova a (iii) 

koľko z mimo Ružinova. 
Zdôvodnenie: 
Čísla poskytnuté členom miestnej rady spolu so zápisom dňa 25.3.2020 (nedistribuované 

ostatným členom komisie) ukazujú rapídny pokles počtu tried i prijímaných prvákov v ZŠ – až 

o 30 percent. V minulom roku sa otvorilo 32 tried pre 685 detí, tento rok sú kapacity ZŠ podľa 

podkladov len 21-22 tried pre 478-500 žiakov.Tento stav je alarmujúci. Konštatuje to aj 
Informatívna správa pre členov Miestnej rady: „Podľa nám dostupných informácií nie je možné 

uviesť, aký bude aktuálny záujem o prijatie detí z hľadiska rajonizácie škôl, no vzhľadom na rast 

populácie detí predškolského veku v m. č. Bratislava-Ružinov predpokladáme vyšší záujem 

o prijatie týchto detí ako sú momentálne kapacitné možnosti škôl.” 
hlasovanie: 

prítomní: 9 

za: Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. Peter Herceg, Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Ing. Martin 
Patoprstý, Mgr. Martin Ferák, Ing. Petra Kurhajcová, Mgr. Jozef Matúšek, Mgr. Michal 
Vicáň, Ing. Anton Gábor 
zdržal sa: 0 

proti: 0 

                                                                                                       Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                                                                                                                  predsedníčka komisie 

 

 
zapísala: Ing. arch. Patrícia Rusnáková 

tajomníčka 
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1. Žiadame vypustiť obec Miloslavov z obvodu Spojenej ZŠ s MŠ Borodáčova. 

    Požiadavke sme vyhoveli, obec Miloslavov nebude zapracovaná do návrhu  VZN 

o školských obvodoch. 

 

2. Komisia žiada o poskytnutie zoznamu zmien v obvodoch oproti v súčasnosti platnému 

VZN, 

aby členovia vedeli identifikovať zmeny o ktorých majú rozhodnúť. Komisia žiada 

o zapracovanie obvodov do mapy v grafickej podobe ako aj v digitálnej podobe do GIS (tak 

ako sú spracované v GIS volebné obvody). 

V prílohe predkladáme pracovný materiál, v ktorom sú zmeny oproti pôvodnému zneniu VZN 

vyznačené nasledovne: prečiarknuté texty v pôvodnom VZN sú v návrhu VZN vypustené, 

zmeny týkajúce sa ulíc a ich označenia sú uvedené kurzívou. Ide hlavne o ulice, v ktorých 

dochádza k ich presahu do iného obvodu. V návrhu sú jednotlivé úseky ulíc presne 

vymedzené číslami a zaradené do školského obvodu.   

Tak, ako sme uviedli v informatívnej správe, požiadavka bude po schválení VZN MZ MČ 

Bratislava-Ružinov postúpená na ďalšie spracovanie kompetentným, nakoľko odbor školstva 

nemá kompetencie a podmienky na zabezpečenie Vašej požiadavky. 

 

3. Komisia žiada o poskytnutie podkladov, na ktoré sa materiál na strane 4 odvoláva: 

„podrobne vypracovaný materiál o počte detí a obyvateľov, ich vekovom zložení 

v jednotlivých lokalitách a uliciach Ružinova. Spracoval ho za týmto účelom Mgr. Struss z 

komunikačného oddelenia a odbor školstva zohľadnil jeho návrhy zaradenia jednotlivých 

ulíc do školských obvodov vychádzajúcich z hustoty osídlenia“ 

Vyžiadané posielame v prílohe. 

 

4. Aké budú opatrenia MČ na riešenie radikálne znížených kapacít tried pre prvé ročníky 

základných škôl až o 30% pri očakávanom náraste počtu detí v Ružinove oproti minulému 

školskému roku? Žiadame aj prehľad koľko detí aktuálneho 1. ročníka ZŠ v školskom roku 

2019/2020 je (i) z obvodu školy a (ii) koľko z mimo obvodu školy ale z Ružinova a (iii) koľko 

z mimo Ružinova. 

Tabuľka uvádza iba predbežné počty prijatých detí pre školský rok 2019/2020. 

 Snahou zriaďovateľa bolo umiestniť v našich školách všetky deti z Ružinova, čo sa i podarilo, 

a až následne prípadné voľné miesta dopĺňať deťmi z iných obcí. 
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Škola Prijatí Ružinov Prijatí neRužinov Spolu 

Borodáčova 2 31 12 43 

Drieňová 16 62 19 81 

Kulíškova 8 26 14 40 

Medzilaborecká 11 68 18 86 

Mierová 46 68 0 68 

Nevädzová 2 85 2 87 

Ostredková 14 90 10 100 

Ružová dolina 29 54 13 67 

Vrútocká 56 65 4 69 

Spolu 549 92 641 

 

 

V tabuľke uvádzame predbežný počet predškolákov a predbežný počet detí s OPŠD pre 

školský rok 2020/2021. Aj tieto údaje zatiaľ nie sú záväzné. 

 

Materská škola Predpokladaný počet 
predškolákov 2020/2021 

Predpokladaný počet detí s 
OPŠD 

Bancíkovej 2 66 5 

Borodáčova 2 0 0 

Exnárova 6 69 9 

Medzilaborecká 4 53 11 

Miletičova 37 47 11 

Piesočná 2 80 8 

Pivonková 9 99 12 

Prešovská 28 54 10 

Stálicová 2 106 15 

Šťastná 26 34 5 

Velehradská 24 49 5 
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Západná 2 71 11 

spolu 728 102 

 

Ak by kapacitné možnosti spádových škôl nepokryli potreby, pristúpi k umiestňovaniu detí 

zriaďovateľ. Zákonným zástupcom budú odporučené  školy v našej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, ktoré budú mať v prípade potreby  kapacitné možnosti otvoriť ďalšie triedy 1. 

ročníka pre neumiestnené deti z Ružinova. 

 

 

 

 

 

 



   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......../2020 zo dňa ........../2020 o určení 

školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Ružinov 

 

         V termíne do 01. 04. 2020 boli  v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 4 zákona SNR                    

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zaslané dve pripomienky 
k vyvesenému návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 

č. ......../2020 zo dňa ........../2020 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

 

Návrh nariadenia vyvesený: 23. 3. 2020 

Pripomienky zasielať do:     01. 04. 2020 

 

Názov pripomienkujúceho 

subjektu  

Textácia pripomienky  Stanovisko Poznámka 

Komisia informatizácie 

MČ Bratislava-Ružinov 

Nesúhlas so zaradením 
obce Miloslavov do šk. 
obvodu ZŠ Borodáčova 2 

akceptované Obec Miloslavov 

vypustená z návrhu 

VZN 

Ing. Vladimír Jakubík Presunutie Spišskej ulice 
do rajónu ZŠ Ružová 
dolina 

akceptované Spišská ulica vypustená   
z obvodu ZŠ Kulíškova,  
presunutá do šk. obvodu  
ZŠ Ružová dolina 

 

Vyhodnotenie  pripomienok: 

Počet došlých pripomienok v termíne:   2 

Z toho počet akceptovaných pripomienok:  2 

Z toho počet neakceptovaných pripomienok:  0 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr.  Ľuboslava Vasilová 

                                                                                                              vedúca odboru školstva, 
                                                                                                                    kultúry a športu 

 

 

V Bratislave dňa 02. 04. 2020 


