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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní 
 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 

č. ........./2020 zo dňa ......... 2020 o zrušení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa  
 
 Mestská časť Bratislava-Ružinov svojím uznesením č. 21/II/2019 zo dňa 19.2.2019 

prejavila snahu zriadiť Základnú školu, Ostredková 10, Bratislava. Škola zameraním svojho 

školského vzdelávacieho programu bude rozvíjať najmä športovo talentovanú mládež. 

Zámerom je, na základe Dohody o zriaďovateľovi Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, 
Bratislava, uzatvorenej v súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. (ďalej len „Dohoda 
o zriaďovateľovi“) medzi mestskou časťou Bratislava-Ružinov a  Bratislavským 
samosprávnym krajom, ktorý je zriaďovateľom Strednej športovej školy, Ostredková 10, 
vytvorenie Spojenej školy, Ostredková 10.  

Postupnosť môžeme rozdeliť do niekoľkých fáz:  
1) zriadenie základnej školy,  
2) zrušenie základnej školy, 

3) vytvorenie Spojenej školy, Ostredková 10, Bratislava.  
Vytvorenie spojenej školy predpokladá súhlasné rozhodnutie MŠVVaŠ SR vo veci: 
a) vyradenia Základnej školy, Ostredková 10 zo Siete škôl a školských zariadení SR, 

b) vyradenia Strednej športovej školy, Ostredková 10 zo Siete škôl a školských zariadení SR 

c) zaradenia Spojenej školy, Ostredková 10 do Siete škôl a školských zariadení SR.  
  

          Mestská časť Bratislava-Ružinov pri prenesenom výkone štátnej správy v zmysle § 6 
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov zrušuje základnú školu formou všeobecne záväzného 
nariadenia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

č. ................./2020 

zo dňa .......................2020 

 

o zrušení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) a h) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave   

v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe         
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 
Z. z.) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto nariadenia je zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava-

Ružinov (ďalej len „mestská časť“), a to Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava (ďalej 
len „Základná škola“), ako samostatného právneho subjektu zriadeného s účinnosťou od 1. 
septembra 2020 na základe zriaďovacej listiny ...................... 

§ 2 

Zrušenie Základnej školy 

1. Mestská časť ku dňu 2. septembra 2020 zrušuje Základnú školu.. 

 

2. Dôvodom zrušenia Základnej školy je zámer vytvoriť Spojenú školu, Ostredková 10,  
    Bratislava ku dňu 3. september 2020 na základe Dohody o zriaďovateľovi Spojenej školy  
   so sídlom Ostredková 10, Bratislava, uzatvorenej v súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003  
   Z. z. (ďalej len „Dohoda o zriaďovateľovi“), ktorej organizačnými zložkami a súčasťami 
   bude: 

- Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava ako organizačná zložka Spojenej školy,     
  Ostredková 10, Bratislava, 

- Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Ostredková 10, Bratislava, 

- Školská jedáleň, Ostredková 10, Bratislava ako súčasť Spojenej školy, Ostredková 10,  
  Bratislava. 

 



3. Zriaďovateľom Spojenej školy, Ostredková 10, Bratislava bude Bratislavský samosprávny  
    kraj tak, ako to deklaruje Čl. III. Dohody o zriaďovateľovi.  

§ 3 

Podmienky zrušenia Základnej školy 

1. Podmienkou pre zrušenie Základnej školy je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o vyradení 
Základnej školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 2. septembru 

2020, vydané v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. na základe žiadosti mestskej 
časti. 

 

2. V prípade, že zo závažných dôvodov nebudú splnené a zabezpečené všetky legislatívou 
stanovené podmienky zrušenia Základnej školy, bude Základná škola zrušená v termíne k 31. 
decembru 2020.   

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto nariadenie nadobúda platnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mestskej časti a účinnosť dňa 2. septembra 2020 v tom prípade, že ministerstvo predtým vydá 
právoplatné súhlasné rozhodnutie o vyradení Základnej školy zo siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky. 

 

2. V prípade, že ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o vyradení v zmysle    
§ 4 ods.1 tohto nariadenia, tak toto nariadenie stráca platnosť 3. septembra 2020. 

 

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             Ing. Martin Chren  

                                                                                                                                starosta 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 


















