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1.  Návrh uznesenia  
 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

schvaľuje  
  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2015 ktorým sa mení  
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2012 o mieste  
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.         Návrh uznesenia  

 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 

MZ MČ Bratislava-Rača  
 

 schváliť 
 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č......./2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č. 7/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
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3. Dôvodová správa 
 

Predkladaný návrh predstavuje nové všeobecne záväzné nariadenie pre oblasť školstva, ktoré 
rieši zmenu termínu zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mestskej časti Bratislava-Rača. 

 
Na účely tohto návrhu VZN sú to  dve základné školy, ktoré zabezpečujú výchovu 
a vzdelávanie v našej mestskej časti: ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ul. 25,  
a ZŠ Tbiliská ul. 4. 

 
Predmetný návrh VZN je predložený  v súlade so  zákonom  NR SR č. 188/2015 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2015.  
Zmena v zákone okrem iného nastala v § 20 ods. 2, kde je zadefinovaný termín,  v ktorom  
je povinný zákonný zástupca dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole. V zmysle § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obec povinná vydať 
všeobecne záväzné nariadenia. 
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4. Materiál 

 

Návrh 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e  

 mestskej časti Bratislava-Rača  

č.  ......./2015 

z 15. decembra 2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2012 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave   v 
znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 a čl. 64 písm. e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2012 o mieste a čase zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa mení a dopĺňa takto: 

1. § 2 znie:      . 
„§ 2 

Doba zápisu 
 

Mestská časť v súlade s osobitným predpisom1) ukladá riaditeľom základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti zabezpečiť vykonanie zápisu detí, ktoré majú 
začať plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len „zápis“) v dobe od 1. apríla do 30. apríla 
kalendárneho roka, v ktorom  začína školský rok, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú 
školskú dochádzku.“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
„ 1)  § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
      a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
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2. V § 3 odseky 3 a 4 znejú:   
 „(3) Časom zápisu je spravidla tretí aprílový piatok a sobota v kalendárnom roku,  
v ktorom začína školský rok, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú    
dochádzku :   

a) v piatok  od 15,00 hod.  do 18,00 hod. 
b) v sobotu:   od   8,00 hod.  do 12,00 hod. 

 
       (4) Výnimočne sa môže zápis dieťaťa uskutočniť aj v inom termíne, najneskôr  

       do 30. apríla.“. 
 
3. § 4 znie: 

„§ 4 
Zverejnenie zápisu 

 
Informácie o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole k nasledujúcemu školskému roku zverejnia riaditelia základných škôl po dohode so 
zriaďovateľom nasledovne:  

a) na verejne prístupnom mieste základnej školy, 
b) na internetovom sídle mestskej časti,  
c) na internetovom sídle základnej školy,  
d) na verejne prístupnom mieste materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti, 

e) uverejnením oznamu o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej      
dochádzky v základnej škole v regionálnych novinách.“ 

 

4.   Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 
       „2) § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. 
            § 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. 
            Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 9/2008 o určení 

školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Rača č. 6/2011 a všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2012.“. 

 
Čl. II 

 
 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Rača dňa 15.decembra 2015 uznesením č. UZN .......................    
 

 2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2016. 
 

       Mgr. Peter Pilinský 
                                                                                          starosta  

 
Vyvesené dňa : 30.11.2015 
Zvesené dňa : 
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5. Stanoviská stálych komisií 
 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková       

Komisia školská, kultúrna, 
športová a  pre podporu 
podnikania a vinohradníctva   
 

Odporúča schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia 
č......./2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole 

A 
 

 -  

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a 
dopravy  

  

Komisia sociálna a bytová 
     


