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1.          

Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2022, o určení 

spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.          

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
Miestna Rada MZ MČ Bratislava-Rača 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača   

 

 

schváliť 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2022, o určení 

spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 
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3. Dôvodová správa 

 

Školská dochádzka žiakov základných škôl podľa § 19 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z.  o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná a nikoho 

nemožno od nej oslobodiť. Prijímanie detí do základných škôl sa v mestskej časti Bratislava-

Rača (ďalej iba „mestská časť“) realizuje okrem iného aj v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača o určení školských obvodov základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača. Podľa neho sa riadia základné 

školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do základnej 

školy vzhľadom na trvalý pobyt žiakov. 

Novelou školského zákona vstupuje do platnosti § 28a a § 59a, ktorých základnou myšlienkou 

je v ods. 1, že dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je 

predprimárne vzdelávanie povinné (povinný posledný ročník v MŠ). Prvýkrát sa ustanovenie 

tohto zákona napĺňalo od 1. septembra 2021, teda od školského roka 2021/2022. Tejto 

povinnosti predchádza proces prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, ktorý prebieha 

v mestskej časti zvyčajne v máji kalendárneho roku. 

K samotnému naplneniu ustanovenia zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní je 

potrebné určiť spádové ulice k jednotlivým materským školám úplne novým všeobecne 

záväzným nariadením. Vychádzame z VZN o určení školských obvodov základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, keďže mestská časť je 

zriaďovateľom až 7 materských škôl a ôsma je súčasťou ZŠ s MŠ. Spádovosť ulíc je určená na 

základe počtu detí narodených od 1.9.2016 - 31.8.2021 s trvalým pobytom v jednotlivých 

uliciach mestskej časti tak, aby sa zachoval určitý rovnomerný počet detí, ktoré na základe 

rajonizácie majú byť prijaté do materských škôl. 

 

 

Materské školy v MČ BA-Rača - počty detí z jednotlivých spádových oblastí v nasledujúcich školských 

rokoch  (stav detskej zložky obyvateľstva s trvalým pobytom v MČ BA-Rača k 1.10.2021) 

          

 

Počet detí 

narodených 

1.9.2015-

31.8.2016 

1.9.2016-

31.8.2017 

1.9.2017-

31.8.2018 

1.9.2018-

31.8.2019 

1.9.2019-

31.8.2020 

1.9.2020-

31.8.2021 

Spádová ZŠ pre 

predškolákov z MŠ 
 

 MŠ Hubeného 61 53 41 36 43 39 
ZŠ s MŠ Hubeného  

 MŠ Cyprichova 40 31 48 48 49 50 
 

 MŠ Barónka 31 28 27 25 23 8 

ZŠ Na Pántoch                         

(v budúc. ZŠ Plickova) 

 

 MŠ Novohorská 38 31 37 25 30 25 
 

 MŠ Plickova 44 54 40 37 34 40 
 

 MŠ Pri Šajbách 43 28 31 31 28 32 
 

 MŠ Gelnická 47 58 61 41 50 50 
ZŠ Tbiliská  

 MŠ Tbiliská 43 44 50 53 38 40 
 

  
347 327 335 296 295 284    

 
*Pozn.:  Do spádovej oblasti MŠ Barónka a jej elokovaného pracoviska bude patriť aj celý komplex novostavieb Rínok Rača. 
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4. Materiál 

 
 

N Á V R H 

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. ..../2022 

z  ............. 2022 

o určení spádových oblastí materských škôl pre deti  

s povinným predprimárnym vzdelávaním 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

 

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

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení 

neskorších   predpisov, § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28a a § 59a zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje spádové oblasti pre deti 

s povinným predprimárnym vzdelávaním v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s osobitným predpisom.1) 

 

 

§ 2 

Rozdelenie územia mestskej časti Bratislava-Rača na spádové oblasti 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača sú nasledujúce materské školy: 

a) Materská škola pri ZŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 

b) Materská škola, Barónka 17, 

c) Materská škola, Cyprichova 74, 

 
1) § 28a a §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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d) Materská škola, Gelnická 34,  

e) Materská škola,  Novohorská 1, 

f) Materská školy, Plickova 16, 

g) Materská škola, Pri Šajbách 22A, 

h) Materská školy Tbiliská 2. 

 

 

§ 3 

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania podľa spádových oblastí 

 

Spádové oblasti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

sú uvedené v prílohe nariadenia.    

 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača č. UZN ..../.../..../.../P dňa ......................... 2022.    

(2)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

    

  Mgr. Michal Drotován 

               starosta MČ Bratislava-Rača 

   

 

 

 



Príloha  

k nariadeniu č. ..../2022  

 

Spádovosť materských škôl pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Materská škola pri základnej škole J.A. Komenského, Hubeného 25 - spádovosť platí pre novoprijímané deti do posledného ročníka materskej školy s 

trvalým bydliskom : 

Černockého Hagarova Horná Hubeného Kadnárova nepárne čísla od 1 po 69 a párne čísla od 2 po 88 Vrbenského 

 

Materská škola, Barónka 17 - spádovosť platí pre novoprijímané deti do posledného ročníka materskej školy s trvalým bydliskom : 

Barónka Jakubská Knižkova dolina Kadnárova nepárne čísla od 71 po 99 a párne čísla od 90 po 100 Mrázová Ondrejská 

Rumunská Stratená Žitná Súpisné čísla bez ulíc: III.8066, III.9852, III.9919, III.9963, III.10083 

 

Materská škola, Cyprichova 74 - spádovosť platí pre novoprijímané deti do posledného ročníka materskej školy s trvalým bydliskom : 

Cyprichova Hlinícka Malokrasňanská Nový záhon 

Pekná cesta  
okrem čísel: 25, 

25B, 25D, 27, 31 

a 33 

Račianska č.: 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 

118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136,139, 140, 141, 142, 

143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 

162, 164, 166, 170, 174, 176, 178, 184, 190 

Ul. Augustína 

Murína 

Súpisné čísla bez ulíc: III.9320, III.9392, III.9758, III.9921, III.9929, III.9940, III.9966, III. 9972,  III.9977, III.9998,  III.10002, III.10043, III.10089, 

III.10105, III.10140, III.10171, III.10204 

 

 



 

 

Materská škola, Gelnická 34 - spádovosť platí pre novoprijímané deti do posledného ročníka materskej školy s trvalým bydliskom : 

Detvianska Drozdová Fongová Gelnická Chladná Lisovňa Nad Kúriou 

Na Medzi Olšová Piesková Podkarpatská Popolná Potočná Pri vinohradoch 

Rudnícka Rustaveliho Žarnovická Súpisné čísla bez ulíc: III.8068, III.9867, III.9988, III.10136, III. 10227 

 

 

Materská škola, Novohorská 1 - spádovosť platí pre novoprijímané deti do posledného ročníka materskej školy s trvalým bydliskom : 

Alstrova Červená Kadnárova čísla od 100 po 108  Modrý chodník Novohorská Sadmelijská Strapcová 

Strelkova Úžiny Vtáčikova cesta Zlatá Žulová Súpisné čísla bez ulíc: III.9809, III.10113, III.10119 

 

Materská školy, Plickova 16 - spádovosť platí pre novoprijímané deti do posledného ročníka materskej školy s trvalým bydliskom : 

Bukovinská Čachtická Demänovská Hečkova Hrušková Hybešová Ihrisková Jurkovičova Kafendova Kaplinská 

Koľajná Kubačova Mudrochova Oblačná Oráčska Plickova Pri kolíske Remeselnícka Rostovská Stará Stupavská  

Stupavská Stolárska Zvončeková  

 

 

Materská škola, Pri Šajbách 22A - spádovosť platí pre novoprijímané deti do posledného ročníka materskej školy s trvalým bydliskom : 

Bojnická č.: 12, 14, 16, 16A, 18, 18C, 20, 22B, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 55, 65 Dopravná Na Pántoch Na Pasekách Pastierska 

Pri Šajbách Pribylinská Sklabinská Staviteľská Šúrska Východná Súpisné čísla bez ulíc: III.9270, III.9276, III.9923, III.10004  
 

 

Materská škola, Tbiliská 2 - spádovosť platí pre novoprijímané deti do posledného ročníka materskej školy s trvalým bydliskom : 

Albánska Cígeľská Kamilková Karpatské námestie Podbrezovská Púchovská Trávna Tbiliská Víťazná Výhonská 

Závadská 

 



 

 

5. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022, o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s 

povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 
    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková  
  

  

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a 

vinohradníctva 

odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača č.  ......./2022, o určení spádových oblastí materských škôl pre deti  

s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Rača 

A  

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 


