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1.  Návrh uznesenia 

 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača   

schváliť 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  ......./2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
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2.  Dôvodová správa 

 

Predkladaný návrh predstavuje nové všeobecne záväzné nariadenie pre oblasť školstva, ktoré 

rieši doplnenie tretej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-

Rača, upravuje zmeny v legislatíve v oblasti školstva (zákon č 245/2008 Z. z. a 369/2003 Z. z.) 

a dopĺňa VZN č. 3/2022 o nových školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

Na účely tohto návrhu VZN budú zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole v mestskej časti Bratislava-Rača realizovať tri základné školy, ktoré zabezpečujú výchovu 

a vzdelávanie v mestskej časti, a to:  

- ZŠ s MŠ J. A. Komenského na Hubeného ul. č. 25,  

- ZŠ Tbiliská ul. č. 4 a  

- ZŠ na ul. Na Pántoch č. 9 (v budúcnosti Základná škola Plickova ul. č. 9). 
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3 .  M a t e r i á l  

 

 

 

 

 

 

N Á V R H  

V š e o b e c n é   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 mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie  

povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

 

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

č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. 

1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 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 (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve")  

a v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne 

záväzného nariadenia: 

 

Článok 1 

Účel a predmet 

 

Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") mestská časť Bratislava-Rača (ďalej 

len „mestská časť“) ustanovuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a povinnosti zákonných 

zástupcov detí. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú: 

 

a) Základná škola s materskou školou J. A. Komenského na Hubeného ul. č. 25 

v Bratislave, 

b) Základná škola na Tbiliskej ul. č. 4 v Bratislave, 

c) Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9 v Bratislave  (v budúcnosti Základná škola Plickova 

ul. č. 9) 

(ďalej len „základná škola“). 
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Článok 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. 

 

 

Článok 3 

Miesto, čas a forma zápisu 

 

1. Miesto zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy sú miesta sídiel základných škôl. 

2. Zápis sa obvykle vykonáva v priestoroch základných škôl. Základná škola organizuje zápis 

detí za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa. 

3. Zápis sa koná minimálne dva dni v rozsahu minimálne tri hodiny denne. Konkrétny dátum, 

čas a miesto zápisu určí zriaďovateľ školy oznámením.  

4. Riaditeľ základnej školy zverejní miesto, čas a ďalšie podrobnosti zápisu podľa tohto 

nariadenia spôsobom podľa Čl. 4 tohto nariadenia najneskôr 15 pracovných dní pred 

zápisom. 

5. Ak sa zápis zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových (napr. v prípade 

zaraďovania novej školy do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky), nebude 

môcť uskutočniť podľa Čl. 2 tohto nariadenia, určí náhradný termín zápisu, formu a miesto 

zápisu starosta mestskej časti oznámením. 

6. Forma zápisu môže byť prezenčná alebo dištančná, s preferenciou vyplnenia elektronickej 

prihlášky pred uskutočnením zápisu. 

7. Prihlášku (žiadosť o prijatie dieťaťa) na plnenie povinnej školskej dochádzky verifikujú 

obaja zákonní zástupcovia dieťaťa vlastnoručným podpisom. 

 

 

Článok 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. 

 

 

 
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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Článok 5 

Školské obvody základných škôl 

 

Školské obvody základných škôl ustanovuje osobitný predpis2. 

 

 

Článok 6 

Požiadavky pri zápise žiaka 

 

V súlade s osobitným predpisom3 základná škola pri zápise žiaka vyžaduje od zákonného 

zástupcu predložiť doklady s nasledovnými osobnými údajmi: 

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko a kontakt zákonných zástupcov, 

c) v prípade potreby aj preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

 

Článok 7 

   Prijímanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

  

1. Povinná školská dochádzka v základnej škole začína začiatkom školského roka, ktorý 

nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

2. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a odporúčania príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast 

možno na plnenie povinnej školskej dochádzky prijať aj dieťa so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami alebo dieťa s nadaním.   

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.   

4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto 

školy prijme na základné vzdelávanie.  

5. Riaditeľ školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, 

ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rača, a to až do výšky maximálneho 

počtu žiakov určených zákonom pre prvý ročník základnej školy.   

6. Deti z iných mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy alebo z iných obcí mimo 

hlavného mesta SR Bratislavy môže riaditeľ školy prijať na povinnú školskú dochádzku len 

v prípade voľných kapacitných možností základnej školy a nenaplnenia maximálneho počtu 

žiakov prvého ročníka základnej školy podľa bodu 5.   

7. Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej 

dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti 

predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  
 

 
2 § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, § 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 a VZN č. 3/2022 mestskej 

časti Bratislava-Rača o určení školských obvodov základných škôl. 
3 § 20 ods. 4 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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Článok 8 

Priestupky 

 

1.   Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ak dieťa neprihlási na povinnú školskú 

      dochádzku4. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.   

2.   Za priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do 331,505 eur. 

 

 

Článok 9 

Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy 

 

1. Odvolacím orgánom v prípade podania odvolania proti rozhodnutiu riaditeľa základnej 

školy, týkajúceho sa žiadosti zákonného zástupcu o zápis dieťaťa do základnej školy je 

príslušný Školský úrad6. 

2. Na rozhodovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní7. 

 

 

Článok 10 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2012 o mieste 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v doplnení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole. 

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Veci neupravované týmto nariadením sa riadia osobitnými predpismi8. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej  

časti Bratislava-Rača dňa ................ 2022 uznesením č. UZN ...................... 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 14. apríla 2022. 

 

 

 

        Mgr. Michal Drotován 

           starosta mestskej časti Bratislava-Rača 

 

 
4 § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
5 § 37 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
6 § 38 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  
7 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
8 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/


4. Stanoviská stálych komisií  

  
materiál: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  ......./2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

    
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 MZ MČ Bratislava-Rača schváliť Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č.  ......./2022 o mieste a 

čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

A  

Komisia sociálna a bytová    

 

 

 


