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Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-S taré Mesto
č.8/20\4

z 15. apríla 2014
o

určení

školských obvodov základných škôl v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej
Bratislava-Staré Mesto

časti

Miestne zast upiteľst vo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm . a) zákona
Slovenskej národnej rady Č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskoršíc h predpisov, § 6 ods. l, 2 zákona Slovenskej národnej rady Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 8 ods. \ zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a ško lskej samospráve a o zme ne a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršíc h predpisov, prílohy Č. l ba, položky Č. 23 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďa l ej len ,. nariadenie·'):

§\
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie určuje škol ské obvody pre jednotlivé základné školy, ktorých z riaďo vateľom je
mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďa lej len "mestská čas!"''), postup a podmienky plnenia
po vinnej ško lskej dochádzky žiaka na základnej škole a úkony podliehajúce schváleniu mestskou
časťou.

§2

Školské obvody základných škôl, ktorých zriad'ovatel'om je mestská čast'
(I) Školský obvod základnej ško ly zriadený mestskou časťou tvorí územie mestskej časti urč e né
príslušnými názvami ulíc.
(2) Mestská časť zriaď uj e na svojom území sedem školských obvodov pre päť zák ladných škôl a
dve základné ško ly s materskými ško lami, ktorých je zriaďo va teľom :
(a) školsk)' obvod č. 1 - Základná škola, Dubová l
Bohúňova, Brnianska, Búdková, Cesta na Červený most, Če rešňová, Drotárska cesta od č. 30,
Dubová, Gaštanová, Gorazdova, Hriňovská, Hroboňova , Hýrošova, Jánošíkova , Javorová,
Ja se ňová , K lomu, Krčméryho , Krivá , Kubániho, Kysucká, K Železnej studienke, Lamačská
cesta, Langsfeldova, Lesná, Lovinského, Martinengova, Matúšova, Mlynská dolina - len Č. 1, 9,
11 ,33,47, Pri Habánskom mlyne, Pri Suc hom mlyne, Prokopa Veľkého, Prvosienková, Senická,
Sklenárska, Socháňova , Srnčia , Súbežná, Šafránová, Šípková, Tablico va, Tajovského, Topoľová,
Úprko va, Valašská, Záhorácka, Západný rad .

(b) školský o bvod Č. 2 - Zákla dn á škola s m aters kou školou M.R. Štefánika Grtiss li ngová -'8
Alžbetínska, B ezruč o va, Bo ttova, Cinto rín ska, C ukrová. Č ulenova . D o bro v i čova, Dobrovského,
Dostojevského rad, Dunaj ská, Fajnorovo nábrežie , Fe ri e n č ík ova, Francisc iho , Gaj ova, Gondova.
Gorkého, Grii sslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hollého, Hviezdos lavovo námestie .
C halupkova, Jakubovo námestie, J a n áč k ova, Jed líkova, Jesenského, Kamenné námesti e,
Karad ži čova, Klemensova, Komenského námestie, Košická - len Č. I a 3, Krup kova, Kúpe ľn á.
Landerero va, Laurinská, Lazaretská, Lomonosovova. Malý trh , Medená, Mari ánska, Michalská ,
Mlynské nivy - len Č . I, 2, 3, 4, 6, 8, Mosto vá, Múzej ná, Námesti e Ľudo v í ta Štúra, Nedba lova,
Obchodná, Olejkárska, Palackého, Panská, Prepoštská, Preše rnova, Primac iálne námestie.
Prib inova - len č.2 a nepárne č í s la, Radni č ná , Raj ská, Rázusovo nábrežie, Révo vá, Ri eč na,
Rybárska brána, Sedlárska, Sienkiewiczova, Strako va, Šafári kovo námestie, Štúrova, Špitálska,
Talle rova, To brucká, To várenská, Tre s ko ňova, Ul. 29. augusta, Vaj anské ho nábrežie , Ventúrska,
Zel ená .
(c) školsk)' obvod Č . 3 - Základ n á šk ola, Hlb o ká cesta 4
Banícka, Boženy Nemcovej, Bfeclavská, Č ap ko va , Dohnalova, Fra ňa Krá ľa , Gunduli čova,
Havl í č kov a , Havrania, Hlboká cesta, Križkova, La u če kova, Lermontovo va, Malinová, Na
Kalvárii , Nekrasovova, Okáni kova, Ostravská, Podhorského, Pod Kalvár iou, Podtatranského.
Pražská mi mo párnych číse l 2 - 8, Puškinova, Sc hill erova. Soko lská. Suc hé mý1o, Urbánkoya.
Vlčkova, Vrátľíanská. Za sokolovi\ou.
(d) školský obvo d Č. -' - Zá kl a dn á ško la, Je leni a 16
Anenská. Banskobystrická. Belopotockého, Benediktiho. Beskyd ská. Bjiirnsono\'a, Bukureštská.
Čajakova - Č. I - 9, 2 - 2-1, ČajkO\ského, Dobšinského. Hodžovo námestie. Holeko\'a, Jelenia ,
Jozeťská , Ka rpatská, Kýčerského, Ľadová, Lehotského, Leškova, Murgašova, Námest ie I.mája ,
Námestie slobody, Palári kova, Povraznicka, Predstan i č n é námestie , Smrečianska - len nepárne
čísla I - 45, Spoj ná, Šancová - nepárne č ís l a, Škovránčia, Štefanov i čova, Štefán ikova, Tabaková.
Zálll'ebská, Žabo tova, Že l ezničia rska, Ži li nská, Ul. Jozefa Kronera.
(e) ško lsk}' obvod Č. 5 - Zákla dn á škola , M udroňo v a 83
Andrej a Pláyku, B arto ň ova, Bartókova, Bôrik, Broskyt'\ová, Buková, Č m e ľovec, Dolná,
Drotárska cesta I - 30, Fánd lyho, Fialkové údolie , Francúzskych parti zánov, Haydnova,
Hrebendova, Humme lo va, J a n č o va , Javorinská, Jurovského , Korabinského, Krá l'o vské údolie,
Krmanova, Li chardova, Lubinská , Ma lá, Majakovského, Medz ierka , Mošovského, Mozartova,
Mudroňo va, Myjavská, Na baránku, Na Hrebienku. Na S lavíne, Na strán i, Na Štyrids iatku ,
Novosvetská, Paž ického, Pod Bôrikom. Pri hradnej stud ni , Radvanská, Ri znerova,
Rubinsteino va. S l á\' i č i e údo lie, Slepá, Stará vinárska, Staroturský chodník, Strmá cesta, Svetl á,
Ti chá, Údo lná, Vetvová, V rchná, V záhradác h, Žiarska.
(I) školský obvod Č. 6 - Základ ná škola s mate rskou ško lou M il ana Hodžu , Š karn iclova l
Baštová, Beb lavého, Bie la, Bradl ianska, Če l akovs kého, Červe ň ova, Dankovského, Donovalova,
Dre\'ená, Dvo iákovo nábrež ie, Farská, Fliiglova, Franti škánska, Franti škánske námest ie.
Galandova, God rova , Hl avatého, Holubyho, Hradn é údo lie, Hllľban ovo ná mest ie, Inovecká,
Kapitu lská, Kap ucínska, Klari ská, K l ob u č n íc ka, Kolárska, Ko nve ntná, Ko re ni čova, Kostolná,
Kozia, Krakovská, Krátka, Kuzmányho, Lipová, Lod ná, Lýcej ná, Mateja Be la. Maróthyho,
Mikul ášska, Mišíkova, Moyzesova, Na brezinách, Na ko pci, Námestie Alexa ndra Du bčeka,
Námest ie Slovenského národ ného povstania, Nad lomom, Nábrež ie arm . ge n. Ludvika Svo bodu ,
Na vl'šku. Pal isády, Panenská. Part izá nska, Paul ínyho. Pilárikova, Podjavorinskej , Podjazd.
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Pod vinicam i, Porubského, Poštová, Rige leho, Rudnayovo námestie, Rybné námestie, Schody pri
starej vodárn i, Ska lná, Sládkovičova. Smetano va, Soferove schody, Somolického, Staromestská.
Strelecká, Svoradova, Škarniclova, Štetinova, Šulekova, Timravina, To lstého, Tvarožkova,
Uršulínska, Úzka, Vansovej, Veterná, Vodný vrch, Zámocká, Zámoč nícka, Zámocké sc hody.
Zochova, Zrinského, Židovská, Žižkova, Župné námestie .
(g) školský obvod Č. 7 - Základná ško la , Vazovova 4
Americké nám. , Bernolákova, Blumentálska, Faz uľo vá, Floriánske námestie , Imricha Karvaša,
C horvátska, Ju s tičn á, Lužická, Kmeťovo námestie, Ko ll áro vo námest ie, Krížna I - 27, 2 - 40,
Legionárska - len párne č í s l a 2, 4, 6, Májkova, Mickiewiczova, Mosko vská, Mýtna, Námest ie
Martina Benku, Odborárske námestie, Po rná, Pol'ská, Rad linského, Sasinkova, Slovanská,
Starohors ká, Strážnická, Šancová párne č í s la, Ško lská, Šo ltésovej, Vazovova, Vysoká,
W il so nova, Záhradnícka, Živnostenská.

§3
Postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky ž iaka na základnej ško le, ktorej
zria d'ova tcl'om je mestská čast'
( l) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v zák ladnej škole v ško lskom obvode. v ktorom má
trvalé bydlisko , ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne poMa odseku 2.
(2) Žiak môže plniť povinnú ško lskú dochádzku v zák ladnej škole mimo ško lské ho obvodu.
v ktorom má trvalé byd lisko , so súh lasom riaditel'a zák ladnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ
základnej školy udelí tento súh las s prihliadnutím na kapacitné možnosti ško ly až po umiestnení
a uspokojení záujmu o dochádzku zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko
v ško lskom obvode základ nej školy.
(3) Riaditeľ základnej ško ly, do kto rej bol žiak prijatý, oznámi túto sk uto čnosť riaditel'ovi
zák ladnej ško ly v školskom obvode , v ktorom má ž iak trvalé bydlisko, ako aj z ri aďovatel'ov i
zák ladnej ško ly, do ktorej bol žiak prijatý.
(4) Pre žiakov so špec iálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam i, ktorí majú trva lé byd li sko
v mestskej časti , mestská časť vytvára a zabezpeč uj e podmi enky na výchovu a vzde lávan ie
v špec iálnych triedach Zák ladnej školy, Je lenia 16 v Bratislave.

Úkony podliehajú ce sch vá leniu mests kou čas t'o u
(I)V prípade vyraden ia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia rozhodnutím
mini sterstva školsk)' obvod zák ladnej školy. v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť
pO\'innú školsk ú dochádzku, sch va ruj e mi estne zastupiterstvo me stskej časti.
(2) Začlene ni e no vovzniknutých ulíc clo jednotlivých školských obl'Odov zák ladnýc h škô l
starosta mestskej časti.

určuJe
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(3) Starosta mestskej časti do dvoch mesiacov odo
školského obvodu predložÍ na roko vanie miestneho
záväzného nariadenia.

dňa začlenenia
zastupiteľstva

novovzniknutej ulice do
príslušný návrh všeobecne

§5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuj e sa všeobecne zavazné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2013
z 12. februára 2013 o urče ní školských obvodov základných škô l v mestskej časti BratislavaStaré Mesto.

§6
Účinnost'

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda

účinnosť

I.júna 2014 .

(·lf

PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti

,

Sc hválené uznesenim miestneho

1)

zas tupiteľs t va č.

40/2014 z 15 . april a 2014.

Zákon č 71 / 1967 Zb o správnom konan i \' zneni neskoršíc h predpiso\' .

Zákon

č . 596/

2003 Z.z. o ~ tatnej

s pr:ivť

v ~ko l s l ve a Skolskej samosprave a o zmťne a dop lneni

niektor~' c h

zakono\' v zneni neskorS ích

predpi SOV.
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