
Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2012 zo dňa 13. novembra 2012 

o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 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.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 a 2) zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prílohy č. 1ab, položka č. 23 
štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení. 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje školské obvody pre 

jednotlivé základné školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť  Bratislava-Petržalka 
(ďalej len „mestská časť“). 

2) Školský obvod základnej školy zriadený mestskou časťou  tvorí územie mestskej časti 
určené príslušnými názvami ulíc prípadne  popisnými číslami domov. 

 
§ 2 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 
 
Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka v 
základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. 
 

§ 3 
Postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka v základných školách, 

ktorých zriaďovateľom je mestská časť 
 

1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa § 3 ods. 2 tohto 
nariadenia. 

2) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského 
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom 
riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási. Riaditeľ tejto školy udelí predmetný súhlas 
s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy až po umiestnení a uspokojení záujmu 
zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej 
školy. 

3) Mestská časť vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko 
v mestskej časti v špeciálnych triedach základných škôl Prokofievova 5, Tupolevova 20, 
Černyševského 8 a ich individuálnou integráciou aj v ostatných základných školách, 
ktorých zriaďovateľom je mestská časť. 

4) Mestská časť vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre nadaných a 
talentovaných žiakov v školách a triedach v rámci ŠkVP. 
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§ 4  
Úkony podliehajúce schváleniu mestskou časťou 

 
1) V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia mestská časť určí 

školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť 
povinnú školskú dochádzku. 

2) Mestská časť vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veci rozhodnutia riaditeľa 
školy o prijatí žiaka do školy, ktorej je mestská časť zriaďovateľom. 

 
§ 5 

Školské obvody základných škôl  na území mestskej časti 
 
1) Mestská časť zriaďuje na svojom území 11 školských obvodov pre  základné školy, 

ktorých je zriaďovateľom. 
2) Do školských obvodov jednotlivých ZŠ patria ulice s nasledovnými názvami a číslami: 

 
Prvý školský obvod - Základná škola Budatínska 61  
Budatínska (čísla 29 – 63), Beňadická ( okrem nepár. čísel  9 – 21),  Lietavská, 
Vyšehradská  (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla,  Znievska; 
 
Druhý školský obvod - Základná škola Černyševského 8  
Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, 
Vavilovova, Vlastenecké nám.,  Wolkrova; 
 
Tretí školský obvod -  Základná škola Dudova 2  
Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, 
Rovniankova, Starhradská, Starohájska; 
 
Štvrtý školský obvod -  Základná škola Gessayova 2  
Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského (nepárne čísla); Rusovská cesta 
(čísla 60-70); 
 
Piaty školský obvod - Základná škola Holíčska 50  
Brančská, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, 
Tematínska, Topoľčianska; 
 
Šiesty školský obvod - Základná škola Lachova 1  
Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), 
Haanova 1,3,11,13,15,17,19,21,31,33,35,37,39,41,14, 14A; Lužná, Šustekova 2,4,6,8,10, 
12,14,16,18,20,45,47,49,51; 
 

Siedmy školský obvod - Základná škola Nobelovo námestie 6  
Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, 
Harmanecká,Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., 
Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, 
Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, 
Rusovská cesta (okrem čísel 60 – 70), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, 
Zadunajská cesta, Záporožská; 
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Ôsmy školský obvod - Základná škola Pankúchova 4 -  
Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 
a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, 
Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1,3, 5, 7, 9, 
11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 
 
Deviaty školský obvod - Základná škola Prokofievova 5 
Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, 
Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, 
Švabinského; 
 
Desiaty školský obvod - Základná škola Tupolevova 20  
Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova; 
 
Jedenásty školský obvod - Základná škola Turnianska 10  
Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., 
Janíkovské role - ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej 
po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, 
Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, 
Vígľašská, Vyšehradská ( čísla 25 – 39), Žehrianska. 

 
§ 6 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší: 
1) VZN číslo 3/2004 z 23.11.2004 o školských obvodoch základných škôl v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 
2) VZN číslo 4/2008 z 1.7.2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2004 o školských 

obvodoch základných škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

§ 7 
Účinnosť  

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2013 
 
 
 
 
 
 
 
              Vladimír  B a j a n 
                       starosta 
 
 
 
 
 
 
 


