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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určuje spádová 

materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

A) Všeobecná časť 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie (ďalej aj ako „VZN“) sa predkladá v zmysle ustanovenia § 8a zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o štátnej správe a školskej 

samospráve“), podľa ktorého obec určí všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú 

školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, 

všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. 

 

Z dôvodu dodržania normatív legislatívno-technickej úpravy všeobecne záväzných 

nariadení a účelnosti praktickej aplikácie VZN navrhujeme schváliť nové VZN, ktoré určí 

spádové oblasti pre materské školy (ďalej ako „MŠ“) tak, aby boli deti s povinným 

predprimárnym vzdelávaním prijaté v príslušnej lokalite mestskej časti Bratislava-Petržalka 

(ďalej ako „mestská časť“) (najbližšie k budove MŠ). Predmetné riešenie navrhujeme aj 

z dôvodu, že dvojtriedna MŠ alebo aj iná MŠ nemusí mať v danom roku dostatočnú voľnú 

kapacitu pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním, ktoré majú trvalý pobyt v príslušnej 

spádovej oblasti mestskej časti. V uvedenom prípade, môžu byť takéto deti prijaté do príslušnej 

MŠ v spádovej oblasti podľa miesta trvalého pobytu.   

  

Súčasťou návrhu nového VZN je aj určenie spádových oblastí pre novovzniknuté MŠ – 

Materská škola, Fedinova 7 a Materská škola, Fialová 12 tak, aby boli deti s povinným 

predprimárnym vzdelávaním prijaté v danej lokalite (najbližšie k budove materskej školy). Deti 

zo spádových oblastí pre novovzniknuté materské školy môžu byť prijaté do príslušnej 

spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu.   

 

B) Osobitná časť  

 

Znenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doložky vybraných vplyvov:  

 

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať negatívny vplyv na rozpočet 

mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej ako „mestská časť“) v oblasti originálnych 

kompetencií a finančných dotácií od štátu pre deti s plnením povinného predprimárneho 

vzdelávania.  

 

2. Finančná doložka   

Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať finančný dopad na obyvateľov 

mestskej časti. 

 

3. Ekonomická doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN nemá vplyv na hospodárenie podnikateľskej sféry 

mestskej časti. 

 

4. Environmentálna doložka 

Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať dopad na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti 

Návrh VZN je v súlade s ustanovením § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (§ 8a Spádová materská škola). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určuje 

spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 

ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, a podľa § 8a 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 v spojení s Čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení:  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú územia pre spádové materské školy (ďalej 

ako „MŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej ako 

„mestská časť“), pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti, v ktorých si plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie.1) 

 

§ 2 

Spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

Na území mestskej časti sa určujú jednotlivé časti územia (ulice) pre každú spádovú MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti nasledovne:  

 

a)  MŠ Bohrova 1, MŠ Nobelovo námestie 6, MŠ Röntgenova 16; 

     Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská,  

Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské námestie, 

Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo 

námestie, Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Pri smaltovni, Prokopova, 

Röntgenova, Rusovská cesta (okrem č. 46, č. 48, č. 50, č. 52, č. 54 a č. 56), Údernícka, Ulica 

Antona Durvaya, Ulica Gustáva Mallého, Ulica Josepha Poppera, Ulica závodu Matador, 

Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta a  Záporožská,  

  

 

 

                                                 
1) § 8a 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. 



b) MŠ Macharova 1, MŠ Pifflova 10; 

     Belinského, Černyševského, Farského, Jungmanova, Krasovského, Macharova, Mánesovo 

námestie, Muchovo námestie, Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké námestie a Wolkrova, 

 

 c) MŠ Iľjušinova 1, MŠ Tupolevova 20; 

     Bratská, Fedinova, Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Ondreja Štefanka, Pajštúnska, 

Prokofievova, Smolenická, a Tupolevova, 

 

d) MŠ Bulíkova 25, MŠ Šustekova 33; 

     Blagoevova, Bosákova, Bulíkova, Klokočova, Kočánkova, Lužná, Mamateyova, 

Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnová a Šustekova,  

 

e) MŠ Jankolova 8, MŠ Haanova 9; 

     Alžbety Gwerkovej, Dolnozemská, Furdekova, Haanova, Jankolova, Marie Curie 

Sklodowskej, Májová a Medveďovej,  

 

f)  MŠ Lachova 31, MŠ Gessayova 2, MŠ Gessayova 31; 

    Gessayova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov, Osuského, Rusovská cesta  

(č. 46, č. 48, č. 50, č. 52, č. 54 a č. 56) a Starohájska,   

 

g)  MŠ Bradáčova 4, MŠ Rovniankova 8; 

     Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Hrobákova, Kutlíkova, Romanova a Rovniankova,  

 

h) MŠ Ševčenkova 35, MŠ Fedinova 7; 

    Andrusovova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta, Ševčenkova a Švabinského,  

 

i)  MŠ Holíčska 30, MŠ Holíčska 50, MŠ Strečnianska 2; 

     Brančská, Holíčska, Starhradská, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska 

a Znievska, 

 

j)  MŠ Lietavská 1, MŠ Vyšehradská 17; 

     Beňadická, Betliarska, Budatínska, Lietavská, Šášovská, Vígľašská a Vyšehradská,  

 

k) MŠ Bzovícka 6, MŠ Turnianska 6, MŠ Turnianska 10, Fialová 12;  

     Antolská, Béžová, Bzovícka, Fialová, Fiľakovská, Humenské námestie, Jasovská, 

Krásnohorská,  Ľubovnianska, Sitnianska, Turnianska, Urpínska, Zuzany Chalupovej, 

Žehrianska a Žltá.  

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2021  

zo dňa 14. 12. 2021, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej  



pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2023.  

 

 

 

 

 

 

          Ján H r č k a 

              starosta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu  

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určuje spádová 

materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie 

  

Na pripomienkové  konanie boli mailom zo dňa 23. 02. 2022 oslovené: všetky organizačné 

útvary Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, riaditelia základných škôl 

a materských škôl 

Počet stanovísk doručených do stanoveného termínu: 7 

 

Bez pripomienok: 6 -  Ing. Monika Vidličková oddelenie územného konania, stavebného 

poriadku a špeciálneho stavebného úradu, Mgr. Linda Prutkayová 

referát verejného obstarávania, Mgr. Hana Závodná Základná škola 

Dudova, Mgr. Štefan Rác Základná škola Pankúchova, Mgr. Jana 

Oswaldová Materská škola Bohrova, Mgr. Renáta Trokšiarová 

Základná škola Nobelovo nám. 

 

Pripomienka: 7 – JUDr. Dalibor Šnirc, Budatínska 17, 851 05 Bratislava – v navrhovanom § 

2 odporúčam upraviť text v písmenách i) a j) 

i) MŠ Holíčska 30, MŠ Holíčska 50, MŠ Strečnianska 2 

Brančská, Budatínska (nepárne č. 3 až 59 a párne č. 10 až 16), Holíčska, Starhradská, 

Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska a Znievska, 

j)  M Lietavská 1, MŠ Vyšehradská 17 

Beňadická, Betliarska, Budatínska (nepárne č. 63 až 81 a párne č. 20 až 34), Lietavská. 

Šášovská, Vígľašská a Vyšehradská 

- pripomienka neakceptovaná – v zmysle zákona je spádová materská škola len pre deti 

s povinným predprimárnym vzdelávaním, spády sú stanovené podľa lokalít a počtu detí 

v jednotlivých lokalitách s trvalým pobytom v Petržalke. Zákonný zástupca dieťaťa si 

môže požiadať o prijatie dieťaťa aj v inej materskej škole, ktorá ho prednostne prijme 

nakoľko bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Spádovosť garantuje, že dieťa 

bude prijaté v spádovej materskej škole pokiaľ nebude prijaté v inej materskej škole. 

 

Príloha č. 2 

Stanovisko miestnej rady 

Rokovanie miestnej rady sa uskutočnilo 07. 03. 2023. Miestna rada odporučila Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predložené VZN. 
 

Príloha č. 3 

Stanoviská komisií MZ 

 

Školská komisia 

Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 

                                         Z riadneho zasadnutia školskej komisie   

Termín a čas:  1.3. 2023, o 15.30 hod. 

Miesto: Zasadnutie školskej komisie sa uskutočnilo prezenčne na Kutlíkovej 17,zasadačka 

8.posch.  
 

 



K bodu 3 

VZN o určení spádov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka 

-pp. Brťková, Garanová 

 Uznesenie č. 2 

Školská komisia odporúča 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určuje spádová 

materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 9  členov  

Polat Elalmis, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta Jančoková, Ing. Peter Lošonský,   

RNDr. David Běhal PhD, Michal Horváth, Marianna Szarkova, Adam Pekár,  

Mgr. Milan Polešenský 

 

Hlasovanie: Za: 9 Proti: 0 Zdržalo sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

PaedDr. Katarína Brťková                 Polat Elalmis 

   tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

V Bratislave 1.3.2023 

 

Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja 

 

3. K bodu 3 

VZN o určení spádov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Petržalka 
Materiál predstavila Andrea Garanová (OŠ). 

 

Uznesenie č. 9/2023 zo dňa 28.02.2023: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určuje spádová 

materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie. 

Hlasovanie k bodu 3: 

Prítomní: 8 z 10 členov 

za: 8  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 



Komisia 
Schválený 

materiál 
Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia životného 

prostredia 

a verejného poriadku 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia územného 

plánu, výstavby a 

rozvoja 
schválený - - 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Školská komisia schválený - - 

Komisia kultúry 

a mládeže 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia sociálna a 

bytová 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia investičných 

činnosti 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia športu -  
materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia finančná - - 
materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia dopravy, 

mobility a 

bezbariérovosti 

- - 
materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Mandátová komisia - - 
materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

Komisia na ochranu 

verejného záujmu 
- - 

materiál nebol v komisii 

prerokovaný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


