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Návrh  uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 schvaľuje 

  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2022 ktorým sa 
určujú  spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia 
povinné predprimárne vzdelávanie.  

_ _ _ 
 

Dôvodová správa 
 
  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: „ 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. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže 
uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole.“  
 
V súlade s § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. mestská časť Bratislava-Dúbravka týmto všeobecne 
záväzným nariadením zriaďuje dvanásť spádových materských škôl. Spádové materské školy 
zriadené mestskou časťou tvoria územie mestskej časti a sú určené príslušnými názvami ulíc, 
viazané na trvalý pobyt dieťaťa pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. 
Pre dieťa, ktoré dosiahne 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. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej 
škole v obci (mestskej časti ), v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak 
zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ prijme, ak je 
voľná kapacita. Len v spádovej materskej škole má takéto dieťa garantované prijatie, ak sa pre 
ňu zákonný zástupca rozhodne. 
Riaditeľ spádovej materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie zo zákona prednostne 
prijíma deti s trvalým pobytom v danej obci (mestskej časti), v ktorej má konkrétna materská 
škola sídlo a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

_ _ _ 

 
Stanovisko komisie školstva a mládeže MZ 

 
Komisia školstva a mládeže  prerokovala predložený návrh VZN , ktorým sa určujú spádové 
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti 
s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne 
vzdelávanie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh 
VZN schváliť tak ako je uvedené v materiáli.  

Hlasovanie:           prítomní: 7         za: 7        proti: 0        zdržal sa: 0      nehlasovali: 0   
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Uznesenie MR  č. 134/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2022, 
ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti                   
Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré 
plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. 1/2022 
zo dňa 22. 3. 2022 

 
 

ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 odsek 2  písm. 
a) zákona 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, v súlade s §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, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie  určuje spádové materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „mestská časť“) pre deti s trvalým 
pobytom v mestskej časti, v ktorých si plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

 
 

§ 2 
Spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Dúbravka 

 
1) Spádové materské školy zriadené mestskou časťou tvoria územie mestskej časti a sú 

určené príslušnými názvami ulíc.  
2) Mestská časť na svojom území zriaďuje dvanásť spádových materských škôl. 

a. Materská škola, Pri kríži 11 
Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, Kajerka, K horánskej studni, Novodvorská, 
Popovová, Pri kríži, Saratovská č. 15,17,19, Štepná, 

 



5 

b. Materská škola, Cabanova 44
Cabanova, Homolova, Kristy Bendovej, Martina Granca, Tranovského, Moyšova

c. Materská škola, Ožvoldíkova 15
Gállayova, Karola Adlera, Ožvoldíkova

d. Materská škola, Fedákova 1
Fedákova, Oskorušova, Pekníkova, Pod záhradami, Repašského, Saratovská č. 
1,5,7, Žatevná

e. Materská škola, Galbavého 5
Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, Koprivnická, 
Plachého, Považanova, Strmé sady, Strmý bok, Talichova, Tavarikova osada, 
Tulipánova, Vendelínska

f. Materská škola, Švantnerova 1
Bezekova, Bujnákova, Hanulova, Klimkovičova, Kudlákova, M. Sch. Trnavského, 
Sokolíkova, Švantnerova, Zahradkárska

g. Materská škola, Nejedlého 8
Agátova, Dúbravčická, Na Vrátkach, Nejedlého 1 až 16, 18, 20, Pri hrubej lúke

h. Materská škola, Sekurisova 10
Drobného párne č. 2 až 24,  Nejedlého nepárne č. 17 až 73, Saratovská č. 8 až 28, 
Sekurisova

i. Materská škola, Ušiakova 1
Bilíkova, Dražická, Drobného nepárne č.1 až 27, Kpt. Rašu, Lysákova, Saratovská 
č. 2,4,6,  Trhová, Ušiakova

j. Materská škola, Bazovského 4
Batkova, Bazovského, Červeňákova, Janka Alexyho, Landauova, Violy 
Valachovej

k. Materská škola, Damborského 3
Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova

l. Materská škola, Bullova 2
Bullova, Harmincova, Húščavova, Lipského, Ľ. Zúbka, Polianky, Pri štadióne 

§ 3
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. apríla 2022. 

RNDr. Martin Zaťovič 
starosta 
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