
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa č. 5/2020 zo dňa 08.12.2020 o určení školských obvodov pre 

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Bratislava v znení neskorších predpisov, v zmysle Štatútu mesta 

Bratislava, § 6 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a na základe § 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 zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ustanovuje: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje školský obvod základných 

škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vrakuňa.  

2. Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je 

mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriaďovateľom viacerých základných škôl, svojím VZN 

určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.  

3. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadila na svojom území tri školské obvody pre tri 

základné školy, ktorých je zriaďovateľom – Základná škola Rajčianska 3, Základná škola 

Železničná 14 a Základná škola Žitavská 1.  

 

§ 2 

Účel nariadenia 

 

Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinného školského vzdelávania žiaka 

v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vrakuňa.  

 

§ 3 

Postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka v základnej škole, 

ktorej je zriaďovateľom mestská časť Bratislava-Vrakuňa. 

 

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 

inak.  

2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, 

v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. 

Riaditeľ tejto základnej školy, pri prijímaní žiakov na základné vzdelávanie, udelí 

predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti základnej školy až po umiestnení  

3. všetkých zapísaných žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy 

a mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, až po súhlase zriaďovateľa.  

                                                                                                                                                                                                 



§4 

Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť  

Bratislava-Vrakuňa 

 

Základná škola Rajčianska č. 3 

Bodliaková, Bodvianska, Brezová, Domašská, Hradská č, 91 – 105 a č.  140 – 154, Hrušovská, 

Jedľová 2 - 8, Jesienková, Kaméliová, Kazanská, Krokusová, Margarétová, Marhuľová, 

Ostružinová, Pod agátmi, Poľnohospodárska č. 32 – 119, Rajecká č. 30 – 40, Rajčianska, 

Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Slnečnicová, Stavbárska, Toplianska, Toryská, Uzbecká, 

Vŕbová č. 8 – 14. 

 

Základná škola Železničná č. 14 

Anízová, Arménska, Bazalková, Borovicová, Bučinová č. 2 – 14, Čučoriedková, Egrešová, 

Estónska č. 11 – 27 a 43 – 53, Hlohová, Hradská  č.1 – 89 a č. 2 – 138, Imelová, Kríková, 

Leknová, Levanduľová, Majerská, Malodunajská,  Modricová, Mostná, Nechtíková, Pod 

gaštanmi, Podbeľová, Podunajská č. 36 – 56, Poľnohospodárska č. 1 - 31, Priehradná, Rajecká 

č. 1 - 29, Rascová, Skorocelová, Šípová, Šíravská, Tymiánová, Železničná, žiaci prihlásení na 

trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa – mestská časť. 

 
Základná škola Žitavská č. 1 

Amarelková, Bebravská, Begóniová, Bučinová č. 16 – 18, Čakanková, Čiernovodská, Čiližská, 

Dvojkrížna, Hnilecká, Horcová, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jedľová č. 1 – 7, Kalinová, 

Kosodrevinová, Magnóliová, Majoránová, Maková, Orgovánová, Orchideová, Osíková, 

Palinová, Píniová, Platanová, Podpriehradná, Prasličková, Ráztočná, Slatinská, Vážska, 

Vŕbová č. 2 - 6, Žihľavová, Žitavská. 

 

Ulice, ktoré budú vznikať v dôsledku individuálnej bytovej výstavby v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa budú začlenené do školského obvodu Základnej školy Žitavská 1, 

Bratislava. 

 

§ 5 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2003 zo dňa 

27.05.2003 o určení školských obvodov. 

 

§ 6 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januárom 2021. 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

   starosta 

__________________________________________________________________________ 

Vyvesené dňa: 18.11.2020 

Zvesené dňa: 04.12.2020 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 282/XVI/20200 zo dňa 08.12.2020 

Vyhlásené dňa: 14.12.2020 


