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Mestská časť Bratislava – Jarovce 
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
MČ Bratislava – Jarovce č. 5/2012 
o prijímaní detí do materskej školy  

___________________________________________________________________ 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce podľa § 15 ods. 2 
písm. a/ zákona NR SR č.377/1990 Zb o hlavnom meste SR Bratislava v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. a/ a   § 6 ods. 1 zákona  SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 zákona č. 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 6 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 
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá prijímania 

detí do materskej školy.  
 

2. VZN sa vzťahuje na Základnú školu s materskou školu na Trnkovej ulici 1, 851 10 
Bratislava - Jarovce (ďalej len „škola“), ktorej zriaďovateľom je Mestská časť 
Bratislava – Jarovce (ďalej len „zriaďovateľ“). 
 

 
Článok II. 

Podávanie žiadosti o prijatie do materskej školy 
  
1. Miestom podávania žiadostí o prijatie do materskej školy je sídlo materskej školy 

na Trnkovej ulici č. 4, Bratislava - Jarovce. 
 
2. Termín na podávanie žiadosti  na  prijatie dieťaťa do materskej školy určuje 

riaditeľ ZŠ s MŠ Bratislava – Jarovce (ďalej len „riaditeľ“) po dohode so 
zriaďovateľom a bude zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli MČ, 
v priestoroch materskej školy a na internetovej stránke školy a MČ, spravidla od 
15.februára do 15.marca príslušného kalendárneho roku. 

 
3. Riaditeľ spolu s termínom a miestom zverejní aj podmienky prijímania detí do 

materskej školy. 
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Článok III. 
Podmienky a rozhodnutie o prijatí dieťaťa 

 
1. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ  na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára 
pre deti a dorast. 

 
2. Pri rozhodovaní o prijatie do materskej školy zohľadňuje riaditeľ nasledovné 

podmienky na prednostné prijímanie  detí : 
a. dovŕšenie piateho roku veku 
b. odložená povinná školská dochádzka, resp. dodatočne odložená povinná 

školská dochádzka 
c. trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu v mestskej časti 

Bratislava – Jarovce (ďalej len „mestská časť“) a  k 31. augustu príslušného 
kalendárneho roka dovŕši dieťa  tri roky veku, , 

d. súrodenec  už prijatého dieťaťa, ktorý zároveň spĺňa podmienku v čl III bod 2 
písmeno c. 

e. v starostlivosti slobodnej matky alebo osamelého rodiča. 
 
3. Prijímanie detí do materskej školy sa bude realizovať podľa poradovníka, ktorý sa 

vytvorí zoradením prihlášok podľa dátumu narodenia dieťaťa a zohľadnením 
kritérií podľa čl. III bod 2, pričom sa bude prihliadať na poradie dôležitosti kritérií 
zoradených v písmenách a) až e). 

 
4. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť do materskej školy prijaté len 

výnimočne, v prípade, ak to umožňujú kapacitné možnosti materskej školy a budú 
vytvorené vhodné personálne, materiálne a iné podmienky. 

 
5. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy, ako napr. stupeň ovládania 

vyučovacieho jazyka, špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby dieťaťa a pod. 
určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní podľa čl. II bod. 2. 

 
6. V priebehu roka sa pri prijímaní postupuje podľa vytvoreného poradovníka 

z podaných žiadostí na prijatie t.j. na uvoľnené miesto bude prijaté prvé dieťa 
v poradí , ktoré spadá do kategórie potrebného veku pre príslušnú triedu, v ktorej 
sa miesto uvoľnilo. 

 
7. O prijatí dieťaťa na pred primárne vzdelávanie a jeho zaradení do adaptačného 

pobytu  rozhoduje riaditeľ školy do 60 dní od ukončenia prijímania žiadosti. 
O prijatí alebo neprijatí dieťaťa riaditeľ školy písomne  informuje zákonného 
zástupcu.  
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Článok IV. 
Opravný prostriedok / odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa 

 
1. Proti rozhodnutiu riaditeľa môže zákonný zástupca dieťaťa podať odvolanie a to 

písomne v lehote do  15 dní od doručenia rozhodnutia.  Odvolanie sa podáva 
zriaďovateľovi  školy . 

 
2. O odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa rozhoduje starosta MČ Bratislava - Jarovce, 

ktorý o odvolaní rozhodne najneskôr do 30 dní od podania odvolania. 
 
3. Rozhodnutie zriaďovateľa sa doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý 

odvolanie podal a riaditeľovi školy. 
 
4. Proti rozhodnutiu zriaďovateľa nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Právo 

odvolateľa domáhať sa ochrany podľa príslušných ustanovení Občianskeho 
súdneho poriadku tým nie je dotknuté. 

 
 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Veci neupravené týmto VZN sa riadia platnou legislatívou a osobitnými predpismi 

Slovenskej republiky. 
2. VZN bolo schválené uznesením č. 260/2012 Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Jarovce dňa 03.12.2012 a nadobúda účinnosť dňa 18.12.2012. 
 
 
 
 
Vyvesené dňa:  04.12.2012 
Zvesené dňa:  18.12.2012 
 
 
                                          

 Ing. Pavel Škodler 
                                                                                                      starosta  


