
 

 

  

  

                    Mestská časť Bratislava–Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

   

 

 

       Číslo: 2020/1                                                                                                  V Bratislave 25.  máj 2020

                                                       

                                                                                                  

ROZHODNUTIE 

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov ako zriaďovateľ základných a materských škôl v súlade                              

s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22. mája 2020, vydaného 

v zmysle ustanovenia § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s opatrením 

Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020   

s účinnosťou od 1. júna 2020 

a) obnovuje školské vyučovanie v materských školách (ďalej len materské školy) vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, a to: 

 1. Materská škola, Bancíkovej 2 

 2. ZŠ s MŠ, Borodáčova 2 

 3. Materská škola, Exnárova 6                                                            

 4. Materská škola, Medzilaborecká 4 

 5. Elokované pracovisko, Haburská 4 

 6. Materská škola, Miletičova 37 

 7. Elokované pracovisko, Gemerská 4 

 8. Materská škola, Piesočná 2 

 9. Elokované pracovisko, Rádiová 52 

10. Elokované pracovisko, Vietnamská 13                                                       

11. Elokované pracovisko, Banšelová 4                                                       

12. Materská škola, Pivonková 9 

13. Elokované pracovisko, Astrová 5 

14. Elokované pracovisko, Nevädzová 12 

15. Elokované pracovisko, Šalviova 5 

16. Materská škola, Prešovská 28 

17. Elokované pracovisko, Palkovičova 11/A 

18. Materská škola, Stálicová 2 

19. Elokované pracovisko, Haburská 6 

20. Materská škola, Šťastná 26 

21. Materská škola, Velehradská 24 

22. Elokované pracovisko, Budovateľská 10 

23. Elokované pracovisko, Tekovská 7-9 

24. Materská škola, Západná 2 

 

 



   

a základných školách (ďalej len základné školy) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to: 

1. Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2 

2. Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16 

3. Základná škola, Kulíškova 8 

4. Základná škola, Medzilaborecká 11 

5. Základná škola, Mierová 46 

6. Základná škola, Nevädzová 2 

7. Základná škola SNP, Ostredková 14 

8. Základná škola, Ružová dolina 29 

9. Základná škola, Vrútocká 58 

za  účelom výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka základnej  školy. 

b) obnovuje prevádzku školských klubov pri základných školách vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, a to: 

1. Školský klub pri Základnej škole s materskou školou, 

    Borodáčova 2 

2. Školský klub pri Základnej škole Pavla Marcelyho, Drieňová 16 

3. Školský klub pri Základnej škole, Kulíškova 8 

4. Školský klub pri Základnej škole, Medzilaborecká 11  

5. Školský klub pri Základnej škole, Mierová 46 

6. Školský klub pri Základnej škole, Nevädzová 2 

7. Školský klub pri Základnej škole SNP, Ostredková 14 

8. Školský klub pri Základnej škole, Ružová dolina 29 

9. Školský klub pri Základnej škole, Vrútocká 58 

 

c) obnovuje prevádzku školských jedální pri základných a materských školách vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, a to: 

 1. Školská jedáleň pri Materskej škole, Bancíkovej 2 

 2. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou,  

Borodáčova 2 

 3. Školská jedáleň pri Materskej škole, Exnárova 6                                                            

 4. Školská jedáleň pri Materskej škole, Medzilaborecká 4 

 5. Školská jedáleň, Haburská 4 

 6. Školská jedáleň pri Materskej škole, Miletičova 37 

 7. Školská jedáleň, Gemerská 4 

 8. Školská jedáleň pri Materskej škole, Piesočná 2 

 9. Školská jedáleň, Rádiová 52 

10. Školská jedáleň, Vietnamská 13                                                       

11. Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Banšelová 4                                                       

12. Školská jedáleň pri Materskej škole, Pivonková 9 

13. Školská jedáleň, Astrová 5 

14. Školská jedáleň, Nevädzová 12 



   

15. Školská jedáleň, Šalviova 5 

16. Školská jedáleň pri Materskej škole,, Prešovská 28 

17. Školská jedáleň, Palkovičova 11/A 

18. Školská jedáleň pri Materskej škole, Stálicová 2 

19. Školská jedáleň, Haburská 6 

20. Školská jedáleň pri Materskej škole, Šťastná 26 

21. Školská jedáleň pri Materskej škole, Velehradská 24 

22. Školská jedáleň, Budovateľská 10 

23. Školská jedáleň, Tekovská 7-9 

24. Školská jedáleň pri Materskej škole, Západná 2 

25. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, 

 Borodáčova 2 

26. Školská jedáleň pri Základnej škole, Kulíškova 8 

27. Školská jedáleň pri Základnej škole, Medzilaborecká 11  

28. Školská jedáleň pri Základnej škole, Mierová 46 

29. Školská jedáleň pri Základnej škole, Ružová dolina 29 

30. Školská jedáleň pri Základnej škole, Vrútocká 58 

 

1. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách sa považuje za zachované, 

ak 

a) zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie 

dieťaťa alebo  

b) zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa nie je možné 

umiestniť z kapacitných dôvodov. 

 

2. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách sa považuje za zachované, 

ak 

a) ide o žiakov prvých až piatych ročníkov a zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu               

a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka alebo  

b) ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu                         

a vzdelávanie žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.  

 

3. Zriaďovateľ, mestská časť Bratislava-Ružinov, delegoval  určenie spôsobu a termínu na prejavenie 

záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do školy do kompetencie riaditeľov škôl vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

4. Riaditeľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne podľa poradia nasledovných kritérií: 

a) ide o dieťa/žiaka zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 



   

b) ide o dieťa, ktoré má od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,  

c) ide o dieťa/žiaka osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku a nedokáže zabezpečiť 

starostlivosť o dieťa/žiaka inak, 

d) ide o dieťa/žiaka rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku a nedokážu zabezpečiť 

starostlivosť o dieťa/žiaka inak. 

 

5. Riaditeľ materskej školy rozhodne o umiestnení detí do skupín podľa stanovených podmienok 

s počtom najviac 15 detí. 

 

6. Riaditeľ základnej školy a základnej školy s materskou školou rozhodne o umiestnení žiakov             

do skupín s počtom najviac 20 žiakov. 

 

7. Umiestnenie detí a žiakov do skupín sa vykoná v súlade s rešpektovaním personálnych, 

technických a priestorových možností školy a zároveň s dôsledným rešpektovaním požiadaviek 

Úradu verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na prísne hygienické, zdravotné a bezpečnostné 

štandardy počas prevádzky školy.   

 

8. Materská škola oznámi príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania 

ošetrovného údaje o deťoch umiestnených do materskej školy v rozsahu a spôsobom určenom 

Sociálnou poisťovňou podľa stavu  

a) k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020,  

b) k 31. júlu 2020 v termíne do 3. augusta 2020,  

c) k 31. augustu 2020 v termíne do 3. septembra 2020. 

 

9. Základná  škola oznámi príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania 

ošetrovného údaje o žiakoch umiestnených do základnej školy v rozsahu a spôsobom určenom 

Sociálnou poisťovňou podľa stavu k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020. 

 

10. Riaditelia základných škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až 

deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole,                

v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.  

 

11. Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia 

príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.  

 

 

Odôvodnenie:  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020  

- mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania, 

- mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. 

 



   

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutím č. 2020/11506:1-A2110 obnovil 

prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing.   Martin Chren, v. r. 

                                                                                            starosta mestskej časti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie dostanú: 

1. Príslušný Okresný úrad, odbor školstva 

2. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 

3. Zriaďovatelia súkromných jedální  

pri ZŠ, Nevädzová 2, Bratislava, 

pri ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava, 

pri ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava. 

4. Správa štátnych hmotných rezerv SR 

 


