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Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Saliby v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 

ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z o materskej škole v y d á v a 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Č. 2/2016 
 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v obci Dolné Saliby a o určení miesta a termínu na podávanie žiadostí na 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole v obci Dolné Saliby 

 

 

Článok I. 

ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 (ďalej „VZN“) je určiť    

miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 

školách, ktorých zriaďovateľom je Obec Dolné Saliby a určiť miesto a termín na 

podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) miesto zápisu 

b) čas zápisu. 

                                    

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

Článok II. 

MIESTO A ČAS ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ 

ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 

1. Zápis detí predškolského veku na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 

školách, zriadenej Obcou Dolné Saliby, sa koná v súlade s § 20 ods. 2 školského zákona 

od 01. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 

začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

2. Obec Dolné Saliby v súlade s ustanovením §20 ods. 3 písm. a) školského zákona č. 

245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov určuje dátum, čas a miesto konania zápisu na 

prvú aprílovú stredu v kalendárnom roku, v budove ZŠ Dolné Saliby a v budove ZŠ 

s VJM Dolné Saliby, v čase od 14.00 do 17.00 hod.. 

3. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje: 

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

 

 

MATERSKÉ ŠKOLY 

Článok III. 

MIESTO A TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ 

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

1. Obec Dolné Saliby v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z o 

materskej škole určuje dátum, čas a miesto konania podávania žiadostí na predprimárne 
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vzdelávanie na prvú májovú stredu (pracovný deň) v kalendárnom roku, v čase od 08.00 

– 16.00 hod. Miestom podávania žiadostí sú budovy materských škôl. 

2. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ materskej školy a zverejní na viditeľnom 

mieste. 

3. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to 

kapacita zariadenia umožňuje. 

 

 

Článok IV. 

       ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v obci Dolné Saliby a o určení miesta a 

termínu na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v obci 

Dolné Saliby sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2016 o určení miesta a času 

zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky schválené dňa 

15.02.2016. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v obci Dolné Saliby a o určení miesta a 

termínu na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v obci 

Dolné Saliby sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách 19. februára 2018, 

svojim uznesením číslo 10/2018.  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolné Saliby č. 1/2018 o určení miesta a 

času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v obci Dolné Saliby a o 

určení miesta a termínu na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej 

škole v obci Dolné Saliby bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 01.02.2018 

a zvesené dňa 19.02.2018. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v obci Dolné Saliby a o určení miesta a 

termínu na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v obci 

Dolné Saliby nadobúda účinnosť dňom 08.03.2018.   

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

Ing. Ľudovít Kovács  

starosta obce 


