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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka č. 6/2023, 

o určení spádovej Materskej školy Kanianka, ul. Pionierov 82/6  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka  

a o mieste a termíne podávania žiadostí 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické alebo 

právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme alebo elektronicky na  

adrese: obec@kanianka.sk. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo  odporučiť úpravu 

textu, doplnenie, zmenu vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ prihliadať a to najmä vtedy 

ak pripomienky nie sú zdôvodnené.  

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN zverejnený dňa:  14.03.2023 



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 

o určení  spádovej   Materskej školy Kanianka, ul. Pionierov 82/6  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka  

 a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  

 

 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

Toto VZN č. 6/2023 určuje spádové územie (ďalej len „spád“) Materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kanianka miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie pre nasledujúci školský rok. 

 

 

Článok 2 

Legislatívne vymedzenie 

 

1. Podľa § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

a) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt 

(ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa 

nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako 

spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne 

vzdelávanie.  

b) Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne 

vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia 

súdu.  

c) Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, 

na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do 

ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.  

d) Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.  

e) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania 

v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým 

nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase 

školských prázdnin. 

f) Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí o 

prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie 

zverejní.  

g) Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo 

zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej 

spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.  

 



 

Článok 3 

Práva a povinnosti 

 

Pre dieťa, ktoré dosiahlo 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. 

 

 

Článok 4 

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka 

 

Obec Kanianka je zriaďovateľom  materskej školy zaradených v sieti škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky:  

1. Materská škola Kanianka, ul. Pionierov 82/6, Kanianka. 

 

 

Článok 5 

Určenie spádu materskej školy 

Obec Kanianka, na svojom území určuje Materskú školu na ul. Pionierov 82/6 ako spádovú materskú 

školu. 

 

Článok 6 

Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

pre nasledujúci školský rok 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok sa podávajú 

prednostne elektronicky, ale aj osobne v budove  materskej školy vždy druhý májový týždeň. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 6/2023 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka 

uznesením č. ....../2023 zo dňa 29. marca 2023.  

2. Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. apríla 2023. 

 

V Kanianke  .............................. 

 

 

                                                                                        Peter Bielický, DiS. Art. 

                                                                                              starosta obce 



 

  

Obec Kanianka 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023, 

o určení  spádovej   Materskej školy Kanianka, ul. Pionierov 82/6  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka  

 a o mieste a termíne podávania žiadostí 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  

 
 

 

 

 

Návrh VZN    

-      vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa 14.03.2023   

-    zverejnený na internetovej stránke obce  dňa  14.03.2023   

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 14.03.2023   

 

 

 

Doručené pripomienky (počet):  .............  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  .............. 

Vyhodnotenie pripomienok k VZN doručené poslancom dňa:  ...............  

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kanianke dňa :  ................ 

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce Kanianka a na elektronickej 

úradnej tabuli obce Kanianka dňa: ..............  

VZN nadobúda účinnosť dňom: ...............  

 

 

 

vyvesené   dňa :  ..................  

  

zvesené    dňa:  ................... 

 

 

 


