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Bratislava,  jún 2021 

 

 

1.  NÁVRH  UZNESENIA 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s ch v a ľ u je 

 

 
Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2021 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  UZNESENIE   MIESTNEJ   RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  
 

 

odporúča 
 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Všeobecne záväzného nariadenia č. xy/2021 

o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole 
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3.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA  
 

 

 

Novelou školského zákona vstupuje do platnosti § 28a a§59a, ktorých základnou myšlienkou 

je v ods. 1, že 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 (povinný posledný ročník v materskej školy). Prvýkrát sa 

ustanovenie tohto zákona bude napĺňať od 1. septembra 2021, teda od školského roka 

2021/2022. Tejto povinnosti predchádza proces prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, 

ktorý prebieha v mestskej časti zvyčajne v máji kalendárneho roku. 

V predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia zosúlaďujeme údaje o prijímaní detí 

do materskej školy s novelizovanými  platnými právnymi normami. Jedná sa hlavne o čl. 2, 

 čl. 3 a čl. 4, ktoré špecifikujú termín a miesto podávania žiadostí do materskej školy, určujú 

spôsob podávania žiadostí a povinné údaje a prílohy k žiadosti a následne podmienky 

prijímania detí do materskej školy, ktoré vychádzajú z povinnosti povinnej predškolskej 

prípravy pre predškolákov. 

Návrhu všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 

úradu v termíne od 2. júna 2021 do 17. júna 2021 
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Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava – Vajnory 

 

č. xy/2021 

zo dňa 17. júna 2021      

 

o prijímaní detí do materskej školy  

a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v zmysle § 20 a § 28, zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, § 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 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.  

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenie 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá prijímania detí do materskej školy 

a podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.    

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na Základnú školu Kataríny Brúderovej, 

Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava (ďalej len „škola“), a materskú školu Koniarkova 9, 

Koniarkova 9 (ďalej len „materská škola“) 831 07 Bratislava, ktorých zriaďovateľom je 

Mestská časť Bratislava – Vajnory (ďalej len „zriaďovateľ“) a na elokokované 

pracovisko materskej školy na Osloboditeľskej 1. 

 

Čl. 2 

Termín a miesto podávania žiadosti o prijatie do materskej školy  

 

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

Koniarkovej ul. č. 9.  

 

2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podáva zákonný zástupca v sídle materskej 

školy. Riaditeľ materskej školy (ďalej len „riaditeľ“) určí termín a miesto prijímania 

žiadostí na predprimárne vzdelávanie spravidla v termíne  máj pre nasledujúci školský 

rok po dohode so zriaďovateľom. 
 

3. Oznam o termíne a mieste prijímania žiadostí zákonných zástupcov o prijatie detí na 

predprimárne vzdelávanie riaditeľ zverejní spôsobom obvyklým a na webovom sídle 

príslušnej materskej školy najneskôr do 15. februára kalendárneho roka.  
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4. Oznam o termíne a mieste prijímania žiadostí zákonných zástupcov o prijatie detí na 

predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Vajnory zverejní na svojom webovom sídle aj zriaďovateľ materskej 

školy. 

 

5. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom a termínom zverejní po prerokovaní so 

zriaďovateľom, aj podmienky prijímania detí do materskej školy.  
 

 

Čl. 3 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

 

1.    Zákonný zástupca môže podať žiadosť: 

 - osobne,  

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, 

 - e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu. 

Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom: 

 - elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy 

 - elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým         

podpisom 

 

2.     K žiadosti musí zákonný zástupca  priložiť: 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré 

obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní 

- v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

 

3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uviesť v žiadosti o prijatie do materskej školy 

      tieto osobné údaje 

-  o dieťati: 

 a) meno a priezvisko, 

 b) dátum a miesto narodenia, 

 c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa 

nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 

 d) rodné číslo, 

 e) štátna príslušnosť, 

 f) národnosť,  

 

        -    osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa: 

              a) meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 

         b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 

adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie. 

Čl. 4 

Prijímanie detí do materskej školy 
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1. Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje na základe žiadosti zákonného 

zástupcu dieťaťa, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati podľa článku 3 odsek 2 a 

3. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.   

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno 

prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 

31. augusta príslušného kalendárneho roka je predprimárne vzdelávanie povinné. Od 

školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj 

formou individuálneho vzdelávania. 

3. Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré:  

a) dovŕšili 5 rok veku dieťaťa do 31.08. príslušného kalendárneho roka na povinné 

predprimárne vzdelávanie do  spádovej materskej školy ( spádová MŠ je viazaná 

trvalým pobytom) 

b) pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania  

c) výnimočne prijaté na plnenie predprimárneho vzdelávania 

 

4. Ostatné podmienky prijímania detí: 

a) ak má dieťa, alebo jeden zo zákonných zástupcov trvalý pobyt v mestskej časti 

Bratislava – Vajnory,  

b) dieťa cudzincov s povolením na pobyt v mestskej časti Bratislava- Vajnory 

c) majú v materskej škole staršieho súrodenca 

d) je rodič zamestnanca v zriaďovateľskej  pôsobnosti zriaďovateľa 

e) dovŕšia k 31.08. príslušného kalendárneho roka 3 roky veku dieťaťa 

f) sú v starostlivosti osamelého rodiča – samoživiteľa 

g) majú súrodenca so zdravotným znevýhodnením 

 

 

Čl. 5 

Prijímanie detí do materskej školy 

 

1. Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje na základe žiadosti zákonného 

zástupcu dieťaťa, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati podľa článku 2 odsek 5. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

2. Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré: 

a) dovŕšili piaty rok veku, 

b) majú odloženú povinnú školskú dochádzku, resp. dodatočne odloženú povinnú 

školskú dochádzku, 

c) majú trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej len „mestská časť“),  

príp. povolenie na pobyt 

d) majú v materskej škole staršieho súrodenca, 

e) dovŕšia k 31. augustu príslušného kalendárneho roka tri roky veku, 

f) sú v starostlivosti slobodnej matky alebo osamelého rodiča – samoživiteľa, 

g) majú súrodenca so zdravotným znevýhodnením.  

h) rodič je zamestnancom zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa 

3. Žiadosti o prijatie do materskej školy budú zoradené podľa dátumu narodenia dieťaťa. 
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4. Z dôvodu kontinuality výchovy a vzdelávania budú deti do materskej školy prijímané aj  

s ohľadom na vek detí v jednotlivých triedach (troj a štvorročné deti, deti predškolského 

vzdelávania), aby bola zaručená plynulosť predprimárneho vzdelávania dieťaťa.     

5. V prípade, že z dôvodu kapacitných možností materskej školy nie je možné prijať všetky 

deti, ktoré majú o materskú školu záujem budú do materskej školy prednostne prijímané 

deti, ktorých aspoň jeden zo zákonných zástupcov má trvalý pobyt v mestskej časti 

trvajúci nie menej ako dva roky do dňa podania žiadosti podľa odsek 1, príp. povolenie 

na pobyt.    

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

v prípade, ak to umožnia kapacitné možnosti materskej školy a budú vytvorené vhodné 

materiálne, personálne a iné podmienky.  

7. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy, ako napríklad stupeň ovládania 

vyučovacieho jazyka, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, špeciálne potreby 

vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia dieťaťa a pod. určí riaditeľ materskej školy 

a po prerokovaní so zriaďovateľom ich zverejní na viditeľnom mieste. 

8. Dieťa môže byť prijaté do materskej školy aj v priebehu školského roka z dôvodu 

uvoľnenej kapacity po 1. septembri príslušného školského roka avšak musí spĺňať 

podmienku troch rokov veku do konca príslušného kalendárneho roka 

9. Prijatie dieťaťa do materskej školy podľa odseku 8 je možné iba na základe podania 

novej žiadosti o prijatie do materskej školy v jej sídle na Koniarkovej ul. č. 9.       

 

Čl. 6 

Plnenie povinnej školskej dochádzky  

    

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 

2. Miestom zápisu je sídlo základnej školy na Osloboditeľskej ul. č. 1.  

3. Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná po dohode so zriaďovateľom v sídle 

základnej školy, v čase, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 

začať plniť povinnú školskú dochádzku.  

4. Zápis detí do prvých ročníkov základnej školy sa uskutoční v priestoroch školy v termíne 

od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 

začať plniť povinnú školskú dochádzku 

5. Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa vyžadujú tieto osobné údaje:  

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

občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, 

b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov, 

c) podľa  potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

Čl. 7 

Prijímanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 

1. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.  

2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

3. Formy a obsah overovania školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní 

v metodickom združení prvého stupňa základnej školy a na základe odporúčaní 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

4. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a odporúčania príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast 
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možno na plnenie povinnej školskej dochádzky prijať aj dieťa so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami alebo žiaka s nadaním.  

5. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.  

6. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto 

školy prijme na základné vzdelávanie. 

7. Riaditeľ školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, 

ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Vajnory, a to až do výšky 

maximálneho počtu žiakov určených zákonom pre prvý ročník základnej školy.  

8. V prípade, že z dôvodu kapacitných možností základnej školy nie je možné prijať na 

plnenie povinnej školskej dochádzky všetky deti, budú do prvého ročníka základnej školy 

prednostne prijímané deti, ktorých aspoň jeden zo zákonných zástupcov má trvalý pobyt 

v mestskej časti trvajúci nie menej ako dva roky odo dňa podania žiadosti podľa článku 4 

odsek 1, príp. povolenie na pobyt.     

9. Deti z iných mestských častí hl. mesta SR Bratislavy alebo iných obcí mimo hl. mesta SR 

Bratislavy môže riaditeľ školy prijať na povinnú školskú dochádzku len v prípade 

voľných kapacitných možností základnej školy a nenaplnenia maximálneho počtu žiakov 

prvého ročníka základnej školy podľa odseku 6.  

10. Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej 

dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný 

k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.     

           

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Veci neupravené týmto všeobecným záväzným nariadením sa riadia platnou školskou 

legislatívou a osobitnými predpismi. 

2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2019 zo dňa 17.04.2019, schválené uznesením č.52/2019. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava - Vajnory dňa ................ uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť dňa 

...................  

  

 

                                                                          

 

 

 

            Ing. Michal Vlček  

                                                                                                    starosta  

                              mestskej časti Bratislava–Vajnory   
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Výpis 

zo z á p i s n i c e  č.  2/2021 
zo  zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 

pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej 

07.06.2021 

 

 

 
k bodu: Návrh VZN o prijímaní detí do MŠ 

 

Hlasovanie:  Za: 7                                            Zdržal sa: 0                     Proti: 0 

 

V uvedenom VZN je potrebné zosúladiť údaje o prijímaní detí do MŠ s novelizovanými 

 platnými právnymi normami. Jedná sa hlavne o čl. 2,  čl. 3 a čl. 4, ktoré špecifikujú termín a 

miesto podávania žiadostí do MŠ, určujú spôsob podávania žiadostí a povinné údaje a prílohy 

k žiadosti a následne podmienky prijímania detí do MŠ, ktoré vychádzajú z povinnosti 

povinnej predškolskej prípravy pre predškolákov. 

 
 


