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Mestské  zastupiteľstvo  v  Sliači   v  súlade  s  ustanovením    §  6  ods.  2  a  ust.  §  11  ods.  

4  písm.g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 

súlade s  ustanovením  §  20  ods.  3  zákona  č.  245/2008  Z.z.  o  výchove  a  vzdelávaní  

(školský zákon)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  vydáva  toto 

 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 

č.  02/2020 

 

o  určení  miesta  a  času  zápisu  do  1.  ročníka  základnej  školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač (ďalej len VZN) 

 

Článok I 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač (ďalej Mesto). 

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

dochádzky  v základnej škole, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre 

svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

3. 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. 

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej základnej škole v školskom 

obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné 

vzdelávanie. 

4. Zákonný zástupca dieťaťa môže zapísať dieťa do 1. ročníka iba na jednu školu. 

Článok II 

§ 2 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  v základnej škole. 
 

Mesto Sliač určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu 

na plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne: 

1. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční: 

a. v priestoroch Základnej školy A. Sládkoviča v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Sliač ; 

b. prvý pracovný štvrtok a piatok mesiaca apríl, ktorý predchádza začiatku  

školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v 

čase od 14:00 hodiny do 17:00 hod; 
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2. V prípade, že nebude možné zrealizovať zápis v stanovenom termíne (prvý pracovný 

štvrtok a piatok mesiaca apríl) stanoví náhradný termín primátor v súlade s §20 ods. 2 

Zákona 245/2008  Z.z.  o  výchove  a  vzdelávaní  v znení neskorších predpisov.   

 

§ 3 

Sankcie 
 

1. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej  dochádzky,  dopustí  sa  priestupku,  za  ktorý  mu  Mesto môže uložiť pokutu 

v zmysle platných zákonov do výšky 331,50€. 

 

Článok III 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Toto Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Sliač  č. 43/2015  o určení  miesta  a  času 

zápisu  detí do 1. ročníka základnej  školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Sliač 

schválené uznesením MsZ v Sliači č.157/2015, dňa10.12.2015. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač bolo schválené dňa 20.2.2020 

uznesením Mestského zastupiteľstva Sliač č. 271/2020.  

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač nadobúda účinnosť 15-tym dňom od 

jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Sliač (7.3.2020). 
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