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Komisia pre  školstvo a kultúru -  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 02.09.2021 

 

 

 

 

Dátum a miesto rokovania : 02.09.2021, MsÚ Žiar nad Hronom  

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

Prizvaní, hostia: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN  o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti     

          Mesta Žiar nad Hronom. 

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo na začiatku stretnutia      

7  z celkového počtu 11 členov. Komisia bola uznášania schopná. 

 

ad 2. Informácia  o návrhu materiálu  na MsZ  -   VZN   /2021 VZN  o určení spádovej materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom. Predkladateľom návrhu bola  Mgr. Adriana 

Giláňová: 

          

Návrh nového VZN upravuje nasledovné: 

Dňa 10.7.2021 vstúpil do účinnosti Zákon č. 273/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a to aj Zákon č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v ktorom okrem iného bola zavedená nová povinnosť pre obce určiť 

spádovú materskú školu.  

Podľa § 8a zákona č. Zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení od 10.7.2021, „Obec určí všeobecne 

záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým 

pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Podľa dôvodovej správy k prijatej 

novele, navrhovaná úprava nadväzuje na § 59a školského zákona. 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 (ide o deti umiestnené buď v „kamenných“ 

centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), alebo v ich „organizačných zložkách“, teda v 

profesionálnych rodinách). 

Ak sa dieťa počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania presťahuje a bude mať nové trvalé 

bydlisko, nová materská škola, do ktorej „patrí“ podľa trvalého pobytu, sa stane jeho spádovou 

materskou školou – do tejto materskej školy musí byť toto dieťa prijaté, ak o to zákonný zástupca 

požiada a ak to dovolia jej aktuálne kapacitné možnosti. 

Ak do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ rozhodnutím prijme 

dieťa s trvalým pobytom v inej obci, než je tá, v ktorej má trvalý pobyt, oznámi túto skutočnosť 

riaditeľovi spádovej materskej školy, do ktorej dané dieťa „patrí“ podľa miesta trvalého pobytu. 
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Vzhľadom na to, že nie je v každej obci zriadená materská škola, resp. kapacity niektorých 

materských škôl nepostačia pokryť požiadavky všetkých zákonných zástupcov/zástupcov zariadenia o 

prijatie detí na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doplniť kompetenciu obce 

určovať všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu. 

Cieľom je, aby každé dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, malo vytvorené 

inštitucionálne podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.   

N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 

schvaľuje 

VZN č.    /2021  o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad 

Hronom  

 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

počet členov komisie 11  

prítomní  7 

ospravedlnení 4   

za  7  hlasov  

proti  0  hlasov  

zdržal sa hlasovania  0 hlasov 

 

Uznesenie č. 1 /2021 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť:  návrh VZN č.   /2021  o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žiar nad Hronom 

 

ad 3. Rôzne, diskusia 

V rámci diskusie sa prítomní informovali o počtoch prijatých detí do MŠ,ZŠ.  

FKomisia navrhuje schváliť predkladaný materiál v plnom rozsahu. 

.  

ad 4. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 

             Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                          predsedníčka 

Dňa : 02.09.2021 

 


