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Všeobecne záväzné nariadenie 
MESTA ROŽŇAVA 

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole 
 
 

Úvodné ustanovenie 
 

     Mestské zastupiteľstvo v Rožňave podľa § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom   zriadení  v znení  neskorších predpisov  a  podľa  ustanovení  zákona  NR  SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). 
 
 

Čl. I. 
Účel a predmet 

 
Toto VZN ustanovuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 
 

Čl. II. 
Povinná školská dochádzka 

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

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon 
neustanovuje inak. 

2. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia školskej dochádzky. 
3. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, 

v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak. 
4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu a riaditeľ tejto školy 
ho prijme na základné vzdelávanie. 

 
 

Čl. III. 
Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť školskú dochádzku 

 
1. Termín zápisu 
 
Mesto Rožňava v súlade s ustanovením § 20 školského zákona ukladá riaditeľom 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vykonať zápis detí, ktoré majú začať 
plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len „zápis“) v termíne od 1. apríla do 30. apríla, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 
dochádzku. 
 
2. Miesto a čas zápisu 
 
Miesto a čas zápisu oznámia jednotlivé základné školy pri zverejnení zápisu. 
 



3. Zverejnenie zápisu 
 
Mesto Rožňava v súlade s ustanovením § 20 ods.3 písm. a) školského zákona ukladá 
riaditeľom základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zverejniť v dobe od            
1. marca do 31. marca, presné miesto a čas zápisu k nasledujúcemu školskému roku po 
dohode so zriaďovateľom takto: 
 

 na vývesných miestach jednotlivých základných škôl  

 na internetovej stránke mesta Rožňava  

 na internetových stránkach jednotlivých základných škôl 

 na vývesných miestach jednotlivých materských škôl 

 uverejnením oznamu v infotexte a vo vysielaní Rožňavskej televízie 
 

 
4. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
 
1.  Základná škola, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava 
2.  Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava 
3.  Základná škola, Zlatá 2, 048 01 Rožňava 
4.  Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským – Fábry Zoltán      
     Alapiskola, J. A. Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó, ako organizačná zložka Spojenej  
     školy J. A. Komenského 5, 048 01 Rožňava 
 

 
5. Vyžadované osobné údaje 
 
Základná škola pri zápise žiaka v zmysle § 20 ods. 4 školského zákona vyžaduje tieto 
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. 
 
 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Rožňava o mieste a čase zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole prerokované a schválené na  
zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.10.2009 uznesením č. 285/2009, 
s uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.  

2. Zmeny a doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia v čl. III. bodoch 3 a 4 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 172/2014 zo dňa 25. 9. 2014.  

3. Zmeny a doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia v úvodných ustanoveniach, 
v čl. II., čl. III. ods. 1, 3, 4, 5 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 
184/2015 zo dňa 24. 9. 2015.  
 
 
 
 
 
 

 
                                      Pavol Burdiga 
                           primátor mesta  


