
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove vo veciach preneseného výkonu štátnej správy podľa § 6 
ods. 2 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 
§ 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016  
o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky          

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 
 
 

Článok 1 
Predmet úpravy  

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo. 
 

Článok 2 
Základné pojmy  

 
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) dieťaťom fyzická osoba pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky, 
b) povinnou školskou dochádzkou dochádzka dieťaťa do školy, ktorá začína začiatkom 

školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne 
školskú spôsobilosť, ak zákon neustanovuje inak 1), 

c) zákonným zástupcom dieťaťa rodič, iná fyzická osoba, ktorá má dieťa  zverené do 
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

d) základnou školou:  
            Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Štefana Koháriho II.  – II. Koháry 
            István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo – Fülek, 
            Základná škola, Školská 1, Fiľakovo, 
            Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho – Mocsáry 
            Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo – Fülek, 
            Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo. 
 

Článok 3 
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 

 
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej  
dochádzky (ďalej len „zápis“) v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa 
trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

 
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch streda a štvrtok v 
posledný aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 
začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

 
(3) Zápis sa vykoná vo vyznačenej miestnosti základnej školy podľa článku 2 písm. d) 
tohto nariadenia v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. počas určených dní. 
 
 
___________________________  

        1)  § 19 ods. 4 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  
           niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov 



                                                                                                                                        
(4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri zápise uviesť údaje vyžadované základnou 

      školou podľa zákona. 2) 
 

Článok 4 
Zrušovacie ustanovenie                                                                                                       

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo 
o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo zo 6. novembra 2008. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenie                                                                                                                                          

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo 
Fiľakove č. 3/2016 zo dňa 25. februára 2016 a nadobúda účinnosť dňom 15. marca 2016. 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                                                                                                                primátor mesta 
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_________________________         
2)  § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
     zákonov v znení  neskorších predpisov                                                                                                                                          


