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o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa
do materskej školy na povinné predprimárne
vzdelávanie
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Mgr. René Semanišin
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Prizvať:

V Bardejove 14.06.2021

Dôvodová správa

Dôvodom prípravy nového všeobecne záväzného nariadenia mesta je vznik
legislatívnej povinnosti pre zriaďovateľa vytvárať podmienky na plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania v materských školách vyplývajúce z § 59a ods. 1 zákona č.
245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1. septembra 2021 je pre každé
dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 predprimárne vzdelávanie
povinné.
Z toho dôvodu je potrebné určiť ulice pre jednotlivé materské školy (tzv. „spádové
materské školy“), ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v Bardejove a pre ktoré je
predprimárne vzdelávanie povinné.
Na porade primátora bol materiál prerokovaný dňa 17.05.2021, ktorá ho odporučila
predložiť na rokovanie mestskej rady. V komisii školstva, telesnej kultúry a športu bol návrh
nového VZN mesta Bardejov prerokovaný dňa 07.06.2021, ktorá ho odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť. Dňa 10.06.2021 bol materiál prerokovaný v mestskej rade a tá ho
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Predkladaný návrh nového VZN bol daný na pripomienkovanie v lehote od
17.05.2021 do 27.05.2021. V rámci pripomienkového konania vznesená pripomienka bola
zapracovaná a predložená na rokovanie mestskej rady.
OŠaŠ v Bardejove navrhuje, aby predkladaný Návrh VZN č. …./2021 mesta Bardejov
o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa do materskej školy na povinné predprimárne
vzdelávanie nadobudol účinnosť od 01.09.2021.
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Návrh VZN č. .../2021 mesta Bardejov
o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa do materskej školy na predprimárne
vzdelávanie
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 59a ods. 1
zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa ktorého je
predprimárne vzdelávanie povinné vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len VZN):
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Týmto VZN sa určuje zoznam ulíc pre plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, v ktorej majú
trvalý pobyt (ďalej len spádová materská škola).
Čl. II
Spádová materská škola
(1) Na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania detí materských škôl je na území
mesta Bardejov a jeho mestských častí určených deväť „spádových materských
škôl“ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.
(2) Spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov sú:
a) Materská škola, Komenského 24, Bardejov,
b) Materská škola, Komenského 47, Bardejov,
c) Materská škola, Gorkého 13, Bardejov,
d) Materská škola, Nový Sad 24, Bardejov,
e) Materská škola, Nábrežná 2, Bardejov,
f) Materská škola, Nám.arm.gen.L.Svobodu 15, Bardejov,
g) Materská škola, Lipová 37, BNV, Bardejov,
h) Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov predprimárne vzdelávanie,
i) Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A, Bardejov predprimárne vzdelávanie.
(3) Spádové materské školy majú priradený zoznam ulíc mesta Bardejov.
(4) Zoznam ulíc pre jednotlivé spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Bardejov je súčasťou prílohy tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(5) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole mesta
Bardejov, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú
materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako
spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na
predprimárne vzdelávanie.

(6) Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijímať a zabezpečiť
povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Bardejov
v zmysle určených spádových materských škôl, ak rodič nevybral inú materskú
školu pre dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie.
Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Určenie spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
podľa Čl. II je záväzné od 01.09.2021.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Bardejove dňa ............. a nadobúda účinnosť 01.09.2021.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha:
Spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov a ich ulice:
Materská škola, Komenského 24, Bardejov:
Bezručova, Komenského č. 6 – 19, č. 25 – 27, Kpt.Nálepku, Kuzmányho, Mičkova, Poštárka
č. 1-28, č. 16A, č. 16B, č. 25A, č. 26B, č. 44-46, č. 51-54, č. 88-92, č. 101-130, č. 120B, č.
123A, č. 132-135, č. 132A, č. 138-145, č. 148, č. 151, č. 160, Puškinova, Starý Blich,
Sv.Jakuba, Ťačevská č. 1–21, č. 26–37, č. 40, č. 43, č. 43A.
Materská škola, Komenského 47, Bardejov:
Bardejovská Zábava, Fraňa Kráľa, Komenského č. 20 – 22, č. 28 – 45, Mihaľov, Mnichovský
potok, Pod brehom, Poštárka č. 55-60, č. 93-100, č. 156, Sázavského, Šiancova, Ťačevská č.
22 – 24, č. 25, č. 25A, č. 25B, č. 42, č. 42A, Wolkerova.
Materská škola, Gorkého 13, Bardejov:
Andraščíkova, Baštová, Cintorínska, Františkánov, Gorkého, Gorlická, Hviezdoslavova,
Jiráskova, Kláštorská, Komenského č. 1-4, M.V.Miškovského, Mlynská, Moyzesova, Na
Hradbách, Partizánska, Pod Šibeňou horou, Poštová, Radničné námestie, Rhodyho,
Stöcklova, Veterná.
Materská škola, Nový Sad 24, Bardejov:
Českej Lípy, Dlhý rad, Duklianska, Gróner, J.Jesenského, Kacvinského, Kellerova, Nový sad,
Přerovská, Slovenská.
Materská škola, Nábrežná 2, Bardejov:
29.augusta, B.S.Timravy, Družstevná, Fučíkova, Hurbanova, Krátky rad, Kúpeľná, Nábrežná,
Pod Kalváriou, Pod lipkou, Postajok, Poštárka č. 29-43, č. 155, č. 157-159, Štefánikova,
T.Ševčenku, Toplianska.
Materská škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov:
Andreja Svianteka, Astrová, Azalková, Bardejovské Kúpele, Dlhá Lúka – mestská časť,
Fialková, J. Grešáka, Jána Švermu, Klinčeková, Konvalinková, Laca Novomeského, Ľaliová,
Nám.arm.gen.L.Svobodu, Narcisová, Zvončeková.
Materská škola, Lipová 37, BNV, Bardejov:
Bardejovská Nová Ves – mestská časť.

Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov – predprimárne
vzdelávanie:
9.mája, Bernolákova, Dobšinského ulica, Jána Kalinčiaka, Janka Matušku, Kukorelliho,
Kukučínova, Kutuzovova, Ľudovíta Štúra, Martina Benku, Pod Vinbargom, Poštárka č. 6883, 84-85, 137, Pri štepnici, Priemyselá, Sama Chalupku, Tehelná.

Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A, Bardejov – predprimárne
vzdelávanie:
Gutgeselova, Homolkova, Chyzerova, Jána Bottu, Mikulovská, Pod papierňou, Poštárka č.
47-50, 61-67, 86-87, 131, 136, Sládkovičova.

K materiálu MsZ č. 12
PRIPOMIENKY
k Návrhu VZN č. .../2021 mesta Bardejov o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa do materskej školy na povinné predprimárne
vzdelávanie
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Ing. Miroslav Bujda
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Odporúča sa do VZN uviesť všetky Akceptujeme
ulice v časti Bardejovské Kúpele a nie zapracovanie
iba pomenovanie Bardejovské Kúpele všetkých ulíc
v časti
Bardejovské
Kúpele do VZN
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