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VZN č. 04/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač   
  

Mesto Sliač, v súlade s ustanovením § 6  a § 11 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, a  v súlade s § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2022,  

o určení spádových materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  
(ďalej len ako "VZN"), 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je naplnenie ustanovení § 28a a § 59a zákona 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „školský zákon“), a to určením spádových materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač pre potreby zabezpečenia povinného predprimárneho 

vzdelávania deťom (ďalej aj „PPV“) s trvalým pobytom v meste Sliač. V prípade uzatvorenia písomnej 

dohody o spádovej materskej škole s inou obcou, aj deťom s trvalým pobytom v príslušnej obci. 

2. Mesto Sliač je zriaďovateľom dvoch materských škôl: 

2.1. Materská škola, J. Cikkera 651/2, Sliač, 

2.2. Materská škola, SNP 302/27, Sliač. 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

1. Územie mesta Sliač bolo rozdelené na dve oblasti a každá oblasť bola pridelená konkrétnej materskej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač,  a to s ohľadom na jej čo najlepšiu dostupnosť. 

Spádové územie každej materskej školy je vymedzené katastrálnym územím a konkrétnymi ulicami. 

2. Do spádového územia materskej školy patrí jedna oblasť mesta Sliač (v prípade písomnej dohody aj 

územie príslušnej obce) určená týmto nariadením.  

3. Zriaďovateľ poskytne riaditeľke spádovej materskej školy na jej žiadosť menný zoznam detí vo veku 

povinného predprimárneho vzdelávania z určeného spádového územia spravidla mesiac pred zápisom 

detí do materskej školy pre nový školský rok.  

4. Dieťa, ktoré má trvalý pobyt v meste Sliač bez uvedenia konkrétnej adresy, plní povinné predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí zriaďovateľ – Mesto Sliač.  

5. Riaditeľ/ka spádovej materskej školy je povinný/á pri prijímaní detí do materskej školy uprednostniť 

deti vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania s trvalým pobytom v spádovom území 

určenom týmto nariadením a tiež deti určené osobitným predpisom1. 

6. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej obci alebo mimo spádového územia, kde 

má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa/ky materskej školy, do ktorej sa hlási.  

7. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, môže riaditeľ/ka spádovej 

materskej školy po splnení podmienok podľa § 28a ods. 3 školského zákona rozhodnúť2 o pokračovaní 

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

 

                                                           
1 § 59 ods. 2 a § 59a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. 
2 §5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov  
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Článok 3 

Územie určené spádovým materským školám 

 

1.  Materská škola, J. Cikkera 651/2, Sliač 

 

 Katastrálne územia mesta Sliač: Časť Rybáre - za traťou, Časť Rybáre – za traťou – Kopaniská, 

Časť Sampor 

 

Ulice: 

Ulica Gorkého Ulica Horská Ulica Nová 

Ulica J. Cikkera Ulica Jarná Ulica Na Slatinkách 

Ulica Pod Kozákom Ulica Partizánska Ulica Letná 

Ulica B. Nemcovej  Ulica Družstevná Ulica Poľovnícka 

Ulica Na Brázdach Ulica Hviezdoslavova Ulica M. Nešpora 

Ulica Železničná Ulica Kukučínova Ulica Nový Partizán  

Ulica Kúpeľná Ulica Tajovského Ulica Kopaniská  

Sampor   

novovzniknuté ulice  

 

 

2. Materská škola, SNP 302/27, Sliač 

 

Katastrálne územia mesta Sliač: Časť Rybáre – stred, Časť Rybáre – stred – IBV Juh,  

 Časť Hájniky, Časť Hájniky Juh 

 

Ulice: 

Ulica Letecká Ulica Kollárova Ulica gen. mjr. Otta Smika 

Ulica Tehelňa Ulica Krátka Ulica Ľ. Podjavorinskej 

Ulica Kalinčiakova Ulica Hronská Ulica B. S. Timravy 

Ulica ČSA Ulica SNP Ulica Š. Záhorského 

Ulica Kpt. Nálepku Ulica Rybárska Ulica Za školou 

Ulica Ľ. Štúra Ulica 1. mája Ulica Topoľová 

Ulica J. Fučíka Ulica MDŽ Ulica Brezová 

Ulica Clementisova Ulica Na Dolinke Ulica Lipová 

Ulica Hájnická Ulica Továrenská Ulica Janka Kráľa 

Ulica Zvolenská Ulica Mlynská Ulica Pionierska 

Ulica Sládkovičova Ulica Hany Ponickej Ulica Trebuľa 

Ulica Mládežnícka Ulica Františka Papáneka  

novovzniknuté ulice 
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Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade vyradenia niektorej z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač zo siete 

škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia zriaďovateľ určí spádovú materskú školu, v ktorej 

budú deti zrušenej materskej školy plniť povinné predprimárne vzdelávanie. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sliači dňa 30.5.2022 

uznesením č. 657/2022. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.7.2022. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

Ing. Mgr. et  Mgr Ľubica Balgová 

                  primátorka mesta 


