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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení  spádových 

oblastí Materskej školy SNP 27, Handlová a jej elokovaných 

pracovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 

 a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie 

 
 

 

 

Schválené dňa:  24. 02. 2022 

Účinnosť od:  18. 03. 2022 

                                                    

Mesto Handlová na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

  

vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení  spádových oblastí Materskej školy SNP 27, 
Handlová a jej elokovaných pracovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 

 a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej aj 
ako „všeobecne záväzné nariadenie“). 

 
 

§ 1  

Predmet všeobecne záväzného nariadenia  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje spádové územie (ďalej len „spád“) elokovaných pracovísk 

Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová a miesto a termín podávania žiadostí 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok. 

 
 

§ 2 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 

 

1. Mesto Handlová je zriaďovateľom materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky: 

a) Materská škola, SNP 27, Handlová – súčasťou školy sú 4 elokované pracoviská:  

1. Elokované pracovisko, Cintorínska ul. 474/6, Handlová,  

2. Elokované pracovisko Dimitrovova 374/24, Handlová,  

3. Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová, 

4. Elokované pracovisko v Základnej škole Morovnianska cesta 1866/55, Handlová. 
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  § 3 

Určenie spádu materskej školy 

 

1. Mesto určuje päť spádov materských škôl nasledovne: 

 

a) Spád Materskej školy, SNP 17 tvoria ulice:  

Ligetská, Náhradné pole, J. Vallu, Štrajková, Liptovská, Zápotockého, Šmeralova, Fučíkova, 

Marka Čulena, Jánošíkova, Robotnícka, Kpt. Nálepku, Železničiarska, SNP, Potočná, 

Partizánska. 

 

b) Spád Elokovaného pracoviska ul. Cintorínska tvoria ulice: 

Banská cesta, Stará cesta, Pod šachtou, Žiarska, I. Krasku, Pekárska, Mlynská, Ľudovíta Štúra, 

Ul. 29 augusta, Ferka Nádaždyho, Cintorínska, Školská, Duklianska, Kremnická, J. Kráľa, S. 

Chalúpku, Kremnická, Hurbanova, Jilemnického, Gagarina, Pionierov, Mládežnícka, Sadová. 

 

c) Spád Elokovaného pracoviska ul. Dimitrovova tvoria ulice: 

Kunešovská, Parková, Obrancov mieru, Ul. 1. mája, Ružová, Dimitrovova, Údernícka, Krátka, 

Pstruhárska, Poštová, Mierové námestie. 

 

d) Spád Elokovaného pracoviska ul. Morovnianska cesta a Elokované pracovisko v Základnej škole 

Morovnianska cesta 1866/55 tvoria ulice: 

Prievidzská, Čs. armády, Mostná, Okružná, Morovnianska cesta, Majerníkova, Športová, 

Švermová, Savina, Márie Krššákovej, Márie Vladovej, Kvetná, L. Novomestského, M. R. 

Štefánika, Brigádnická, Hečkova,  Hviezdoslavova, Ivana Olbrachta, Odbojárov, J. L. Bellu, 

Hlboká. 

 

e) Spád Základnej školy s materskou školou Ráztočno tvorí mestská časť Morovno. Určením spádu 

mestskej časti Morovno, nie je dotknuté právo požiadať o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne 

vzdelávanie v ostatných spádoch materských škôl nachádzajúcich sa v územnom obvode mesta 

podľa písm. a) až d) tohto bodu. 

 

2. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová je vymedzený 

konkrétnymi ulicami alebo mestskými časťami podľa trvalého pobytu dieťaťa. 

 

 

§ 4 

Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre 

nasledujúci školský rok 

 

1. Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok sa podávajú 

prednostne elektronicky, v nevyhnutných prípadoch v budove príslušnej materskej školy vždy prvý 

májový týždeň. 
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§ 5 

Záverečné ustanovenia 

  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 24. 02. 2022. 
  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na 
internetovej stránke mesta Handlová od 09. 02. 2022 do  24. 02. 2022 . 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli  mesta Handlová, t.j. dňa 18. 03. 2022.  
 

  

 

V Handlovej dňa 03. 03. 2022 

 

 

  

 

        
 Mgr. Silvia Grúberová 

                                                                                                   primátorka mesta Handlová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


