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Dôvodová správa 
 
 Budova bývalej materskej školy na Fedinovej ul.č. 7 Bratislava–Petržalka bola prenajatá 
súkromnej spoločnosti MEDIKA-R, n.o. za účelom zriadenia Zdravotno–sociálneho domova 
na dobu určitú do 31. 07. 2027. Tento nájomný vzťah bol však z dôvodu nedodržania 
zmluvných podmienok ukončený dňom 30. 9. 2008 dohodou. V súčasnosti je objekt uzavretý, 
ochrana majetku zabezpečená nepretržitou strážnou službou.  
V záujme a za účelom budúceho efektívneho využitia objektu predkladáme alternatívne 
návrhy ďalšieho postupu. Všetky sú orientované na riešenie v prospech plnenia určitých častí 
sociálneho programu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
1. Vrátenie a zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR – prevádzkovateľ MČ 
Návrh vychádza z analýzy kapacity a výhľadu počtu miest v materských školách mestskej 
časti Bratislava-Petržalka vykonanej  oddelením ŠKaŠ. Rekonštrukcia, vybavenie 
a prevádzkovanie objektu by bolo v priamej nadväznosti na rozpočet, práva, povinnosti a 
zodpovednosti mestskej časti. Analýza a prepočet očakávaných výsledkov a nákladov 
v prípade schválenia tejto alternatívy využitia sú uvedené v prílohe č.1, ktorá predstavuje 
alternatívu vrátenia budovy do siete škôl a školských zariadení. Príloha číslo 2 uvádza 
analýzu kapacity a výhľadu miest v materských školách mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
2. Vrátenie do siete škôl a školských zariadení SR – prevádzkovateľ súkromná osoba 
Na miestny úrad sa priebežne obracajú so žiadosťami o prenájom objektov za účelom 
zriadenia súkromných materských škôl, odborných škôl a pod. súkromné osoby, resp. 
združenia a iné organizácie so zameraním činnosti na výchovu a vzdelávanie. Úpravu 
objektov pre potrebu plnenia navrhovaného zamerania a prevádzku sú ochotní uhrádzať 
z vlastných zdrojov. Za objekt by bolo možné získať nájomné, náklady na rekonštrukciu 
a prevádzku by znášal nájomca, objekt by zostal v majetku mestskej časti. Podrobnejšie údaje 
a návrh postupu riešenia sú obsiahnuté v prílohe č. 3. Predložené žiadosti a návrhy sú iba 
základné, v prípade schválenia alternatívy je možné očakávať predloženie žiadostí v mnohých 
variáciách využitia a financovania z prostriedkov a zdrojov mimo rozpočtu mestskej časti. 
 
3. Poskytovanie sociálnych služieb 
Návrh predpokladá zriadenie zariadenia pre sociálne slabšie zabezpečených starších občanov, 
ktorí napriek svojmu telesnému a duševnému postihnutiu nemôžu byť umiestnení 
v zdravotníckom zariadení. Na zriadenie takéhoto typu zariadenia toho času neevidujeme 
žiadne žiadosti. Náklady na sfunkčnenie objektu za týmto účelom  predstavujú náklady na 
opravu resp. rekonštrukcie budovy. Návrh alternatívneho riešenia spracovaný odborným 
oddelením miestneho úradu je uvedený v prílohe č. 4. 
 
4. Poskytovanie zdravotníckych služieb 
Okrem už vyššie uvedených alternatív využitia objektu na Fedinovej 7 sme zaznamenali aj 
záujem pre jeho rekonštrukciu a využitie v oblasti zdravotníctva a zdravotníckych služieb. 
Jednou z možných alternatív využitia a riešenia je aj pobočka transfúznej služby. 
Podrobnejšie údaje a prvá žiadosť sú uvedené v prílohe č. 5 predkladaného materiálu. Pri 
širšom obchodnom rokovaní a ponúknutí objektu na jeho využitie je možné očakávať aj iné 
navrhnuté riešenia. 
 
Všetky navrhnuté alternatívy je potrebné posúdiť porovnaním všetkých dopadov pre 
obyvateľstvo a rozpočet mestskej časti a následne vybrať tú, ktorá bude základom pre ďalší 
postup a bude ďalej nemeniteľná. 
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Materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 
5.11. 2008 a bude predmetom rokovania finančnej komisie dňa 18. 11. 2008. Na základe 
rozhodnutia rady bol postúpený aj na rokovanie komisie sociálnej a bytovej.  
 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
11. 11. 2008. Rada  prijala uznesenie číslo 287 nasledovne :  

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 
predložiť materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
u k l a d á  
prednostovi miestneho úradu 
predložiť materiál na rokovanie komisie sociálnej a bytovej. 

 
 
 
 
 
 

Výpis uznesenia 
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa 

05. 11. 2008 
 
K bodu č. 6   
Alternatívne možnosti využitia objektu na Fedinovej ul. č. 7 
 
Uznesenie č. 6 
Komisia odporúča riešenie uvedené pod alternatívou č. 2, t.j. vrátenie objektu do siete škôl 
a školských zariadení SR s tým, že prevádzkovateľom bude súkromná osoba. Prípadné 
potreby navýšenia kapacít riešiť v rámci jestvujúcej siete materských škôl. 
 
Hlasovanie: 
Za            :    6 
Proti         :    0 
Zdržal sa   :   0 
 
V Bratislave,  5. 11. 2008 
 
Za správnosť výpisu zodpovedá :                                                          Zápisnicu odsúhlasil  :  
 
Ing. Ján Kubička, v.r.                                                                             Ing. Peter Hrdlička, v.r. 
                                                                                                                predseda komisie 
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Príloha  č. 1 
 
Podklady OŠKaŠ pre alternatívu vrátenia budovy bývalej MŠ Fedinova 7 do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky 

 
Vychádzajúc z materiálu Analýza kapacity a výhľadu miest v materských školách 

mestskej časti Bratislava-Petržalka sa súčasný počet miest v materských školách (ďalej len 
MŠ) odvíja od vekového zloženia detí v jednotlivých triedach. Počty detí v triedach k 1. 
septembru 2008 sú podľa vyhlášky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach, ktorej 
platnosť sa ruší od 1. septembra 2008. 
Počet detí v MŠ podľa výsledkov z dislokácie k 1. septembru 2008: 

- počet miest v MŠ k 1. septembru 2008 podľa vekového zloženia detí v jednotlivých 
triedach (plná kapacita) je cca 2229, 

- počet zapísaných detí k šk. roku 2008/2009 podľa dislokácie: 2190. Nenaplnených je 
39 miest, z tohto je voľných 25 miest pre predškolákov vo veku od 5 – 6 rokov, do 
ktorých nie je možné dopĺňať mladšie deti a z dôvodu, že prijaté dieťa mladšie ako tri 
roky sa v triede počíta za dve deti. Z uvedeného vyplýva, že kapacita MŠ je plne 
využitá.  

- v MŠ Bzovícka 6 a MŠ Röntgenova 16 sa zriadili nové triedy; mestská časť 
Bratislava-Petržalka dostala povolenie od Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava k zriadeniu nových tried len na školský rok 
2008/2009, vzhľadom na novú platnú legislatívu, 

- v MŠ Pifflova 10 sa zriadila nová trieda po zrušení nájmu bez potreby súhlasu RÚVZ. 
 

Skutočnosťou je, že v MŠ v našej mestskej časti máme prijatých cca 140 detí aj z iných 
mestských častí. Dôvody sú rôzne, na jednej strane boli deti prijaté už v minulých rokoch na 
voľné miesta, alebo rodičia pracujú v Bratislave a rodiny bývajú v podnájmoch a u starých 
rodičov v mestskej časti Bratislava-Petržalka, a aj deti zamestnancov pracujúcich 
v materských školách žijúcich v iných mestských častiach. Väčšina detí bude postupne 
odchádzať do ZŠ a  v budúcom školskom roku 2009/2010 stanovíme (mestská časť a školská 
komisia) jasnejšie pravidlá pre prijímanie detí z iných mestských častí a obcí. 

Zmenou počtu detí na triedu podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový školský zákon“) sa bude znižovať 
počet detí v triedach podľa § 28 ods. 10, najvyšší počet detí v triede materskej školy sa 
znižuje nasledovne: 
a) 20 detí v triede pre troj- až štvorročné deti, čo je o 2 menej, 
b) 21 detí v triede pre štvor- až päťročné deti, čo je o 3 menej, 
c) 22 detí v triede pre päť- až šesťročné deti, čo je o 6 menej, 
d) 21 detí v triede pre troj- až šesťročné deti, čo je o 3 menej. 

 
Podľa prechodného ustanovenia § 161 ods. 1 nového školského zákona Štátna 

inšpekcia môže na žiadosť zriaďovateľa povoliť vyšší počet detí v triedach, ako je uvedený v 
§ 28 ods. 10 citovaného zákona len do roku 2011/2012. Z toho vyplýva, že môžeme 
v priebehu troch školských rokov žiadať každoročne o navŕšenie počtu detí na triedu, ale je 
nutnosťou postupne znižovať počty detí.  

K školskému roku 2008/2009 ako zriaďovateľ žiadame Školskú štátnu inšpekciu 
o navŕšenie počtu detí v MŠ o 232. V prípade, že by sme museli rešpektovať plné znenie 
zákona bez možnosti uplatniť prechodné ustanovenie nového školského zákona, znížil by sa 
počet prijatých detí o 232, čo sú takmer 3 MŠ. 
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Po uplynutí prechodného ustanovenia podľa § 28 ods. 10 citovaného zákona 
v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej 
inšpekcie prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 najviac o tri deti, čo dáva 
zriaďovateľovi možnosť čiastočne eliminovať nedostatok miest v MŠ. 

  
Demografický vývoj podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava-

Petržalka o uplatnení príspevkoch rodičov pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka bolo:  

a) v roku 2006 evidovali 1010 živonarodených detí,  
b) v roku 2007 ich bolo 1019,  
c) v období od januára do augusta 2008 evidovali už  805 živonarodených detí. 

Z týchto údajov vidíme stúpajúci počet živonarodených detí a predpokladáme nárast 
nedostatku miest v MŠ. Na porovnanie z dostupných údajov Štatistického úradu SR 
obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka uvádzame údaj o počte živonarodených detí 
v roku 2001, ktorých bolo 765.  

 
Za jednu z rezerv, ako získať priestory pre zvýšený dopyt po umiestnení detí 

v MŠ je:  
- vrátenie budovy bývalej MŠ Fedinovej 7 a vybudovanie modernej MŠ, spĺňajúcej európske 
kritériá. (I v tomto prípade by išlo o nemalé výdavky na rekonštrukciu a zariadenie – cca 20 
mil. Sk, prevádzkové a osobné náklady cca 6,5 mil. Sk). 
- ďalšími z možností  sú: 
a) zrušenie nájmu v prenajatých priestoroch MŠ a zriadenie tried, 
b) zriadenie alokovaných tried v pavilónoch A1 (nad jedálňou) základných škôl (ZŠ), 
c) nadstavba podlažia na existujúcich MŠ, 
d) zriadenie MŠ v priestoroch ZŠ, 
e) podpora vzniku neštátnych materských škôl. 
 
Sfunk čnenie objektu Fedinova 7 na MŠ Náklady  
    
Vybavenie kuchyne:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

kombinovaný sporák 2 90 000 180000 
umývačka riadu 1 42 000 42000 
robot univerzálny 1 80 000 80000 
plynová stolička 1 22 000 22000 
škrabka 1 28 000 28000 
chladnička 300 l 2 18 000 36000 
mraznička 1 15 000 15000 
drevený klát 1 8 000 8000 
dvojdrez 1 12 000 12000 
drez 1 10 000 10000 
pracovný stôl s drezom 1 18 000 18000 
pracovný stôl  3 18 000 54000 
regál nerezový 5 policový 5 18 000 90000 
kuchynská linka 2 15 000 30000 
kotol 80 l 1 120 000 120000 
smažiaca panvica 1 48 000 48000 
váha malá 1 9 000 9000 
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váha veľká 1 21 000 21000 
krájač univerzálny 1 14 000 14000 
teplomer 2 350 700 
plech 3 2 500 7500 
pekáč 3 3 000 9000 
varecha 5 35 175 
hrniec nerezový 5 4 500 22500 
panvica 3 2 000 6000 
transportný vozík 1 3 500 3500 
odkvapkávač 1 1 200 1200 
sitká 3 500 1500 
cedník 2 500 1000 
sada kuchynského náradia 2 4 500 9000 
čajník 2 1 900 3800 
sada naberačiek 2 1 500 3000 
lievik 2 600 1200 
otvarač na konzervy 2 2 500 5000 
dosky na krájanie 3 350 1050 
sekáč  1 1 800 1800 
sada nožov 2 2 200 4400 
príbor 156 25 3900 
tanier dezertný 150 35 5250 
tanier hlboký 150 40 6000 
tanier plytký 150 40 6000 
pohár 150 10 1500 
ostatné príslušenstvo 1 10 000 10000 
Spolu:                 951 975,00 Sk  
    
Vybavenie jedálne:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

stôl detský 15 3 200 48000 
stolička detská 90 1 000 90000 
stôl veľký 3 4 200 12600 
stolička veľká 12 1 200 14400 
stôl odkladací 1 5 000 5000 
servírovací stolík 1 3 500 3500 
Spolu:                 173 500,00 Sk  
    
Vybavenie triedy:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

katedra 1 4 800 4800 
stolička 1 1 800 1800 
detský stôl 3 3 200 9600 
detská stolička 25 1 000 25000 
koberec 1 12 000 12000 
lehátko 25 1 350 33750 
paplón 25 300 7500 
obliečka 50 120 6000 
plachta 50 90 4500 
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zostava detského nábytku 1 99900 99900 
šatníkové skrinky 6 12 000 72000 
Spolu jedna trieda:     276850 
Spolu 7 tried:              1 937 950,00 Sk  
    
Miestnos ť riadite ľky:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

nábytková stena 1 45 000 45000 
písací stôl 1 4 800 4800 
stolička otočná 1 1 600 1600 
konferenčný stolík 1 3 200 3200 
kreslo 4 1 200 4800 
koberec 1 8 000 8000 
chladnička 1 9 000 9000 
počítač 1 18 000 18000 
tlačiareň 1 3 000 3000 
Spolu:                  97 400,00 Sk  
    
 
 
 
Miestnos ť vedúcej jedálne:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

nábytková stena 1 20 000 20000 
písací stôl 1 4 800 4800 
stolička otočná 1 1 600 1600 
konferenčný stolík 1 3 200 3200 
kreslo 2 1 200 2400 
koberec 1 4 000 4000 
počítač 1 18 000 18000 
tlačiareň 1 3 000 3000 
Spolu:                  57 000,00 Sk  
    
Zborov ňa:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

nábytková stena 1 30 000 30000 
stôl zasadací 6 3 200 19200 
stolička  12 1 200 14400 
koberec 1 6 000 6000 
Spolu:                  69 600,00 Sk  
    
Sklady:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

regál drevený 10 2 100 21000 
Spolu     21000 
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Upratova čka:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

stôl 1 3 600 3600 
stolička 3 1 200 3600 
metla 3 300 900 
kartáč 3 120 360 
vedro 3 90 270 
vysavač 3 5 000 15000 
ostatné prac. náradie 1 1 500 1500 
Spolu:                  25 230,00 Sk  
    
OOPP:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

učiteľka 14 1 000 14000 
upratovačka 3 1 200 3600 
riaditeľka 1 1 000 1000 
vedúca ŠJ 1 1 000 1000 
kuchárky 3 1 500 4500 
Spolu:                  24 100,00 Sk  
 
    
Učebné pomôcky:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

sada hračiek 1 420 000 420000 
sada didaktických pomôcok 1 210 000 210000 
televízor 1 18 000 18000 
DVD prehrávač 1 6 000 6000 
rádiomagnetofón 1 5 000 5000 
klavír 1 30 000 30000 
knižky 1 7 000 7000 
Spolu:                 696 000,00 Sk  
    
Opravy a údržba:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

obnova malieb 1 520 000 520000 
obnova náterov 1 240 000 240000 
obnova PVC 1 580 000 580000 
svietidlá 120 1 200 144000 
umývadlo malé 32 900 28800 
umývadlo veľké 8 1 500 12000 
WC malé 32 4 500 144000 
WC veľké 8 2 500 20000 
predely medzi WC 42 1 500 63000 
výlevka 4 2 800 11200 
batéria 40 1 200 48000 
sprcha 2 3 200 6400 
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revízia elektro 1 25 000 25000 
revízia plynu 1 3 000 3000 
revízia bleskozvodu 1 8 000 8000 
revízia hydrantov 4 500 2000 
revízia has. prístrojov 12 1 000 12000 
hasiace prístroje 12 5 200 62400 
hydranty 4 4 500 18000 
kryty radiátorov 1 320 000 320000 
Spolu:              2 267 800,00 Sk  
    
Areál:    
    

Predmet: 
poč. 
ks cena za ks  Cena 

pieskovisko - piesok 3 9 000 27000 
pieskovisko - obloženie 3 18 000 54000 
šmyklavka 1 57 000 57000 
hojdačka 1 40 000 40000 
váhadlová húpačka 1 21 000 21000 
kolotoč 1 64 000 64000 
pružinová húpačka 1 17 000 17000 
preliezka 1 100 000 100000 
lavička 6 3 000 18000 
náter oplotenia 1 180 000 180000 
Spolu:                 578 000,00 Sk  
    
    

Celkové náklady:      6 899 555,00 Sk  
    

Rekonštrukcie:    
    
Rekonštrukcia strechy     2 100 000 
Výmena okien     2 500 000 
Zateplenie fasády     1 750 000 
Plynová kotolňa     1 800 000 
Osamost. služobného bytu     250 000 

Spolu:        8 400 000,00 Sk  
    
MŠ je odpojená od vykurovania C-
termom.   
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Príloha č. 2  
 
Analýza kapacity a výhľadu miest v materských školách mestskej časti Bratislava-
Petržalka  
 
I. Súčasný stav 

Počet miest v materských školách (ďalej len MŠ) sa odvíja od vekového zloženia detí 
v jednotlivých triedach. Počty detí v triedach k 1. septembru 2008 sú podľa vyhlášky č. 
353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach, ktorej platnosť sa ruší od 1. septembra 2008: 
a) 22 detí v triede pre troj- až štvorročné deti, 
b) 24 detí v triede pre štvor- až päťročné deti, 
c) 28 detí v triede pre päť- až šesťročné deti, 
d) 24 detí v triede pre troj- až šesťročné deti. 
 
Informácie o počte detí v MŠ podľa výsledkov z dislokácie k 1. septembru 2008: 

- počet miest v MŠ k 1. septembru 2008 podľa vekového zloženia detí v jednotlivých 
triedach (plná kapacita) je cca 2229, 

- počet zapísaných detí k šk. roku 2008/2009 podľa dislokácie: 2190. Nenaplnených je 
39 miest, z tohto je voľných 25 miest pre predškolákov vo veku od 5 – 6 rokov, do 
ktorých nie je možné dopĺňať mladšie deti a z dôvodu, že prijaté dieťa mladšie ako tri 
roky sa v triede počíta za dve deti. Z uvedeného vyplýva, že kapacita MŠ je plne 
využitá.  

- v MŠ Bzovícka 6 a MŠ Röntgenova 16 sa zriadili nové triedy; mestská časť 
Bratislava-Petržalka dostala povolenie od Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava k zriadeniu nových tried len na školský rok 
2008/2009, vzhľadom na novú platnú legislatívu, 

- v MŠ Pifflova 10 sa zriadila nová trieda po zrušení nájmu bez potreby súhlasu RÚVZ. 
 
Skutočnosťou je, že v MŠ v našej mestskej časti máme prijatých cca 140 detí aj 

z iných mestských častí. Dôvody sú rôzne, na jednej strane boli deti prijaté už v minulých 
rokoch na voľné miesta, alebo rodičia pracujú v Bratislave a rodiny bývajú v podnájmoch 
a u starých rodičov v mestskej časti Bratislava-Petržalka, a aj deti zamestnancov pracujúcich 
v materských školách žijúcich v iných mestských častiach. Väčšina detí bude postupne 
odchádzať do ZŠ a  v budúcom školskom roku 2009/2010 stanovíme (mestská časť a školská 
komisia) jasnejšie pravidlá pre prijímanie detí z iných mestských častí a obcí. 
 
II. Zmeny v počte detí na triedu podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový školský zákon“) 
 

Najzávažnejším dôvodom nedostatku miest v MŠ bude znižovanie počtu detí v triedach 
v dôsledku nového školského zákona, podľa § 28 ods. 10, najvyšší počet detí v triede 
materskej školy je: 
a) 20 detí v triede pre troj- až štvorročné deti, čo je o 2 menej, 
b) 21 detí v triede pre štvor- až päťročné deti, čo je o 3 menej, 
c) 22 detí v triede pre päť- až šesťročné deti, čo je o 6 menej, 
d) 21 detí v triede pre troj- až šesťročné deti, čo je o 3 menej. 

 
Podľa prechodného ustanovenia § 161 ods. 1 nového školského zákona Štátna 

inšpekcia môže na žiadosť zriaďovateľa povoliť vyšší počet detí v triedach, ako je uvedený v 
§ 28 ods. 10 citovaného zákona do roku 2011/2012.  
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Z toho vyplýva, že môžeme v priebehu troch školských rokov žiadať každoročne 
o navŕšenie počtu detí na triedu, ale je nutnosťou postupne znižovať počty detí.  

K školskému roku 2008/2009 ako zriaďovateľ sme požiadali Školskú štátnu inšpekciu 
o navŕšenie počtu detí v MŠ o 232. V prípade, že by sme museli rešpektovať plné znenie 
zákona bez možnosti uplatniť prechodné ustanovenie nového školského zákona, znížil by sa 
počet prijatých detí o 232, čo sú takmer 3 MŠ. 

Po uplynutí prechodného ustanovenia podľa § 28 ods. 10 citovaného zákona 
v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej 
inšpekcie prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 najviac o tri deti.  
 
III. Demografický vývoj, údaje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava-
Petržalka 
 
Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava-Petržalka o uplatnení 
príspevkoch rodičov pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-
Petržalka bolo:  

a) v roku 2006 evidovali 1010 živonarodených detí,  
b) v roku 2007ich bolo 1019,  
c) v období od januára do augusta 2008 evidovali už  805 živonarodených detí. 
  

 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 
Január 70 74 97 
Február 82 60 104 
Marec 63 71 92 
Apríl 73 84 93 
Máj  88 96 113 
Jún 82 88 113 
Júl 77 76 94 

August 89 83 99 
September 95 102  
Október 88 98  

November 111 103  
December 92 84  

Spolu: 1010 1019 805 
 
Z týchto údajov vidíme stúpajúci počet živonarodených detí a predpokladáme nárast 
nedostatku miest v MŠ. Na porovnanie z dostupných údajov Štatistického úradu SR 
obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka uvádzame údaj o počte živonarodených detí 
v roku 2001, ktorých bolo 765.  

 
IV. Rezervy v priestoroch 
 
a) Zrušenie nájmu v prenajatých priestoroch MŠ a zriadenie tried  

- MŠ Bzovícka – súkromné jasle „Korálky“ - v prenájme 1 trieda,  
- MŠ Pifflova – súkromné jasle „Kľúčik“ - v prenájme 1 trieda,  
- MŠ Ševčenkova – baletné štúdio „Terpsichoré“ - v prenájme 1 trieda, 
- MŠ Lietavská – Tanečné štúdio ONE -  v prenájme 1 trieda. 

V týchto triedach by sa dalo umiestniť cca 80 detí. Počet miest v triedach by sa odvíjal od 
vekového zloženia detí.  
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V tomto prípade by išlo o náklady na:  
- zariadenie priestorov jednej triedy cca 115 tis. Sk,  
- na osobné výdavky, odvody a sociálny fond 2 učiteliek (605 tis. Sk) a 0,5 upratovačky (86 
tis. Sk),  
- na prevádzku vo výške cca 100 tis. Sk.  
Náklady celkom na jednu triedu sú cca  906 tis. Sk ročne. 
Príjmami by boli príspevky rodičov detí vo výške cca (80 detí x 369,- Sk x 12 mesiacov) 
354 240,- Sk. 
 
b) Prebudovaním poschodia pavilónu A1 a priestorov pavilónu B1 so samostatným 
vchodom na MŠ (doplnené údaje Strediskom služieb školám a školským zariadeniam 
Petržalka) 

Pôvodný zámer prebudovať pavilóny A1 základných škôl na materské školy (napr. ZŠ 
Dudova 2, ZŠ Lachova 1, ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Budatínska 61) nie je vždy realizovateľný, 
pretože s ohľadom na požadovaný počet hygienických zariadení je v pavilónoch A1 v ZŠ 
Dudova 2 a ZŠ Lachova 1 nedostatočný priestor pre potrebný počet hygienických zariadení, 
v iných základných školách, kde sú hygienické zariadenia na konci chodby oddelené od tried 
sú vyhovujúce a dostatočné priestory. V ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Budatínska 61 je možné 
zriadiť po 2 triedy. Samostatný vchod v ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Budatínska 61 by sa nemusel 
budovať, nakoľko je z boku budovy vchod do pavilónu A1 pri školníckom byte. 
Náklady na zriadenia tried v pavilóne A1: 

- náklady na vybavenie 2 tried       600 000,- Sk 
- náklady na vybavenie dennej miestnosti pre učiteľky   100 000,- Sk 
- náklady na vybavenie herných prvkov     300 000,- Sk 

Spolu:                   1 000 000,- Sk    
Náklady na zriadenie spolu  4 tried v pavilóne A1 v ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Budatínska 61 by 
boli spolu 2 000 000,- Sk 

 
V pavilóne B1 v ZŠ je možné zriadiť taktiež po 2 triedy. Vhodnosť hygienických 

zariadení závisí od posúdenia hygieničky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a od 
možnosti existencie/vybudovania samostatných bočných vchodov, s možnosťou prebudovania 
bočného vchodu do školy so samostatným vstupom pre deti materskej školy bez úplného 
oddelenia od základných škôl, vzhľadom na bezproblémový prechod detí do školskej jedálne. 
Náklady na zriadenia 2 tried v pavilóne B1: 

- náklady na vybavenie 2 tried       600 000,- Sk 
- náklady na vybavenie dennej miestnosti pre učiteľky   100 000,- Sk 
- náklady na vybavenie herných prvkov     300 000,- Sk 
- náklady na predelenie vchodu medzi pavilónmi B1 a B2     30 000,- Sk 

Spolu:                   1 030 000,- Sk  
 
Náklady na zriadenie 4 tried v pavilóne B1 v ZŠ Dudova 2 a ZŠ Lachova 1 by boli spolu  
2 060 000,- Sk. 
Výhody: 

- v prípade, že sa stanú priestory pre MŠ nadbytočné, dajú sa prenajať, 
- nie je nutné robiť stavebné úpravy (posúdenie hygienických zariadení je závislé od 

hygieničky, ale ani tu sa nepredpokladajú náklady v prípade, že triedy by navštevovali 
staršie deti a predškoláci). 

Príjmy mestskej časti z príspevkov zákonných zástupcov: 
- 1 trieda počet 20 detí x 369,- Sk x 10,5 mesiaca    154 980,- Sk 
- z počtu 8 tried t.j. 160 detí x 369,- Sk x 10.5 mesiaca,  by bolo spolu        619 920,- Sk 
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Náklady na mzdy,  odvody a OOPP pre zamestnancov na 1 rok pri prevádzke zriadených tried 
v jednej ZŠ by boli vo výške 1 666 tis. Sk. V štyroch ZŠ by náklady na mzdy, odvody a 
OOPP pre zamestnancov boli vo výška 4 x 1 666 tis. Sk = 6 664 tis. Sk. 
 
Náklady na 1 rok na zamestnancov v zriadených triedach v jednej ZŠ (po 2 triedy) 

Zamestnanci Mzda 
1 rok 

Odvody 
1 rok 

Sociálny fond 
1 rok 

OOPP 
na 1 rok 

Osobné náklady 
na 1 rok 

4 učiteľky  938 400 330 320   9 384  4 000 1 282 104 
1 upratovačka  137 400  48 365   1 374 1 000     188 139 
1 kuchárka  141 960  49 970   1 420 2 000     195 350 
Spolu 1 217 760 428 655 12 178 7 000  1 665 593 
Spolu v tis. Sk     1 666 tis. Sk 
 
 
c) Nadstavbou budovy materskej školy 
Nadstavbou MŠ dôjde k zvýšeniu počtu tried o 2 (vzhľadom na pavilónový typ 6 triednych, 
alebo 4 triednych materských škôl).  
Odporúčaním Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je vybudovať 
samostatnú kotolňu, čo by znížilo náklady na vykurovanie o 30% - 40%. Náklady na 
vybudovanie samostatnej kotolne by boli vo výška 1 800 000,- Sk. 
Nevýhody: 

- doba realizácie vrátane projektovej dokumentácie ja cca 1 rok,  
- počas realizácie nie je možná prevádzka MŠ,  
- vysoká doba návratnosti investícií, 
- ak sa stanú priestory nadbytočné, ich prenájom je prakticky nemožný. 

Náklady: 
- na stavbu nadstavby min. 12 000 000,- Sk 
- vybavenie 2 tried   600 000,- Sk 

Spolu:            12 600 000,- Sk 
 
Prevádzkové náklady pre MŠ sa zvýšia zo 600 000,- Sk o 30% - 40% t. j. o 180 000 – 
240 000,- Sk, na 1 rok by boli náklady MŠ vo výške 780 000 – 840 000,- Sk. 
Príjmy mestskej časti z príspevkov zákonných zástupcov: 

- 48 detí x 369,- Sk x 10,5 mesiacov 185 976, - Sk 
Náklady na mzdy, odvody  a OOPP pre zamestnancov na 1 rok pri prevádzke nadstavby  MŠ 
by boli vo výške 1 025 tis. Sk. 
 
Náklady na zamestnancov na 1 rok  v Sk – prevádzka nadstavby MŠ 
Zamestnanci Mzda 

1 rok 
Odvody 

1 rok 
Sociálny fond 

1 rok 
OOPP 

na 1 rok 
Náklady 
na 1 rok 

učiteľka 234 600 82 580 2 346 1 000 320 526 
učiteľka 234 600 82 580 2 346 1 000 320 526 
1 upratovačka 137 400 48 365 1 374 1 000 188 139 
1 kuchárka 141 960 49 970 1 420 2 000 195 350 
Spolu 748 560 263 495 7 486 5 000 1 024 541 
Spolu v tis. Sk     1 025 tis. Sk 
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d) Sprevádzkovaním objektu bývalej materskej školy na Fedinovej 7 
Sprevádzkovaním objektu Fedinova by došlo k zvýšeniu počtu tried o 7.  
Odporúčaním je, okrem rekonštrukcie vybudovať samostatnú kotolňu, čo by znížilo náklady 
na vykurovanie o 30% - 40%. 
Nevýhodou je rozšírenie počtu tried len v jednej lokalite. 
Náklady: 

- na sprevádzkovanie       6 000 000,- Sk 
- vybudovanie samostatnej kotolne      1 800 000,- Sk 

Spolu:          7 800 000,- Sk 
 
Prevádzkové náklady na 1 rok v objekte Fedinova by boli vo výške  1 470 000,- Sk. 
Príjmy mestskej časti z príspevkov zákonných zástupcov:  

- 150 detí x 369,- Sk x 10,5 mesiaca          581 175,- Sk 
Náklady na mzdy,  odvody a OOPP  pre zamestnancov na 1 rok pri prevádzke objektu 
Fedinova (7 tried)  by boli vo výške 5 968 tis. Sk. 
 
Náklady na zamestnancov na 1 rok  v Sk pri prevádzke objektu Fedinova 

Zamestnanci Mzda 
1 rok 

Odvody 
1 rok 

Sociálny fond 
1 rok 

OOPP 
na 1 rok 

Osobné náklady 
na 1 rok 

14 učiteliek 3 284 400 1 156 120 32 844 14 000 4 487 364 
4 upratovačky   549 600     193 460  5 496  4 000   752 556 
vedúca ŠJ-  0,5 úv.    108 000     38 020  1 080  2 000  149 100 
2 kuchárky   283 920     99 940  2 839  4 000   390 699 
prevádzkový zam.   137 400     48 365  1 374  1 000   188 139 
Spolu 4 363 320 1 535 905 43 633 25 000 5 967 858 
Spolu v tis. Sk     5 968 tis. Sk 
 
e) Sprísnením kritérií na prijímanie detí do MŠ 
 
f) Podporou vzniku neštátnych materských škôl 
 
V. Záver 
 

Z vyššie uvedeného konštatujeme, že z dôvodov výrazného zníženia maximálneho 
počtu detí v triedach MŠ podľa nového školského zákona a výrazného nárastu 
živonarodených detí s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka je nutné 
venovať problematike zvyšovania miest v MŠ náležitú pozornosť.  
 
Prehľad nákladov a príjmov pri alternatívnych riešeniach zvýšenia počtu tried v MŠ 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Náklady a príjmy Nadstavba MŠ Objekt Fedinova Triedy 

v pavilónoch ZŠ 
Rekonštrukcia, vybavenie 12 000 tis. sk 6 000 tis. Sk 4 060 tis. Sk 
Vybudovanie kotolne 1 800 tis. Sk 1 800 tis. Sk 0 
Prevádzkové náklady 180 – 240 tis. Sk 1 470 tis. Sk 0 
Mzdy, odvody, OOPP 1 025 tis. Sk 5 968 tis. Sk 6 664 tis. Sk 
Príjmy z príspevkov  185 976,- Sk 581 175,- Sk 619 920,- Sk 
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Príloha č. 3  
 
Bez oznamovania možností prenájmu, resp. iného využitia objektu bývalej materskej školy 
Fedinova 7 verejnosti, resp. organizáciám mimo miestneho úradu mestskej časti sme obdržali 
žiadosti p. Evy Fitkovej, bytom Haanova 4, Bratislava-Petržalka, ktorá uvádza, že má záujem 
o prenajatie uvedeného objektu za účelom zriadenia súkromnej materskej škole s rozšírenou 
výučbou cudzích jazykov. Celkovú úpravu vonkajších a vnútorných priestorov objektu by 
hradila z vlastných zdrojov. Ďalšiu žiadosť o prenájom nehnuteľnosti na účely zabezpečenia 
vzdelávania v rôznych jazykoch, hudobnej výchov a pod. Úplné znenie žiadostí nasleduje. 
Vzhľadom k uvedenému predpokladáme, že záujem zo strany súkromnej podnikateľskej sféry 
o uvedený objekt a využitie môže byť značný. Z ekonomického hľadiska je spôsob využitia 
objektu touto cestou jednoznačne najvyhovujúcejší. V prípade schválenia tejto alternatívy 
navrhujeme zvoliť komisiu z členov (poslancov) zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka, ktorá by presne stanovila podmienky, za ktorých by mestská časť dala objekt do 
prenájmu. Komisia by stanovila podmienky požadovanej ekonomiky prenájmu a súčasne 
alternatívne možnosti prebudovania a využívania objektu na jeden zo stanovených okruhov 
činností. Po komisionálne stanovených podmienkach vypísať obchodnú súťaž, ktorej cieľom 
by bol výber obchodného partnera. Zmluva by bola uzatvorená so záujemcom, ktorý by bol 
vybraný komisiou podľa plnenia stanovených podmienok, resp. podľa detailného účelného 
porovnania všetkých ponúk. Ihneď po uzatvorení zmluvy by bolo možné odovzdať objekt 
vybranému obchodnému partnerovi. Následne odvolať stráženie objektu čím by skončili 
neproduktívne vynakladané náklady na tento inak nevyužívaný objekt. 
Žiadosti zaslané na mestskú časť pred vypísaním súťaže nasledujú v plnom znení.  
           



 16 

 
 
 
 
 
 



 17 

 
 
 



 18 

 
 



 19 

Príloha č. 4 
 

PROJEKTOVÝ  ZÁMER 
 
1. Podáva oddelenie: 
 
MÚ Bratislava-Petržalka 
 
2.Pracovný názov projektu: 
 
Výmena  účelov pri objektoch Fedinova 7 <=> Vavilovova 18 
 
3. Základný popis projektu:  
 
Dňa 24.apríla 2007 sa poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 
na svojom zasadnutí uznesením č. 46 uzniesli na využití budovy na Fedinovej ul.7 na sociálne 
a sociálno-zdravotnícke účely. Jedná sa o typizovaný objekt materskej škôlky – objekt zahŕňa 
dve budovy, ktoré sú voľné a po rekonštrukcii vhodné na sociálne využitie. Daný objekt je 
väčší ako objekt na Vavilovovej 18, kde sa v súčasnosti nachádza Stredisko sociálnych 
služieb Petržalka (Správa, Domov pre rodičov a deti a časť Zariadenia opatrovateľskej služby) 
.    
Stredisko sociálnych služieb je momentálne vyťažené na maximum. Avšak podľa nového 
zákona o sociálnych službách bude obec/mestská časť povinná zabezpečiť občanom 
v núdzi(dôchodcovia, hospic, bezdomovci, matky s deťmi...) sociálnu starostlivosť 
a ubytovanie. Naša mestská časť by v súčasnom stave nebola schopná zabezpečovať dané 
služby.  
Ambíciou a víziou výmeny využitia daných objektov je získanie väčšieho priestoru pre 
sociálne služby pre našu mestskú časť a zároveň možnosť prenajatia ďalšieho objektu na 
komerčné účely, čím by sme získali časť financií na rekonštrukciu. V Stredisku sociálnych 
služieb na Vavilovovej 18 by sa zväčšila úžitková plocha a rozšírila kapacita, ktorá by sa 
mohla využiť na vytvorenie Domova dôchodcov, ako aj Denného  pobytu  pre seniorov  ktoré 
v našej mestskej časti veľmi absentujú. 
 
4. Časový harmonogram projektu: 
 
2008-2010 
 
5. Odhadované celkové náklady na projekt 
 
Je nám známa skutočnosť, že daná rekonštrukcia by bola nákladná avšak jej význam a prínos 
pre našu mestskú časť je nevyčísliteľný.  
 
spolupráca: 
oddelenie  nakladania s majetkom => referát investičný 
 
 
 

.  
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6. Celková pripravenosť projektu a prípadné riziká jeho realizovateľnosti: 
 
Prípravné štádium. 
 
-odsúhlasenie poslancami mestského zastupiteľstva výmeny účelov daných objektov.  
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu na Fedinovej ul.  
- vypísanie výberového konania na stavebnú firmu, ktorá zabezpečí rekonštrukciu  
 
Poznámka: Mestská časť má v súčasnosti veľké skúsenosti s rekonštrukciou obdobného 
objektu.  
 
 
7. Kontaktná  osoba  pre projekt: 
 
Mgr. Alena Halčáková – vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 
 
 
 
Príloha č. 5 
Žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľnosti na obdobie tridsiatich rokov predložila 
spoločnosť SAAR, s.r.o.. Budovu chcú využívať ako pobočku Národnej transfúznej služby. 
Svoj podnikateľský zámer predstavili aj na osobnom rokovaní, o ktoré požiadali. O dlhodobý 
prenájom žiadajú za účelom zriadenia samostatnej pobočky. Rekonštrukciu a úpravu budovy, 
resp. priestorov pre požadované účely by uskutočnili na vlastné náklady. V činnosti 
predpokladajú komplexné spracovanie krvných derivátov, odbery krvi pre zdravotnícke účely. 
Všetky okruhy pôsobnosti činnosti zamerané na humanitárny podtón. Požadovaný prenájom 
na obdobie tridsať rokov s tým, že do objektu by investovali 50 mil. Sk. Zamestnaných by 
bolo cca 30 ľudí, všetko zdravotnícky personál so stredoškolským a vysokoškolským 
vzdelaním. Projekt je obdobný ako v objekte nemocnice s poliklinikou Ružinov. K vlastnej 
činnosti by komunikácie nezaťažovali žiadne dopravné prostriedky okrem sanitárnych 
vozidiel, pre ktoré by bolo vybudované parkovisko v rámci samotného objektu. 
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