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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 č. 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, detských jaslí, klubov mladých súkromné osoby, 
resp. združenia a iné organizácie so zameraním činnosti na výchovu a vzdelávanie resp. 
využitie voľného času. Úpravu objektov pre potrebu plnenia navrhovaného zamerania a 
prevádzku sú ochotní uhrádzať z vlastných zdrojov, grantov. Za objekt by bolo možné získať 
nájomné, náklady na rekonštrukciu a prevádzku by znášal nájomca, objekt by zostal 
v majetku mestskej časti. Žiadosti predložila p. Eva Fitková, bytom Haanova 4, spoločnosť 
JUNOMA s.r.o., Monika Hajdúchová, bytom Majerníkova 23, Mrg. JanaWladárová, bytom 
Hany Meličkovej 20, Eva Fifiková, a mládežnícke združenie Mladí kresťanskí  robotníci.  
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 zariadenia za účelom poskytovania sociálno–
zdravotných služieb toho času evidujeme žiadosť MUDr. Gabriely Metkeovej. Náklady na 
sfunkčnenie objektu za týmto účelom  predstavujú náklady na opravu resp. rekonštrukcie 
budovy. Taktiež predkladáme návrh alternatívneho riešenia spracovaného odborným 
oddelením miestneho úradu, ktorý podrobne uvádza potrebu zriadenia takéhoto typu 
zariadenia, ktorý absentuje v našej mestskej časti. Podrobné zdôvodnenie je uvedené v prílohe 
č. 4. Príloha taktiež obsahuje návrh projektu na zriadenie zariadenia pre seniorov ( predtým 
Domov dôchodcov) spracovaný Strediskom sociálnych služieb Petržalka.  
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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. 
Spoločnosť Histopatológia, a.s., predložila žiadosť na zriadenie zariadenia na poskytovanie 
komplexných laboratórnych, histologických, patologických a iných vyšetrení, Ing. Miroslav 
Havránek, Zakladateľ neziskovej organizácie, Plzenská 7, Bratislava predložil žiadosť na 
zriadenie špecializovaného zdravotného strediska pre starostlivosť o ošetrovanie otvorených 
rán. Taktiež Skaustká esperantská liga Slovenska – SELSLO so sídlom Plzenská 7/17 
a Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán so sídlom na Heyrovského 6 
predložili žiadosť na zriadenie zariadenia pre liečenie otvorených rán.   Podrobnejšie údaje a  
žiadosti 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. 
 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 
5. 11. 2008, bol predmetom rokovania finančnej komisie dňa 18. 11. 2008 a na základe 
rozhodnutia miestnej rady, rokovania komisie sociálnej a bytovej dňa 13. 11. 2008. 
 
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 
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V Bratislave,  5. 11. 2008 
 
Za správnosť výpisu zodpovedá :                                                          Zápisnicu odsúhlasil  :  
 
Ing. Ján Kubička, v.r.                                                                             Ing. Peter Hrdlička, v.r. 
                                                                                                                predseda komisie 
 
 
 
Mimoriadna komisia sociálna a bytová – zasadnutie dňa 13.11.2008 
Sociálna problematika 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1)  Alternatívne možnosti využitia objektu na Fedinovej ul .č. 7, Bratislava 

2) Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov v areáli bývalej MŠ na     
                        Vavilovovej ul.č. 18 Súkromnej škole Vavilovova 18, n.o 
                   
 
Komisia sa zaoberala vyššie uvedenými bodmi  a uzniesla sa na nasledovnom: 
             
Komisia sa jednomyseľne uzniesla, aby bol do komisie dodaný kompletný materiál o 
ktorom sa hlasuje. 
 
prítomní  6     za   6                proti   0                    zdržal sa   0   
 
zapísala: Mgr. A. Halčáková 
 
 

Odporúčajúce stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 18.11.2008 

 
Prítomní:  : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Kocka,, Ing. Plšek 
                    
Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Hanák, Števove, Mgr. Bakerová-Dragúňová, MUDr. Janota 
PhD.,CSc 
 
K bodu :  
Návrh na využitie priestorov bývalej MŠ Fedinova č. 7 
Odporúčajúce stanovisko: 
Finančná komisia doporučuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť variantu č. 1. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní : 4,  Za           : 4,  Proti        : 0, Zdržal sa : 0 
 
 
V Bratislave 18.11.2008                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
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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 
šmykľavka 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 
preliezačka 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 
 
 
d) Sprevádzkovaním objektu bývalej materskej školy na Fedinovej 7 
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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  
 
Za účelom využitia objektu bývalej materskej školy Fedinova 7 na súkromnú materskú školu, 
jasle , resp. iné zariadenie pre mládež 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. Ďalej 
žiadosť o prenájom nehnuteľnosti na účely zriadenia súkromnej materskej školy so 
zabezpečením vzdelávania v rôznych jazykoch, hudobnej výchovy a pod. od spoločnosti 
JUNOMA s.r.o. Ďalšiu žiadosť o prenájom uvedeného objektu sme obdržali od p.Moniky 
Hajdúchovej, bytom Majerníkova 23 841 05 Bratislava, ktorá by v objekte chcela zriadiť 
súkromné jasle, nakoľko tento typ zariadenia v mestskej časti absentuje. Mrg. JanaWladárová, 
bytom Hany Meličkovej 20 navrhuje zriadiť súkromnú špeciálnu materskú školu zameranú na 
environmentálnu výchovu, pani Eva Fifiková z Občianskeho združenia M.C.E. navrhuje 
využiť objekt ako MŠ a zároveň ako centrum vzdelávania a mládežnícke združenie Mladí 
kresťanskí robotníci navrhujú využiť priestory ako klub mladých. 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 nasledujú v plnom znení.  
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Integrované zariadenie pre obyvateľov Petržalky 
Návrh projektu 

Autor: Eva Fifiková 
 

Úvod 
Petržalka sa stala po rokoch existencie mestskou časťou, ktorá nemá špecifikum 
v obyvateľoch s rovnakým vekom a malými deťmi. Dnes je to mestská časť, v ktorej bývajú 
všetky vekové kategórie, od mladých rodín s malými deťmi až po starších, často osamelých 
ľudí. Náš návrh využitia bývalej škôlky na Fedinovej ulici z tohto faktu vychádza. 
Navrhujeme kombináciu viacerých činností. Možnosti využitia pre malé deti i starších ľudí. 
Keďže je zariadenie dostatočne veľké, dá sa na tieto činnosti deliť, no súčasne ich vzájomne 
podľa možností prepájať a tak zabezpečiť ich fungovanie po finančnej i personálnej stránke. 
Priestor by z veľkej časti zostal otvorený pre obyvateľov. Vzhľadom k tomu, že Petržalka sa 
v poslednom období mení z „ubytovne“ na samostatnú mestskú časť s možnosťou 
zamestnania, a aj kultúrneho vyžitia, budú ľudia hľadať aj možnosti strávenia voľného času. 
Subjekt prenájmu 
Projekt predkladá občianske združenie M.C.E. (Media, Communication, Education) 
a spoločnosť s ručením obmedzeným Cinetype s.r.o. Kombinácia subjektov zabezpečí 
možnosti financovania prevádzky objektu a jeho činností. 
Štruktúra činností 
1.Súkromná škôlka 
Priestory sú postavené pre škôlku, v jednej časti teda navrhujeme zriadiť súkromnú škôlku, 
ktorá by k starostlivosti o deti poskytovala možnosti rozvíjania dispozícií detí – jazykovú 
prípravu, výtvarnú, hudobnú. V stravovacom zariadení škôlky by sa podľa jej kapacity 
pripravovali obedy pre starších  ľudí s možnosťami doručenia. 
2. Celoživotné vzdelávanie 
Kurzy pre dospelých a starších ľudí – jazykové, výtvarné, fotografia, film, zdravý životný 
štýl. Kurzy budú platené. Ich výsledky navrhujeme ukončiť výstavou v niektorom kultúrnom 
zariadení Petržalky. 
V tejto časti navrhujeme zriadiť  aj verejnú čitáreň. 
3. Internetové rádio a televízia 
V jednej z častí bude nahrávacie, technické a produkčné zázemie internetového portálu. 
Projekt je v štádiu špecifikácie obsahových zámerov. Jeho výsledná podoba bude zameraná na 
kvalitu a náročnejšieho prijímateľa. Jeho existenciu bude umožňovať v počiatočnom štádiu 
nahrávacie štúdio. Projekt je zameraný medzinárodne. Na jeho stránke je možné prezentovať 
Petržalku a schopnosti jej obyvateľov. 
Financovanie 
Objekt zjavne potrebuje investície na rekonštrukciu. Po oboznámení sa so stavom zariadenia 
predložíme návrh investície. Prevádzku zariadenia zabezpečíme kombináciou financovania 
jednotlivých činností a grantov na nekomerčnú  činnosť. 
Identifikácia 
Projekt využitia bývalej škôlky na Fedinovej je navrhnutý tak, aby v kombinácii činností 
vznikali možnosti obsahového a finančného zabezpečenia fungovania objektu. Jedným z jeho 
cieľov však je ponúknuť obyvateľom možnosti ďalšej identifikácie sa s priestorom, kde 
bývajú. Objekt je v strede komplexu bytov, má záhradu, kde sa môžu konať susedské 
stretnutia.  
No najmä, ľudia tu môžu nájsť možnosť identifikácie s priestorom, kde žijú, obohatiť svoj 
život o rozšírenie vzdelania, čítať si, prípadne sa pred sviatkami stretnúť so susedmi v záhrade 
objektu. 
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Návrh využitia bývalej škôlky Fedinova 
 
 Sme mládežnícke združenie Mladí kresťanskí robotníci (resp. pracujúci), v ktorom sa 
združujú mladí od 14 do 30 rokov – učni, študenti, pracujúci, nezamestnaní. Momentálne nás 
nie je veľa (10 členov, ale je to aj z toho dôvodu, že nemáme priestory na stretávanie sa, 
a preto nerobíme nábory vo väčšom meradle).  
 Radi by sme navrhli využitie priestorov bývalej škôlky Fedinova na účely stretávania 
sa mladých ľudí 9 ( či už z viacerých mládežníckych občianskych združení alebo tiež 
neorganizovanej mládeže, pod vedením zodpovednej dospelej osoby). Fungovalo by to ako 
KLUB MLADÝCH , kam by mohli mladí po večeroch (17,00 - 21,00) prichádzať 
a zmysluplne tráviť voľný čas (diskusie voľné či na pripravené témy, spoločenské hry – 
zábavné i vedomostné, stolný futbal a i.). 
Napr. mladí, ktorí sa stretávajú v lete pri skateparku na Markovej ul. sa v zimnom období 
nemajú kde stretávať (to by sme mohli pripraviť a osloviť ich spolu s Komunitnou nadáciou 
Bratislava). 
 V priestoroch by bola možnosť pripravi ť si čaj, kávu.  
 Jeden deň v týždni by mohlo byť poradenstvo pre mladých nezamestnaných 
(sledovanie pracovných ponúk v tlači, na internete, pomoc pri písaní životopisu, motivačného 
listu). Takéto centrum pre mladých nezamestnaných sme spoznali v talianskom Turíne, 
v rámci medzinárodnej dimenzie nášho hnutia JOC (Mladí kresťanskí pracujúci). 
 Veľmi dobre si vieme predstaviť aj využitie priestorov v dopoludňajších hodinách (2x 
týždenne) pre materské centrum – pre mamičky z bezprostredného okolia. Minimálne by 
išlo aj o využitie dvora v okolí budovy, kam by mohli prichádzať mamy s deťmi do 5-6 r., kde 
by sa deti vybehali na čistom oplotenom trávniku, zahrali sa na čistom pieskovisku, poprípade 
by pribudli lavičky.  
 
Spolupráca 
- oslovili by sme viaceré občianske združenia a komunity, i jednotlivcov (susedov, rodičov 
z okolia), ktorí by mohli pomôcť pri realizácii. Napr. spomínaná Komunitná nadácia 
Bratislava, Únia materských centier a i. 
 
Financovanie  
- nedisponujeme zatiaľ žiadnym väčším objemom financií. Uchádzali by sme sa o podporu 
našich projektov pre financovanie Klubu mladých u viacerých nadácií, poskytovateľov 
finančnej podpory, mestskej časti  a pod.  
 
Za MKR koordinátorka Mgr. Lujza Rochová 
Tel. 0903/923 273, Ševčenkova 17 
MKR je pozorovateľom Rady mládeže Slovenska a asociovaným členom Medzinárodnej 
koordinácie JOC 
 

 
Príloha  č. 4 
Príloha obsahuje stanovisko odborného oddelenia a zdôvodnenie zriadenia objektu takéhoto 
typu. Za účelom poskytovania sociálno–zdravotných služieb toho času evidujeme tiež žiadosť 
MUDr. Gabriely Metkeovej, ktorá navrhuje zriadiť zariadenie starostlivosti o starých ľudí 
s poskytovaním širokej škály služieb. Náklady na sfunkčnenie objektu za týmto účelom  
predstavujú náklady na opravu resp. rekonštrukcie budovy. Príloha č. 4 obsahuje aj návrh 
projektu na zriadenie zariadenia pre seniorov ( predtým Domov dôchodcov) spracovaný 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka.  
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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 
 
 
 

Zdôvodnenie zachovania objektu na Fedinovej 7 na sociálne účely. 
 
 
V nadväznosti na zákon o obecnom zriadení a v súlade s regionálnou politikou 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli stanovené priority v sociálnej oblasti. Významnou 
prioritou v sociálnej oblasti je vytvorenie nového sociálneho zariadenia pre starých a chorých 
občanov v objekte bývalej materskej škôlky na Fedinovej ul 7. Materská škôlka na Fedinovej 
ul. 7 bola zrušená aj z  dôvodu akceptovania demografických ukazovateľov v Petržalke. 
Prestavba objektov bývalých a  uvoľnených materských škôl na sociálne zariadenia mestskej 
časti je dôležitá, lebo nám pomôžu napĺňať koncepciu a priority sociálnej starostlivosti v našej 
mestskej časti. Koncom roka 2008 bol schválený nový zákon č.448/2008 o sociálnych 
službách, ktorý prenáša na obce značnú  a nezastupiteľnú zodpovednosť za riešenie akútných 
sociálnych krízových situácií za svojich občanov.  
 

Sociálna politika našej mestskej časti vychádza z analýz sociálnej štruktúry 
obyvateľstva. Z demografických rozborov ako aj z reálnych poznatkov o správaní, životnom 
štýle a sociálnej situácii obyvateľov Petržalky vidieť dlhodobé tendencie, ako je : 

- presun populačne silných ročníkov mladých ľudí do dospelosti 
- vysoká kvalifikovanosť a zamestnanosť obyvateľstva v produktívnom veku 
- znižovanie počtu detí v rodinách 
- zvyšovanie počtu narodených detí mimo manželstva 
- preferovanie spolužitia párov bez uzavretia manželstva 
- vyše 50 % podiel rozvodov /395/ k počtu sobášov /586/ 
- neúmerná absencia bytových podmienok pre samostatný rodinný život mladých ľudí 

a v dôsledku toho nevyhovujúce viacgeneračné spolužitie v jednom byte 
- nárast sociálne slabých až chudobných rodín, väčšinou s jedným rodičom 
- nárast neplatičov „nájomného“ ktorí strácajú „strechu nad hlavou“ 
- zvyšuje sa počet rodín, ktoré bývajú v ubytovniach /neplatenie nájomného, 

viacgeneračné rodiny /, v prípade, že rodina býva v provizórnych podmienkach po 
určitom čase začínajú byť deti záškolákmi, vznikajú rôzne problémy, ktoré často vedú 
až ku kriminalite/  

- celkový úbytok obyvateľstva 
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- pribúdanie ťažko zamestnateľných, zdravotne postihnutých osôb, ktorým nebol 
priznaný invalidný dôchodok 

- pribúdanie hendikepovaných osôb až do stavu odkázanosti na cudziu pomoc 
- zvyšujúci sa počet osôb s vážnym psychickým ochorením 
- nárast seniorov vysokého veku až do stavu nesamostatnosti 
- vysoký podiel chudobných starobných dôchodcov s veľmi nízkymi dôchodkami 
 

Údaje dlhodobo dokumentujú zložitosť celospoločenskej klímy a náročnosť 
v sociálnom programe mestskej časti. Nezamestnanosť, rozvodovosť a z toho vyplývajúce 
existenčné problémy, sociálna odkázanosť, osamelosť a chorobnosť sociálne slabších vrstiev 
obyvateľstva, vytvárajú zvýšený tlak na činnosť oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vzhľadom na rastúcu závažnosť tejto problematiky, ako 
aj nárast kompetencií obcí, bolo nutné vymedziť stratégiu postupu a opatrení, ktoré sa 
zaoberajú riešením uvedených negatívnych javov. Cieľom je postupné eliminovanie 
krízových javov, zlepšovanie kvality života a zdravia obyvateľov Petržalky.  

 
 

Z  toho dôvodu za strategické ciele sociálneho rozvoja mestskej časti do r. 2010 považujeme 
zabezpečenie dôstojného života pre každého obyvateľa na základe dodržania princípu 
subsidiarity a pomoci k svojpomoci. Nový zákon č 448/2008 o sociálnych službách však 
obciam jasne zadefinoval aj povinnosti a právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, 
financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb (čl.I §1).   
Z uvedeného zákona o sociálnych službách vyplýva pre obce nasledovná povinnosť (§80). 
1) schvaľovať komunitný plán vo svojom územnom obvode 
2) utvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja – poskytovanie priestorov a financií 

pre poskytovateľov tej sociálnej služby, ktorú mestská časť nemôže poskytnúť, nakoľko ju 
nemá na svojom území 

3) je správnym orgánom v konaniach  o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre 
seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na 
opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu 

4) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, poskytuje alebo zabezpečuje 
poskytovanie: 

a) sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, 
b) sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre 

seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 
c) opatrovateľskej služby, 
d) prepravnej služby, 

5) poskytuje základné sociálne poradenstvo 
6) poskytuje aj iné formy sociálnej služby 
7) uzatvára zmluvu 

a) o poskytovaní sociálnej služby, 
b) o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

c) o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s 
iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo 
iný vyšší územný celok- v prípade že Mestská časť  Petržalka nebude mať svoje 
zariadenia na pokrytie špecifických sociálnych služieb (hospic, domov dôchodcov, 
denný pobyt pre seniorov, útulok pre bezdomovcov, ubytovňa pre sociálne 
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odkázané rodiny... ), je povinná zabezpečiť ich v inej obci , alebo u iného 
poskytovateľa  sociálnej služby a vzniknuté ekonomicky oprávnené náklady 
spojené s poskytovaní danej služby uhradiť z vlastného rozpočtu 

8) zabezpečovanie lekárskej a sociálnej  posudkovej činnosti   
 

Konečným cieľom pre mestskú časť je aplikácia nového zákona o sociálnych službách v praxi 
tak, aby sa zabezpečilo odstraňovanie krízových javov a zlepšovanie kvality života každého 
jednotlivca tak, aby bola zabezpečená aj jeho dôstojnosť. Z  toho dôvodu by sme nemali 
podceňovať skvalitňovanie a rozširovanie siete sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
v Petržalke.  
 
V objekte Fedinova č.7 by sme privítali zriadenie zariadenia pre seniorov – z časti domov 
dôchodcov, domov sociálnych služieb pre dospelých ako aj hospicovú starostlivosť. 
Za dôvody, ktoré môžeme spomenúť okrem akceptovania a implementácie nového zákona 
o sociálnych službách, môžeme považovať aj výmenu  generačných ročníkov v našej mestskej 
časti. Starnutie populácie je vážnym fenoménom demografického vývoja v súčasnom svete.  
Vnímame to aj v  Slovenskej republike. Demografická situácia charakterizovaná nízkou 
pôrodnosťou a predlžujúcou sa dĺžkou života spôsobuje starnutie populácie. Tieto zmeny by 
mali viesť okrem iného aj k úprave sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Zo štatistických 
údajov vyplýva, že v tomto storočí stúpol priemerný vek obyvateľstva a zvýšil sa počet osôb 
nad 60 rokov. Populáciu starších ľudí tvorí v Slovenskej republike 18%, čo je 967 207 
občanov, z ktorých 32% má zabezpečenú pomoc a 9% seniorov je vážne chorých, imobilných 
alebo veľmi starých, osamelých a odkázaných na cudziu pomoc. Premietnutím týchto 
štatistických ukazovateľov na našu Mestskú časť Bratislava-Petržalka, v ktorej žije cca 
120 000 obyvateľov, a už v súčasnosti je z toho 9,5% seniorov, nám ukazuje nutnosť 
skvalitňovať a rozširovať sociálnu starostlivosť pre ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. 
 
Na oddelení sociálnych vecí sa každodenne stretávame s tým,  že človek sa žiaľ, môže ocitnúť 
v ťažkých a v  nepriaznivých životných situáciách, ktoré nie je schopný riešiť vlastnými 
silami. Ťažko chorí občania a seniori sú touto ohrozenou skupinou. Často ostávajú závislí na 
pomoci svojich príbuzných a na pomoci celej sociálnej siete.  
 
Našou víziou a filozofiou v objekte na Fedinovej č.7 je vytvorenie domova dôchodcov 
a domova sociálnych služieb pre dospelých, ktoré by poskytovalo sociálne služby pre ťažko 
chorých klientov a seniorov. V tomto zariadení by sa poskytovali kvalitné ošetrovateľské 
služby na vysokej úrovni so zameraním na ťažko chorých občanov prepustených 
z nemocnice, alebo po chorobe, ktorá si vyžaduje dlhodobú opatrovateľskú  ako aj hospicovú 
starostlivosť.   
 
Záver 
 
Je nám známa skutočnosť, že na rekonštrukciu objektu na zariadenie sociálnej služby je 
potrebné vynaložiť značné finančné náklady. 
 
Náklady na rekonštrukciu budú v dlhodobom horizonte navrátené našej mestskej časti späť 
z nasledovných dôvodov   : 

• nemusíme refundovať vzniknuté finančné náklady za sociálne služby pre našich 
občanov iným obciam, resp. zariadeniam 

• v prípade umiestnenia občanov s trvalým pobytom mimo našej obce, mestská časť by 
získavala financie za poskytnuté služby     
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Zákon o sociálnych službách však ukladá obci povinnosť zabezpečiť pokrytie všetkých 
sociálnych služieb. V prípade, že mestská časť nebude vedieť požadované sociálne služby 
poskytnúť na území Petržalky, budeme povinní zabezpečiť ich v inej obci, resp. u iného 
poskytovateľa  sociálnej služby 
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                                 ZARIADENIE PRE SENIOROV 

                                        (Predtým Domov dôchodcov) 

                             REKONŠTRUKCIA  MŠ FEDINOVA 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          PhDr. Kvetoslava Beňová 

                                                                                                   riaditeľka 

 

  

 

Bratislava 2008 
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Základné údaje – Stredisko sociálnych služieb Petržalka 

 

� Stredisko SS Petržalka je rozpočtová organizácia, zriadená  MČ  Bratislava(2003)  
� Zabezpečuje a poskytuje odbornú sociálnu službu, v súlade so zákonom o Sociálnej 

pomoci č.195/1998 Z.z., od 1.1.2009 podľa zák. č.  448/2008 Zb. o sociálnych službách 
� Sociálne služby sú zamerané na : 

• starostlivosť o občana, ktorý je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných 
životných úkonov prostredníctvom prechodného alebo denného pobytu, 

• nevyhnutné životné úkony a nevyhnutné práce v domácnosti opatrovaného 
občana, 

• starostlivosť o deti, ktorým rodičia nemôžu na prechodný čas poskytovať 
celodennú riadnu starostlivosť z vážnych dôvodov, 

• bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých 
život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého. 

� Na   zabezpečovanie sociálnych služieb slúžia tieto úseky :Správa SSS 
• Zariadenie opatrovateľskej služby (20 lôžok ), Vavilovova 18 
• Zariadenie opatrovateľskej služby (30 lôžok), Mlynarovičova 23 
• Opatrovateľská služba 
• Domov pre  rodičov a deti 
• V súčasnej dobe neposkytuje sociálne služby formou Zariadenia pre seniorov 

(Domov dôchodcov). 
� Na tieto činnosti je schválený rozpočet na rok 2008 

•  v celkovej výške  23 255  tisíc, 
• z toho pre Zariadenie opatrovateľskej služby (korešponduje s Domovom   

dôchodcov)  9 545 tisíc  (50 lôžok), 
•  prepočítaný stav pracovníkov SSS Petržalka k 30.06.2008 na 8-hodinový 

pracovný úväzok je  77. 
 
 
Identifikácia zámeru 
 
� Starnutie populácie ako výrazný  fenomén demografického vývoja v súčasnom svete 
� Zo štatistických údajov vyplýva, že v tomto storočí stúpol priemerný vek obyvateľstva so 

zvýšením počtu osôb nad 60 rokov. Populácia starších ľudí tvorí v Slovenskej republike 
18%, Čo je 967 207 občanov, z ktorých  32% majú zabezpečenú pomoc a 9% seniorov je 
vážne chorých, imobilných alebo veľmi starých, osamelých a odkázaných na cudziu 
pomoc. 

� V Petržalke žije v súčasnosti 114 180 obyvateľov a z toho je 6 493 seniorov. 
� Potreba podieľať sa na realizácii Národného programu ochrany starších ľudí, ktorý 

vyhlásila vláda SR, a ktorý aj poukazuje na nutnosť riešiť starostlivosť o seniorov v rámci 
skvalitňovania sociálnych služieb. 

� V zariadeniach sociálnych služieb podľa dostupných ukazovateľov chýba na Slovensku 
cca 15 000 lôžok 

� Magistrát hl. mesta registruje 1 600 žiadosti o domov dôchodcov.  
� VÚC Bratislava, DD Rača – 700 žiadostí 
� Na území Petržalky sa nachádzajú 2 zariadenia pre seniorov .Zriaďovateľom je Magistrát:  

- Domov dôchodcov - penziónu, Poloreckého (200 lôžok) 
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- Domov dôchodcov, Rusovská (35 lôžok)  
� MČ Petržalka má v kompetencie Dom osobitného určenia so 125 bytmi osobitného 

určenia, byty pre seniorov, Medveďovej 21 (100 lôžok) „sociálne byty“   
   
Cieľové zameranie 

� objekt bude slúžiť  na poskytovanie sociálnych služieb formou Zariadenia pre seniorov 
podľa § 35 zák. č. 448/2008 Zb.  s celoročným pobytom a to : 

� pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

� sociálne poradenstvo 

� sociálna rehabilitácia 

� ošetrovateľská starostlivosť 

� ubytovanie 

� stravovanie 

� upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

� osobné vybavenie, záujmovú činnosť 

� Služby sa budú poskytovať na základe  rozhodnutia o sociálnej odkázanosti podľa § 92 
zák. č. 448/2008 Zb. 

� bude slúžiť v prvom rade pre občanom s trvalým pobytom Petržalka 

� riadenie kvality poskytovanej služby bude realizované na kvalitatívne vyššej úrovni 
v zmysel ISO normy, ktorá sa v súčasnosti implementuje do Strediska SS 

       

 
Súčasný stav – objekt MŠ Fedinova 
 
� Objekt MŠ Fedinova s celkovou rozlohou objektu 2 100  m2 
� Slúžila od r. 1980 ako  materská škola 
� Od uvedeného roku nebola na objekte prevedená žiadna rekonštrukcia ani čiastkové 

úpravy  
� T.č. bez akejkoľvek prevádzky 
� Súčasný stav stavby je pre prevádzku domova pre zariadenie nevhodný 
� Nutná rekonštrukcia v zmysle už schváleného zákona o sociálnych službách 448/2008 Zb. 

a ostatných európskych noriem pre poskytovanie soc. služieb 
� Objekt má dve podlažia, a každé zvlášť môže byť samostatne prevádzkované a zároveň 

spolu prepojené 
� Súčasný stav technickej infraštruktúry v objekte , t.j. kúrenie, voda, kanalizácia, elektrické 

rozvody, ako aj technický stav hygienických zariadení, strechy, fasády, okien, tepelnej 
izolácie, stav dvora /záhrady/ je adekvátny k dĺžke životnosti stavby /t.j. 23 rokov/., 
a v súčasnosti už nevyhovujú EU normám. 
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Rekonštrukcia  Fedinova 

� Návrh objektu na rekonštrukciu : 

• projektová dokumentácia 

• Búracie práce   

• Murárske práce  

• Vodoinštalácia     

• Elektroinštalačné práce 

• Monitorovací a zebezpečovací systém   

• Výmena podlahy 

• Hasiaca výbava 

• Maľovka  a nátery interiéru 

• Zvýšenie kultúry hygienických zariadení 

• výmena sanitárneho vybavenia  /skvalitnenie prevádzkových podmienok pri 
zabezpečovaní starostlivosti o imobilných opatrovaných/ 

• materiálno-technické vybavenie interiéru 

• Opravu strechy a  tepelná izolácia 

• Výmena okien    

•  Obnova fasády 

• hĺbková obnova kanalizácie  

• obnova záhrady 

• výťah 

 
Predpokladané náklady na rekonštrukciu   

 
 

I. Projektová dokumentácia Predpokladané náklady 

 projektová dokumentácia 1 800 000 
 
    II. 

Rekonštrukcia exteriéru budovy Predpokladané náklady 

oprava strechy 2 100 000 

okná, žalúzie a mreže  2 800 000 

zateplenie a fasáda 1 750 000 

vybudovanie bleskozvodov 100 000 

spolu 6 750 000 
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III. Revitalizácia záhrady Predpokladané náklady 

 úprava terénu, výsev trávnatého porastu,   

 výsadba zelene, zhotovenie markíz,    

 osadenie lavičiek a altánkov, oprava a náter   

 
oplotenia, vybudovanie chodníkov a ďalšie 
práce 1 500 000 

 
 

IV . Rekonštrukcia interiéru budovy Predpokladané náklady 

 búracie práce 600 000 

 murárske práce - priečky, vchodové dvere    

 vyrovnanie podlahy, podlahové krytiny 4 400 000 

 obnova malieb a náterov 800 000 
 sanita - kúpeľne, WC, sprchy, obklady,     

 dlažby, sušiareň, práčovňa, žehliareň 1 500 000 

 elektroinštalácia - silnoprúd a slaboprúd,   

 signalizácia, vzduchotechnika   

 vodoinštalácia, kanalizácia,  4 800 000 

 vybudovanie kotolne - plynový kotol 1 800 000 

 spolu 13 900 000 
 
 
  

V. Výťahy Predpokladané náklady 

 osobný výťah 1 300 000 

 výťah na prepravu stravy 500 000 

 spolu 1 800 000 

 
 
VI.       Vybavenie interiéru                                                                                  
                                                                                         

 kuchyňa - kuchynské linky, sporáky,     

 chladničky, mrazničky, konvektor a ostatné    

 vybavenie 2 700 000 

 izby klientov - polohovacie postele s    

 antidekubitným matracom, nočné stolíky,    

 skrine, posteľné prádlo, TV, kreslá, stolíky,    

 WC kreslá a ostatné zariadenie  6 200 000 
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 spoločné priestory - relaxačná miestnosť,   

 rehabilitačná miestnosť, jedáleň 300 000 

 recepcia - pult, nábytok, skriňa na lieky  150 000 

 kancelárie -  vedúca úseku, vedúca kuchyne,   

 lekárska izba, šatne pre personál kuchyne   

  a opatrovat. personál, sklady prádla, liekov   

  a čistiacich prostriedkov 850 000 

 spolu 10 200 000 

 
 Rekapitulácia nákladov   

I. Projektová dokumentácia 1 800 000 

II. Rekonštrukcia exteriéru budovy 6 750 000 

III. Revitalizácia záhrady 1 500 000 

IV. Rekonštrukcia interiéru budovy 13 900 000 

V. Výťahy 1 800 000 

VI. Vybavenie interiéru 10 200 000 

 
Predpokladané náklady 
                                          spolu 35 950 000 

 
VII.   Prevádzkové náklady                      

  
   

Mzdy                                     Poč.pracovníkov Predpokladané náklady 

vedúca prevádzky/soc. prac.                              1 366 120 

zdravotné sestry                                                 6 1 708 560 

opatrovateľky                                                      12 2 440 800 

rehabilitačná sestra                                            1 271 200 

liečebný terapeut                                                1 339 000 

upratovačky                                                       3 528 840 

práčka                                                                2 329 440 

žehliarka                                                            2 329 440 

údržbár - zásobovač                                         1 189 840 

logista                                                               2 379 680 

kuchárky                                                           2 406 200 

pomocný personál                                            4 700 520 

diétna sestra                                                     1 284 760 

lekár  30 hod. úväzok/mes.                              1 96 000 

počet pracovníkov  spolu                              39   

mzdy spolu     8 370 400 
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 Bežné výdavky Predpokladané náklady 

odvody z miezd spolu 2 930 000 

cestovné, stravné, sociálny fond, ochranné   

prostriedky, telefón, OLO 1 093 000 

hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske   

potreby 300 000 

energie, plyn, voda 2 200 000 

potraviny (kuchyňa, celodenná strava pre 50 kl.) 2 700 000 

spolu 9 223 000 

  

Prevádzkové náklady spolu  

mzdy 8 370 400 

bežné výdavky 9 223 000 

 spolu 17 593 400 
  
 
VIII. Predpokladané  príjmy 
 
 

 
 
 
Predpokladaná 100% obložnosť 
ročne 

Úhrada klientov (15 000,- Sk / klient / mes.) 9 000 000 

Štátny príspevok 5 000 000 

Dotácia MČ na prevádzku  3 593 400 

 spolu 17 593 400 
 
 
 
             Silné stránky 
 
� skvalitnenie služieb pre občana                                                     
• zvýšenie kapacity 
• skrátenie doby čakania 

v poradovníku 
 

 
                  Slabé stránky 
 
� doba realizácie cca 1,5 roka 
� vysoká doba návratnosti investícií 
�  vysoké investičné náklady 

 
Vyhotovili: Beňová, Pikusová, Boskovičova,  
Bratislava, 4.12.2008 
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Príloha č. 5 
Žiadosť o dlhodobý prenájom na obdobie tridsiatich rokov za účelom poskytovania 
zdravotníckych služieb predložila spoločnosť Histopatológia, a.s. so sídlom na Šulekovej 2 
Bratislava. Spoločnosť by v prenajatých priestoroch poskytovala hlavne komplexné 
laboratórne, histologické,  patologické a najmä nové rozšírené genetické vyšetrenia, rozbory 
a služby s celoštátnou pôsobnosťou pre rôzne zdravotnícke zariadenia a inštitúcie. Po 
náležitých stavebných a rekonštrukčných úpravách by rozšírili svoje pôsobenie aj na 
prevádzku hospicu, príp. iného zdravotníckeho a sociálneho zariadenia. Výdavky spojené 
s rekonštrukciou by uskutočnili na vlastné náklady. Ďalej žiadosti o prenajatie objektu za 
účelom zriadenia zariadenia poskytujúceho zdravotnícke služby, predovšetkým v oblasti 
ošetrovania otvorených rán, predložil Ing. Miroslav Havránek, Zakladateľ neziskovej 
organizácie so sídlom Plzenská 7, Bratislava, ďalej Skautská esperantská liga Slovenská – 
SELSLO a Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán. Podrobnejší popis návrhu je 
v priložených žiadostiach, ktoré prikladáme v plnom znení. 
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