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Dôvodová správa
Návrh na zmenu uznesenia č. 393 k Pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu
výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a materských školách v mestskej
časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2009/2010 v bode 4; ponechať baletné štúdio
Tepsichoré v pôvodných priestoroch a novú triedu zatiaľ riešiť provizórne (do
zrekonštruovania objektu na Fedinovej ul.)
Návrh na zmenu predkladáme z dôvodu, že zriadenie novej triedy v MŠ Ševčenkova
35 zrušením nájmu baletnému štúdiu Tepsichoré, sídliacemu v priestoroch jednej triedy MŠ
Ševčenkova 35, je výsledkom niekoľkých rokovaní o predložených materiáloch a uznesení
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (MZ):

1. Zriadenie novej triedy v Materskej škole (MŠ) Ševčenkova 35
Uznesením MZ z 28. októbra 2008 bolo schválené zriadenie novej triedy v Materskej
škole Ševčenkova 35 od 1. novembra 2008, definovanej ako náhradná trieda, schválená
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave na obdobie jedného roka.
V materiáli sa ďalej konštatuje, že následne bude trieda pokračovať v priestoroch triedy,
v tom čase prenajatej „posledný rok“ baletnému štúdiu TEPSICHORÉ, s ktorou sa počíta
do stavu od školského roka 2009/2010. V závere materiálu sa konštatuje, že oddelenie
školstva, kultúry a športu bude baletnému štúdiu Tepsichoré pomáhať pri hľadaní vhodných
priestorov na prenájom v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Následne v zmluve o spolupráci, uzavretou podľa § 269 ods. 2, Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Spoločnosťou 7 PLUS, s.r.o.
sa zmluvné strany z dôvodu dobrej spolupráce a vzájomnej výhodnosti dohodli o spolupráci
pri prevádzkovaní novozriadenej triedy v MŠ Ševčenkovej ul. 35 v Bratislave na dobu určitú
od 01.01.2009 do 31.12.2013. Spoločnosť sa zaviazala zabezpečiť novú triedu novým
nábytkom v hodnote cca 100 000,-Sk, zhotoviť žalúzie, zakúpiť audiotechniku, hračky a iné
vybavenie triedy v hodnote cca 45 000,-Sk, zabezpečiť výmenu výlevky za novú detskú
toaletu s medzistienkou v hodnote cca 3 000,-Sk v roku 2008 a v roku 2009 vybaviť materskú
školu 4 veľkokapacitnými čističkami vzduchu od firmy Zepter, v hodnote cca 105 000,-Sk,
v roku 2010 dovybaviť školský dvor v materskej školy hravými prvkami v hodnote cca
100 000,-Sk, v roku 2011 vybaviť materskú školu didaktickou audio technikou na výučbu
jazykov, TV, DVD, rádio v hodnote cca 100 000,-Sk. Počas trvania zmluvy prefinancovávať
finančné náklady na jednu učiteľku – mzda, odvody a sociálny fond, ochranné pracovné
prostriedky, ktoré budú mesačne zriaďovateľom fakturované užívateľovi, ktorý je povinný ich
zaplatiť v lehote splatnosti, pomáhať pri úprave a obnove školského dvora, údržby lavičiek,
plotu, kosenie a pod., podporovať výučbu anglického jazyka a po uplynutí doby spolupráce
(5 rokov) odovzdať investovaný majetok materskej školy (zriaďovateľovi) darovacou
zmluvou, alebo predajom za 1,-Sk.
Na základe uvedeného riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam
Petržalka vypovedal ku dňu 1.4.2009 nájomnú zmluvu baletnému štúdiu Tepsichoré
a oddelenie školstva, kultúry a športu navrhlo náhradné priestory v ZŠ Černyševského 8,
ktoré baletnému štúdiu vyhovujú (činnosť baletné štúdio Tepsichoré vykonáva denne od
16:30 h do 19:00 h, okrem stredy, kedy začínajú o 15:30 h).

2. Informácia o dopadoch zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na mestskú časť BratislavaPetržalka.
Uvedený materiál bol prerokovaný v MZ dňa 21. 10. 2008 a predchádzal materiálu,
uvedeného v bode 1. V materiáli oddelenie školstva, mládeže a kultúry poukázalo na vážny
problém, vzniknutý prijatím nového školského zákona v oblasti predprimárneho vzdelávania
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(vzdelávanie a výchova v materských školách) znížením počtu detí na triedu a tým i na
zníženie kapacity miest v materských školách.
V dôsledku zníženia počtu detí na triedu a na základe možnosti požiadať štátnu
školskú inšpekciu o povolenie vyššieho počtu detí v triedach, ako je uvedené v novom
školskom zákone, sme požiadali v školskom roku 2008/2009 o navŕšenie počtu detí v MŠ
o 232, čo je rozdiel v maximálnom počte detí v MŠ podľa starej vyhlášky a nového
školského zákona. Uvedené je možné len do školského roku 2011/2012, kedy končí platnosť
prechodného ustanovenia zákona. Na základe uvedeného, v dôsledku dostupných údajov
štatistík zaznamenávame stúpajúci počet živonarodených detí a nárast nedostatku miest v MŠ.
Materiál po prvýkrát priniesol i návrhy možností riešenia zabezpečiť dostatočný
počet miest v materských školách: jednou z hlavných možností je zrušenie nájmov
v prenajatých priestoroch MŠ a zriadenie tried v MŠ Bzovícka 6, MŠ Pifflova 10, MŠ
Ševčenkova 35 a MŠ Lietavská 1, ďalšími boli definované:
• Zriadenie alokovaných tried v pavilónoch A1 (nad školskou jedálňou) ZŠ v tesnej blízkosti
MŠ v miestach potreby, rozmiestnené podľa najväčšieho záujmu rodičov. Uvedená
alternatíva bola vyhodnotená Strediskom služieb školám a školským zariadeniam
Petržalka ako najvýhodnejšia (pokryje nárast záujmu na dobu potreby a súčasne
záujem rodiča umiestniť dieťa čo najbližšie bydliska).
• Vrátenie budovy bývalej MŠ Fedinovej 7 a vybudovaním modernej MŠ, spĺňajúcej
európske kritériá.
• Sprísnenie kritérií na prijímanie detí do MŠ;
• Podpora vzniku neštátnych materských škôl,
• Odporučené školskou komisiou: Výstavba nadstavby jedného podlažia na existujúcu
materskú školu.
• Odporučené školskou komisiou: Zriadenie materskej školy v ucelenom pavilóne základnej
školy.
Pre školský rok 2009/2010 sme Štátnu školskú inšpekciu požiadali o navŕšenie počtu
detí v triedach MŠ podľa prechodných ustanovení nového školského zákona o 319.

3. Analýza kapacity a výhľadu miest v materských školách mestskej časti
Bratislava-Petržalka
MZ dňa 16. decembra 2008 prerokovalo a vzalo na vedomie materiál Analýza
kapacity a výhľadu miest v materských školách mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorý rozvinul a podrobne finančne opísal finančné náklady na vznik nových miest
v materských školách podľa analýzy možností, uvedených i v predchádzajúcom materiáli.
Za rezervy v priestoroch boli opäť definované zrušenie nájmov v materských školách:
- 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.
MZ neodporúčalo zrušiť nájmy v MŠ Bzovícka a MŠ Pifflova, kde sa nachádzajú
súkromné detské jasle, ktoré mestská časť Bratislava-Petržalka neprevádzkuje.
V návrhu postupnosti riešenia
V roku 2008 uskutočniť kontroly v MŠ v naplnenosti tried z dôvodu nízkej
priemernej dochádzky, doplniť detské misy a umývadlá v MŠ Ševčenkova 35 z dôvodu
nedostatočného počtu v bývalej jaselskej časti budovy.
V roku 2009 doplniť detské misy a umývadlá v MŠ v lokalite Lúky a Dvory (8 MŠ),
aby sa dodržali hygienické podmienky na dodržanie kapacity MŠ (5 detských mís a 5
umývadiel na jedno dieťa), sprísniť kritériá prijímania detí; neprijímať deti, ktoré majú
matku/otca na materskej/rodičovskej dovolenke, nedovŕšia 3 roky do 31. decembra
príslušného kalendárneho roka, nemajú trvalý alebo preukázateľný prechodný pobyt
v mestskej časti Bratislava-Petržalka; zrušiť prenájmy baletnému štúdiu Tepsichoré v MŠ
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Ševčenkova 35 a tanečnému štúdiu ONE v MŠ Lietavská 1; prebudovať priestory pavilónu
A1 v ZŠ Nobelovo nám. 6, kde by sa zriadili 2 elokované triedy v MŠ Bohrova 1 pre 40 detí,
v ZŠ Tupolevova 20 – 2 elokované triedy pre 40 detí MŠ Iľjušinova 1.
V závere materiálu predkladatelia konštatujú, 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.
Materiál súčasne prináša i prehľady nákladov pri alternatívnych riešeniach zvýšenia
počtu tried/miest v MŠ v mestskej časti Bratislava-Petržalka pri nadstavbe na MŠ, pri zriadení
7 triednej MŠ Fedinova 7, pri zriadení 4 tried v pavilónoch A1v 2 ZŠ v roku 2009 a následne
v roku 2010 a pri vybudovaní tried po zrušení 2 nájmov v MŠ pre 2 triedy. Posledná
z alternatív bola jednoznačne zaradená na prvé miesto vo výhodnosti.

Zmena uznesenia č. 393/2009
Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme návrh na zmenu uznesenia č.
393 a vypustiť bod č. 4 – „Ponechať baletné štúdio Tepsichoré v pôvodných priestoroch
a novú triedu zatiaľ riešiť provizórne (do zrekonštruovania objektu na Fedinovej ul.)“.

Dôvody:
1. „Provizórne“ riešenie nie je pri deťoch materskej školy vhodným riešením.
2. Každé umiestnenie detí v akýchkoľvek priestoroch vyžaduje súhlas Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva za splnenia náročných hygienických, ale i bezpečnostných
podmienok.
3. Alternatíva umiestnenia detí mimo priestorov „domovskej“ MŠ je zásahom do chodu MŠ,
do režimu dňa, do spoločných kultúrno-športových podujatí MŠ, do záujmovej činnosti
MŠ (deti z oboch tried „predškolákov“ navštevujú krúžok anglického jazyka a spevácky
krúžok, ktorému sa MŠ venuje nadštandardne).
4. ZŠ nemá areál s hrovými prvkami pre deti predškolského veku, deti budú odkázané len na
prechádzky do okolia.
5. ZŠ Prokofievova sa nachádza vo vzdialenosti cca 700 m od MŠ.
6. Baletné štúdio Tepsichoré sa venuje deťom denne od 16:30 h do 19:00 h, okrem stredy,
kedy začínajú o 15:30 h.
7. Baletné štúdio Tepsichoré po výpovedi zo strany prenajímateľa akceptuje ponúknuté
priestory v ZŠ Černyševského 8.

Alternatívy riešenia:
1. Najvhodnejšou alternatívou je uvoľniť priestory triedy MŠ Ševčenkova 35 baletným
štúdiom Tepsichoré.
2. Dočasné umiestnenie triedy najstarších detí predškolského veku do priestorov pavilónu
A1 ZŠ Prokofievova 5. Po prehliadke konštatujeme, že sú vhodné len pod podmienkou
prestavby hygienických zariadení doplnením 2 umývadiel pre deti, nakoľko nespĺňajú
potrebný počet (na jedno umývadlo a jednu toaletu je maximálne 5 detí). V súčasnosti sú
k dispozícii 6 toaliet a 4 umývadlá (2 pri toaletách a po jednom v 2 triedach). Súčasne je
potrebné priestory vymaľovať a zariadiť priestory.
3. Prednostne zrekonštruovať budovu bývalej MŠ Fedinova (výstavba plynovej kotolne,
výmena okien, rekonštrukcia strechy, výmena PVC podláh, obnova zariadenia
a príslušenstva (umývadlá a toalety), ktorá je v tesnej blízkosti MŠ Ševčenkova 35
a zariadiť v nej 2 triedy od 1. 2. 2010 po súhlase Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
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