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1. N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e 

zmenu využitia objektu Fedinova 7, Bratislava podľa:

Alternat�vy č. 1 - pokračovať v zmysle uznesen� č. 389 a 454,

alternat�vy č. 2 - po realiz�ci� schv�lenej rekonštrukcie objektu (okn�, strechy, elektro
a plynofik�cia) prenajať cel� objekt jedn�mu z�ujemcovi,

alternat�vy č. 3 - prenajať cel� objekt a realiz�ciu rekonštrukcie objektu prenechať na 
n�jomcu,

alternat�vy č. 4 - po realiz�ci� schv�lenej rekonštrukcie objektu (okn�, strechy, elektro
a plynofik�cia) rozdeliť cel� objekt na viac samostatn�ch celkov a tieto prenajať, pričom si 
MČ ponech� 3 triedy ako alokovan� pracovisko MŠ Ševčenkova 35,

alternat�vy č. 5 - pri realiz�ci� schv�lenej rekonštrukcie objektu (okn�, strechy, elektro
a plynofik�cia) rozdeliť cel� objekt na viac samostatn�ch celkov a tieto prenajať viacer�m 
z�ujemcom.

Miestna rada na svojom zasadnut� 20. apr�la 2010 prijala uznesenie č. 543, ktor�m 
odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť zmenu 
využitia objektu Fedinova 7, Bratislava podľa alternat�vy č. 4, t.j. po realiz�cii 
schv�lenej rekonštrukcie objektu (okn�, strechy, elektro a plynofik�cia) a rozdeliť cel� 
objekt na viac samostatn�ch celkov a tieto prenajať, pričom si mestsk� časť ponech� 3 
triedy ako alokovan� pracovisko MŠ Ševčenkova 35.



3

2. D�vodov� spr�va

I. S�časn� stav:

1.) Uznesen�m Miestneho zastupiteľstva Bratislava–Petržalka č. 389 z 9.6.2009 bolo 
schv�len� zriadenie MŠ Fedinova v zriaďovateľskej p�sobnosti Mestskej časti Bratislava–
Petržalka. Taktiež uznesen�m Miestneho zastupiteľstva Bratislava–Petržalka č. 454 z 
27.10.2009 bol Miestnym zastupiteľstvom Bratislava–Petržalka schv�len� n�vrh na 
zaradenie MŠ a ŠJ Fedinova do siete matersk�ch šk�l a školsk�ch jed�ln� ako i n�klady na 
rekonštrukciu objektu.

2.) S ohľadom na prijat� uznesenia pripravuje SSŠaŠZ Petržalka rekonštrukciu objektu 
(v�mena okien, rekonštrukcia striech a plynofik�cia objektu). Po vypracovan� projektovej 
dokument�cie bude realizovan� v�berov� konanie na realiz�ciu predmetn�ch pr�c cca m�j 
2010.

3.) Na sprev�dzkovanie objektu ako materskej školy nie s� k dispoz�cii finančn� prostriedky. 
V objekte je nutn� vykonať stavebn� opravy, obnovu malieb, obnovu podlahov�ch kryt�n, 
vybavenie tried n�bytkom, obnovu svietidiel, obnovu zariaďovac�ch predmetov, atď..

4.) Na zabezpečenie samotnej prev�dzky materskej školy nie s� finančn� prostriedky (mzdy 
a odvody pedagogick�ch a spr�vnych zamestnancov, n�klady na energie a ostatn� 
prev�dzkov� n�klady).

5.) S ohľadom na dan� lokalitu nie je zaručen� pln� kapacitn� využitie objektu ako materskej 
školy. Po konzult�cii s oddelen�m ŠKaŠ je predpoklad využitia cca troch tried.

II. N�vrh bud�ceho využitia objektu:

S ohľadom na dispozičn� riešenie objektu existuje viac alternat�v jeho využitia, uveden�ch 
v n�vrhu uznesen� na str. 2 materi�lu.
1.) Cel� objekt riešiť ako MŠ v zmysle schv�len�ho uznesenia č. 389 a 454. V tom pr�pade 

treba doriešiť financovanie sprev�dzkovania objektu a samotnej prev�dzky.
2.) Prenajať cel� objekt, tu zv�žiť či pri tejto alternat�ve realizovať schv�len� rekonštrukcie 

objektu, alebo ich preniesť na n�jomcu. Všetky ostatn� n�klady na zabezpečenie 
prev�dzky preniesť na n�jomcu. O pren�jom cel�ho objektu je v s�časnosti z�ujem 
(Žiadosť o dlhodob� pren�jom PaedDr. Soni Kikušovej, CSc. na zriadenie 
multifunkčn�ho edukačn�ho centra zameran�ho na predprim�rnu eduk�ciu. Okrem p. 
Kikušovej evidujeme ďalš�ch štyroch z�ujemcov, ktor� však ešte nepredložili požiadavku 
o pren�jom.).

3.) Rozdeliť objekt na viac samostatn�ch čast� s ohľadom na to, že objekt m� štyri samostatn� 
vstupy. 
Takto vznik� riešenie viac variantov.
a) Ponechať tri triedy pre MŠ ako alokovan� pracovisko MŠ Ševčenkova, vr�tane 

pr�pravy stravy v ŠJ pri MŠ Ševčenkova. Cel� časť b�val�ch detsk�ch jasl� prenajať 
ako i jednu triedu na pr�zem� v časti MŠ. MŠ by využ�vala tiež jed�leň a kuchyňa by 
mohla sl�žiť všetk�m subjektom.

b) Obdobne ako v bode a) zriadiť MŠ v b�valej časti detsk�ch jasl� a cel� časť MŠ 
prenajať. Nev�hodou by bolo, že pl�novan� plynov� kotolňa bude umiestnen� v časti 
MŠ, t. j. jej prev�dzku by musel zabezpečovať n�jomca. Taktiež ďalš� n�jom by bol 
obmedzen� len pre dvoch n�jomcov.

c) Prenajať cel� objekt viacer�m z�ujemcom.
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III.   N�vrh riešenia s finančn�m dopadom

Ako optim�lne riešenie sa jav� alternat�va pren�jmu cel�ho objektu čo pre mestsk� 
časť Bratislava-Petržalka neprin�ša žiadne finančn� n�klady. Dovoľujeme si však upozorniť 
na nedostatok miest v matersk�ch škol�ch, a preto navrhujeme riešiť prev�dzku objektu 
podľa alternat�vy 4 v n�vrhu uznesen� na str. 2.

Finančn� vyjadrenie n�kladov:

Celkov� plocha objektu je 1 962,17 m2. Plocha troch tried vr�tane jed�lne a kuchyne je 
1 059,12 m2.
 Celkov� n�klady na energie a ostatn� služby s� 33 000 €/rok.
 N�klady na tri triedy, jed�leň a kuchyňu predstavuj� 53,62 % z celkov�ch ročn�ch 

n�kladov na energie a služby, čo predstavuje čiastku 17 700 €. V pr�pade využ�vania 
jed�lne a kuchyne aj in�mi n�jomcami sa na prev�dzkov�ch n�kladoch m�žu podieľať aj 
t�to n�jomcovia.

 Na obnovu priestorov je nutn� vykonať obnovu malieb, n�terov a podlahov�ch kryt�n, 
bežn� stavebn� �pravy, doplnenie zariaďovac�ch predmetov v hygienick�ch zariadeniach, 
obnovu svietidiel a radi�torov�ch krytov v celkovej hodnote 60 000 €.

 Na vybavenie tried invent�rom a učebn�mi pom�ckami je potrebn� čiastka 30 000 €.
 Na vybavenie zborovne, miestnosti pre upratovačky a jed�lne je potrebn� čiastka 10 000 

€.
 Na vybavenie kuchyne, ktor� bude sl�žiť len ako v�dajňa školskej jed�lne pri MŠ 

Ševčenkova je potrebn� čiastka 12 000 €.
 Na vybavenie are�lu hern�mi prvkami je potrebn� 6 000 €.
 Mzdy a odvody pre 6 učiteliek, jednu upratovačku a jednu kuch�rku predstavuj� 

priemern� n�klady vo v�ške 75 000 €/rok.
 Predpokladan� ostatn� ročn� n�klady s� vo v�ške cca 3 000€.

 Pr�jem z pren�jmu ostatn�ch priestorov pri n�jomnom cca 8,3 €/m2 na rok predstavuje 
čiastku 7 495 €.

 N�klady na sprev�dzkovanie ostatn�ch priestorov ako i prev�dzkov� n�klady v t�chto 
priestoroch by si hradil n�jomca s�m.

 Rekonštrukciu objektu by bola realizovan� v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 454 z 27.10.2009.

Z uveden�ho vypl�va, že na sprev�dzkovanie troch tried s� potrebn� finančn� n�klady (bez 
rekonštrukcie) vo v�ške 118 000 € a na bežn� ročn� prev�dzku je potrebn�ch 95 700 €.

Jednotliv� n�klady vych�dzaj� z materi�lu prerokovan�ho v miestnom zastupiteľstve dňa 
27.9.2009 a z porovnania skutočn�ch prev�dzkov�ch n�kladov identickej materskej školy 
(MŠ Strečnianska).
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IV. N�vrh využitia ostatn�ch priestorov v pr�pade riešenia podľa alternat�vy č. 4 
v n�vrhu uznesen� na str. 2.

1. Triedu na pr�zem� v časti MŠ prenajať Baletn�mu št�diu s vyučovan�m baletu a tanca det�, 
ktor� v s�časnosti využ�va prenajat� priestory v MŠ Lietavsk�.
V�znam:
 T�mto presunom n�jomcu sa vytvor� možnosť zriadenia jednej triedy v MŠ Lietavsk�

s predpokladan�mi n�kladmi na vybavenie triedy a bežn� opravy cca 10 000 €. 
N�klady na prev�dzku (energie a služby) sa zv�šia o 3 120 € a n�klady na mzdy 
a odvody pre dve učiteľky, � �v�zok upratovačky a � �v�zok kuch�rky by 
predstavovali čiastku 24 000 €/rok. Zn�ži sa pr�jem z pren�jmu na MŠ Lietavsk� o 897 
€/rok, ale ten by sa v min. hodnote preniesol na pren�jom v MŠ Fedinova.

2. Jednu triedu na pr�zem� v časti DJ prenajať n�jomcovi Kor�lky s činnosťou 
prev�dzkovania športov�ch, telov�chovn�ch a regeneračn�ch činnost� pre deti a rodičov 
det�, ktor� v s�časnosti využ�va prenajat� priestory v MŠ Bzov�cka.
V�znam:
 T�mto presunom n�jomcu sa vytvor� možnosť zriadenia jednej triedy v MŠ Bzov�cka

s predpokladan�mi n�kladmi na vybavenie triedy a bežn� opravy cca 10 000 €. 
N�klady na prev�dzku (energie a služby) sa zv�šia o 3 837 € a n�klady na mzdy 
a odvody pre dve učiteľky, � �v�zok upratovačky a � �v�zok kuch�rky by 
predstavovali čiastku 24 000 €/rok. Zn�ži sa pr�jem z pren�jmu na MŠ Bzov�cka 
o 2 112  €/rok, ale ten by sa v min. hodnote preniesol na pren�jom v MŠ Fedinova.

3. Jednu triedu na pr�zem� a jednu triedu na poschod� v časti DJ prenajať n�jomcovi Kľ�čik 
s činnosťou prev�dzkovania detsk�ho centra starostlivosti o deti jaselsk�ho veku, ktor� 
v s�časnosti využ�va prenajat� priestory v MŠ Pifflova.
V�znam:
 T�mto presunom n�jomcu sa vytvor� možnosť zriadenia jednej triedy v MŠ Pifflova

s predpokladan�mi n�kladmi na vybavenie triedy a bežn� opravy cca 10 000 €. 
N�klady na prev�dzku (energie a služby) sa zv�šia o 6 720 € a n�klady na mzdy 
a odvody pre dve učiteľky, � �v�zok upratovačky a � �v�zok kuch�rky by 
predstavovali čiastku 24 000 €/rok. Zn�ži sa pr�jem z pren�jmu na MŠ Pifflova o 1 
243  €/rok, ale ten by sa v min. hodnote preniesol na pren�jom v MŠ Fedinova.



V. V�hody alternat�vy č. 4

1. Bezprobl�mov� začlenenie nov�ch tried do v�chovnovzdel�vacieho procesu už 
jestvuj�cich šk�l.

2. Rozloženie tried do viac lokal�t, 1 trieda v lokalite L�ky VIII, 1 trieda v lokalite L�ky IV, 
1 trieda v lokalite Dvory IV a 3 triedy v lokalite Dvory I (bližšie k občanom Petržalky).

3. R�chle a bezprobl�mov� zaradenie tried do prev�dzky bez schvaľovac�ch procesov 
Ministerstva školstva SR.

4. Nižšie ročn� prev�dzkov� a mzdov� n�klady MŠ aj ŠJ cca o 20 %.
5. Zastupiteľnosť učiteľov a in�ch zamestnancov šk�l.
6. Nižšie n�klady na interi�rov� vybavenie cca o 70 %.
7. Nižšie n�klady na opravy a �držbu cca o 75 %.
8. Využiteľnosť priestorov na 100% pre predprim�rne vzdel�vanie.
9. Začlenenie det� nov�ch tried do života už zabehnutej školy.
10. Bezprobl�mov� zabezpečenie školsk�ho stravovania.
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VI. Z�ver

Predmetn� n�vrh rieši využitie objektu Fedinova s n�slednou možnosťou vytvorenia tried 
v ďalš�ch lokalit�ch. 

3. Stanovisko školskej komisie

V�pis zo z�znamu zo zasadnutia školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava-Petržalka z 13. apr�la 2010, M�

Pr�tomn�: Mgr.  Braunov�, Mgr. Dolinay, Mgr. Drag�ňov� CSc, doc. RNDr. Luck� CSc., 
Mgr. Lukačkov�, Ing. Mikus, Ing. Petriskov�, MUDr. Plšekov�
Prizvan� pr�tomn�: Mgr. Elena Pol�kov� - VO ŠKaŠ

Program:
1. Prerokovanie žiadost� o dot�cie k 31.3.2010
2. N�vrh na využitie objektu Fedinova 7
3. R�zne 

K bodu 2
Mgr. Pol�kov� predstavila materi�l N�vrh na využitie objektu Fedinova 7. Členovia v bohatej 
diskusii konštatovali jeho v�znam pre sprev�dzkovanie budovy a vytvorenie nov�ch tried 
v existuj�cich matersk�ch škol�ch pre potreby predprim�rnej v�chovy v čase nedostatku 
finančn�ch prostriedkov mestskej časti na jej cel� prev�dzkovanie. Pozit�vom je i skutočnosť, 
že s�časn�m n�jomcom - dvom prev�dzkovateľom jaselsk�ch služieb a tanečnej školy bude 
poskytnut� n�hrada priestorov v budove Fedinova 7. Poslankyňa Luck� navrhuje zv�žiť 
zriadenie vlastn�ho zariadenia jaselsk�ho typu pre deti mladšie ako 3 roky v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.
Členovia komisie odpor�čaj� alternat�vu č. 4 za najvhodnejšiu.
Hlasovanie:
Počet pr�tomn�ch: 6; za: 6

V Bratislave  15. apr�la 2010
Zap�sala: Mgr. Elena Pol�kov� 

Mgr. Zuzana Lukačkov�
predsedn�čka školskej komisie 


