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Rastislav Iliev, moderátor:  

"Fungovanie Cirkevného konzervatória na Beňadickej ulici v Petržalke bude zachované. Rozhodli 
o tom miestni poslanci. Pôvodný zámer zvýšenia nájomného na neúnosnú hranicu, totiž na poslednú 
chvíľu prehodnotili."  

Alexandra Važanová, redaktorka:  

"Desať eur na meter štvorcový na rok, to je pôvodný návrh sumy, ktorú mala mestská časť žiadať 
od cirkevného konzervatória za prenájom samosprávnej budovy na Beňadickej ulici."  

Eva Malatincová, riaditeľka Cirkevného konzervatória, Beňadická 16:  

"Ťažko by sme zháňali zdroje na to nájomné, keďže by to tvorilo okolo 17-tisíc eur a náš rozpočet, 
ktorý je stanovený tak ako aj na ostatných školách, je skrátený v porovnaní so štátnymi o príspevok na 
investície, čiže my by sme skutočne už nemali žiadne zdroje na to, ako zaplatiť to nájomné. Dostali by 
sme sa do veľmi ťažkej situácie."  

Roman Masár, zástupca starostu Petržalky:  

"My sme si pozerali jednotlivé VZN jednotlivých mestských častí a došli sme na to, že veľa 
súkromných škôl to mali za 20 na rok za meter štvorcový. Niektorým sa potom podarilo znížiť na desať 
eur, ale vždy to bola tá hranica desať až dvadsať eur. Dokonca aj na magistráte na meste odporúčali 
materiál v roku 2011 presne s týmto znením."  

Alexandra Važanová:  

"Poslanci nakoniec cirkevnému konzervatóriu odklepli prenájom vo výške jedného eura na meter 
štvorcový, čo je trojnásobok toho, čo platil doteraz. Zavážil najmä fakt, že nejde o súkromný ale 
cirkevný subjekt."  

Ľudmila Farkašová, poslankyňa Petržalky:  

"A ja som veľmi rada, že kolegovia pochopili, pretože možno iba nemali dostatok informácií a že 
pochopili tú vážnosť situácie, čo by sa stalo, keby sme tomuto cirkevnému konzervatóriu boli zvýšili 
neúmerne nájom. Znamenalo by to, že by sa gymnázium muselo z Beňadickej vysťahovať, 
jednoducho vyrobili by sme si problém, ktorý si naozaj nikto neželal."  

Alexandra Važanová:  

"Na jednej strane tu boli poslanci, ktorí poukazovali na to, že mestská časť nemá dostatok 
priestorov pre materské školy a základné školy, na druhej strane vy ste dôvodili aj tým, že hneď vedľa 
je budova, ktorá dlhé roky chátra a obávali ste sa toho istého osudu."  

Michal Radosa, poslanec Petržalky:  

"No treba si naozaj povedať to, že prispôsobenie nejakého objektu na potreby materskej školy nie 
je práve jednoduchá záležitosť. Je to záležitosť vybudovania sociálnych zariadení, je to záležitosť 
vybudovania kuchyne, prispôsobenia možno aj dispozície budovy, zariadenia inventárom, takže 
naozaj kým nemáme na stole návrh na zmenu nejakého objektu na materskú školu aj s konkrétnym 
vyčíslením a potom aj naozaj s finančným krytím, tak považujem nejaké ukončenie konkrétne aj 
takéhoto nájomného vzťahu za absolútne chybný krok."  

Vladimír Bajan, starosta Petržalky:  

"Ja si myslím, že poslanci len zvažovali, ako zhodnotiť majetok mestskej časti, videli rozdiel medzi 
súkromnou školou a cirkevnou, ja si myslím, že je to úplne legitímne a vrátilo sa to do nami 
dohodnutej ceny nájmu. Ja si myslím, že je to úplne v poriadku, pretože cirkevné konzervatórium nie 
je nejaká komerčná škola. Takže nejaké navýšenie sme urobili a myslím si, že také, ktoré unesie toto 
konzervatórium."  

Eva Malatincová:  

"Aj to euro je dosť veľká záťaž, ale ja zase chápem tiež, že aj štát tlačí na tie mestské časti, aby 
šetrili, takže je to ešte suma, ktorú by sme vedeli nejakým spôsobom zabezpečiť."  

Alexandra Važanová:  

"Mesačné školné na cirkevnom konzervatóriu je 26 eur. Tento poplatok však mnohé deti vzhľadom 
na zlú finančnú situáciu neplatia."  

Eva Malatincová:  

"Máme okolo 200 žiakov, 196 je presný počet štatisticky. Z toho sú aj deti z detských domovov, 
deti, ktoré majú mnoho súrodencov, čiže deti z mnohopočetných rodín, čiže skutočne sú to deti 



z kresťanských rodín, ktoré aj mnohé majú veľmi ťažkú sociálnu situáciu. Takže netlačíme, nemôžeme 
žiadať skutočne školné od každého z týchto detí. Musíme brať ohľad aj na tie ich rodinné pomery."  

Vladimír Bajan:  

"Mestská časť nemôže riešiť všetky sociálne problémy ľudí, ktorí bývajú v Petržalke. Môžeme len 
dopĺňať veci, robíme to predovšetkým s mladými rodinami a so seniormi. Konzervatórium je trošku 
nadštandard školy, je to niečo iné, tam sa musí rozhodnúť rodič, či do toho pôjde alebo nepôjde. 
A jednoducho nevidím priestor na nejaké mimoriadne dotácie. Na druhej strane si myslím, že aj 
zriaďovateľ musí sa začať starať o svoje školy. Myslím tým v tejto chvíli cirkev a som presvedčený, že 
nejaký priestor tam oni určite majú na to, aby svojím cirkevným školám, ktoré sú dobré, 
konzervatórium v Petržalke je naozaj výnimočné, aby týmto ľuďom pomohli."  

Alexandra Važanová:  

"Okrem úpravy výšky nájomného mestská časť konzervatóriu prenájom priestorov aj predĺžila, a to 
až do roku 2024."  

 


