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Jozef DÚBRAVSKÝ, moderátor:  

"Získať miesto v škôlke v blízkosti domova je v Bratislave za posledné tri roky stále väčší problém. 
Materské školy nemajú dostatočné kapacity ani peniaze na to, aby ich mohli zväčšovať. Rodičia tak 
môžu zainvestovať do súkromných škôlok, ktorých v hlavnom meste stále pribúda, alebo sa 
rozhliadnuť v širšom okolí či inej mestskej časti."  

Silvia MAJEROVÁ, redaktorka:  

"Dieťa do škôlky prijímajú na základe určitých kritérií, no vždy je to podmienené najmä jej 
kapacitou. Pani Zuzane dieťa do škôlky nezobrali z iného dôvodu."  

Zuzana LUKÁČOVÁ, mamička na rodičovskej dovolenke:  

"Hoci sme splnili všetky podmienky na prijatie dieťaťa do škôlky, teda že mal tri roky, sme 
zamestnaní, máme tu trvalý pobyt, nám ho neprijali, pretože sme mali na prihláške uvedeného 
mladšieho súrodenca a vlastne podľa toho pani riaditeľka usúdila, že ja som doma a že sa môžem 
postarať o svoje mladšie aj staršie dieťa."  

S. MAJEROVÁ:  

"V Bratislave si podmienky určujú jednotlivé mestské časti alebo samotní riaditelia škôlok. 
Uprednostniť musia deti v predškolskom veku."  

Oľga LIČKOVÁ, riaditeľka MŠ Velehradská Ružinov:  

"Potom pristupujeme k prijatiu tých detí ďalších, ktoré spĺňajú kritéria, pozrieme sa, či tam nemáme 
nejakých súrodencov, potom najbližšie naše okolie, čo máme. Pokiaľ zostane voľné miesto, tak ideme 
trošička ďalej."  

S. MAJEROVÁ:  

"Aj tento rok budú musieť rodičia v Bratislave hľadať alternatívy alebo škôlky mimo svojich bydlísk. 
V najväčšej mestskej časti v Petržalka chýba približne 400 miest."  

Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava - Petržalka:  

"Bude prijatých 689 nových detí do materských škôl. Bohužiaľ, neuspokojili sme momentálne 
približne 300 detí."  

S. MAJEROVÁ:  

"Problém je aj v tom, že rodičia podávajú viacero prihlášok, aby zvýšili šance svojho dieťaťa. 
Proces prijímania sa tak predlžuje."  

O. LIČKOVÁ:  

"Tento rok bolo v Ružinove okolo 300 detí zapísaných duplicitne."  

S. MAJEROVÁ:  

"Riaditelia tak prijímajú deti až v ďalšom kole. Rovnako zbytočné je podávať si prihlášku do škôlky, 
ak má dieťa menej ako tri roky Šance do budúcna mu to nezvýši."  

 


