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Oto Görner, moderátor:  

"V minulosti škôlka, dnes posilňovňa alebo v lepšom prípade domov dôchodcov, no neraz už len 
chátrajúca budova. Po celom Slovensku môžeme vidieť podobné príklady, hoci pre nedostatok miesta 
škôlky každoročne neprijmú takmer 10-tisíc detí. Ministerstvo školstva chce preto pri prerozdeľovaní 
dotácií na rozširovanie kapacít prihliadať aj na to, ako samospráva s budovami škôlok nakladala."  

Elena Koritšánska, redaktorka:  

"Dlhoročne chátrajúca škôlka je aj v bratislavskej Petržalke na Vyšehradskej ulici. Hovorkyňa 
Katarína Macenková upozorňuje, že budovu vlastnilo hlavné mesto."  

Katarína Macenková, hovorkyňa mestskej časti Petržalka:  

"Mestská časť vyvíjala aktivity smerom k mestu, aby jej túto budovu zverilo do správy práve za 
účelom zriadenia materskej školy. Toto sa však udialo len nedávno v októbri."  

Elena Koritšánska:  

"V budúcoročnom rozpočte chce vyčleniť peniaze na jej rekonštrukciu. Petržalka však ešte v roku 
2005 vyradila zo siete tri z 22 škôlok."  

Katarína Macenková:  

"Demografické údaje v tom čase hovorili o znižovaní počtu detí v materských školách."  

Elena Koritšánska:  

"Dnes v týchto budovách samospráva prevádzkuje Základnú umeleckú školu či domov dôchodcov 
a čiastočne aj škôlku. Petržalská samospráva za uplynulé štyri roky vytvorilo 300 nových miest 
v škôlkach. Presne toľko prihlášok však odmietla len v uplynulom školskom roku. V novom roku chce 
prijať ďalších 130 detí. Žiadnu svoju budovu škôlku však nepredala. Naopak, s predajom má 
skúsenosti mesto Nitra. V priestoroch dnes pôsobí súkromná jazyková škôlka. Prednosta mestského 
úradu Igor Kršiak."  

Igor Kršiak, prednosta Mestského úradu v Nitre:  

"Bol po takej škôlke dopyt, mesto si nemohlo dovoliť to nejakým spôsobom zastrešiť kvôli výške 
investície. Si myslím, že pre túto lokalitu to bol prínos, ten školský účel bol zachovaný."  

Elena Koritšánska:  

"Mesto však deklaruje, že pre všetky trojročné deti z Nitry našlo miesta vo svojich štátnych 
materských školách. Na rýchlejšie rozširovanie kapacít chce rezort školstva samosprávam prerozdeliť 
10 miliónov eur. Nebude to však automaticky. Hovorkyňa Beáta Dupaľová."  

Beáta Dupaľová, hovorkyňa ministerstva školstva:  

"Jedno z mnohých kritérií na poskytnutie dotácie bude určite aj to, ako obec naložila so svojimi 
budovami materských škôl, prípadne či ich možno aj rozpredala."  

Elena Koritšánska:  

"Najviac detí sa bude podľa demografických údajov hlásiť do škôlok v roku 2016. Neskôr sa 
problém presunie do základných škôl."  

 


