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Úvod:  
Informatívny materiál o  komplexných možnostiach zvyšovania kapacít predprimárneho 

vzdelávania v objektoch materských a základných škôl sa predkladá na rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava (ďalej len  „MZ“) v zmysle uznesenia  

č. 201/2/2016 prijatého na rokovaní MZ dňa 28.06.2016 v súvislosti s prerokovaním materiálu 

Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 

školách. Pri vypracovaní informatívneho  materiálu boli využité všetky materiály, ktoré boli 

predmetom rokovania MZ v predchádzajúcom období. 
 

I. Zvyšovanie kapacít MŠ v rokoch 2008 - 2013 
 

Zvyšovanie kapacít materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

P. č. Materská škola  
počet novo 

zriadených tried 

kapacita novo 

zriadenej tried 

termín otvorenia 

triedy 
Poznámka 

1. Bzovícka 1 20 1.9.2008 prebudovaním priestorov 

2. Röntgenova 1 20 1.9.2008 prebudovaním priestorov 

3. Pifflova 1 23 1.9.2008 ukončením prenájmu 

4. MŠ Ševčenkova  1 18 1.1.2009 prebudovaním priestorov 

  1 23 1.9.2009 zrušením prenájmu 

6. MŠ Lietavská 1 20 1.2.2011 ukončenie prenájmu 

7. MŠ Pifflova 1 23 1.9.2011 ukončenie prenájmu 

8. MŠ Holíčska 1 20 1.9.2011 prebudovaním priestorov 

9. MŠ Macharova 1 20 1.9.2012 prebudovaním priestorov 

10. MŠ Holíčska 2 40 1.1.2013 
vybudovaním elokovaného pracoviska v 

priestoroch ZŠ Holíčska 50 

11. MŠ Bzovícka 1 15 1.10.2013 prebudovaním priestorov 

Spolu  11 242   

 

A) Postup mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení zvyšovania kapacít materských škôl 

v jej zriaďovateľskej pôsobnosti – materiál prijatý na rokovaní MZ 30.09.2014 

V roku 2014 bol prijatý postup na ďalšie zvyšovanie kapacít MŠ, ktorý bol rozdelený do dvoch 

etáp: 
 

I. etapa: školský rok 2014/2015 

1. prebudovanie školníckeho bytu v MŠ Lachova a zriadenie ďalšej triedy v MŠ  od 1. 11.2014  

- Zriadenie novej triedy v MŠ Lachova v lokalite Háje II - prebudovaním bývalého školníckeho 

bytu sa zvýšila kapacita materských škôl o 18 miest. Na realizáciu projektu poskytnutá 

dotácia z BSK v rámci výzvy „Naša škôlka – náš kraj“, mestskej časti Bratislava-Petržalka vo 

výške  5 000 €. - splnené 
 

2. zriadenie elokovaných tried v ZŠ 

a) na základe pozitívnych skúsenosti získaných zo zriadenia elokovaného pracoviska MŠ 

Holíčska 30 vo voľných nebytových priestoroch ZŠ Holíčska 50, sa  v lokalite Dvory II  

v ZŠ Tupolevova sa  od 1.1. 2015 zriadili 4 triedy elokovaného pracoviska MŠ Iľjušinova 1  

najneskôr od 1.1.2015 (4 triedy) Kapacita materských škôl sa zvýšila o 88 miest.  - splnené 

Poznámka: od 1.1.2016 zosúladenie so zákonom, zriadená riadna MŠ Tupolevova 20 

b) v lokalite Dvory V, od 1.1.2015 zriadenie elokované pracoviska (2 triedy) MŠ Röntgenova  

v ZŠ Nobelovo nám. Kapacita materských škôl sa zriadením dvoch nových tried zvýšila  

o 40 miest. - splnené 

Poznámka: od 1.1.2016 zosúladenie so zákonom, zriadená riadna MŠ Nobelovo nám. č .6 
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Prehľad o zvýšení kapacít MŠ  v rokoch 2014 - 2015 

 

 

3. Zvýšenie kapacít MŠ v roku 2016 

- Od 1. apríla 2016 zaradená do siete škôl a školských zariadení SR dvojtriedna  

MŠ Gessayova 2 s kapacitou 40 miest, vybudovaná vo voľných nebytových priestoroch 

ZŠ Gessayova 2  - na realizáciu projektu získaná dotácia z BSK v rámci výzvy „Naša škôlka 

– náš kraj“ vo výške 5 500 €. Ostatné náklady boli hradené z rozpočtu mestskej časti. - 

splnené 

 

Sumárny prehľad o zvyšovaní kapacít MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

v rokoch 2008 -2016 

P. č. Materská škola  
počet novo 

zriadených tried 

kapacita novo 

zriadených tried 
termín otvorenia  Poznámka 

1. Bzovícka 1 20 1.9.2008 prebudovaním priestorov 

2. Röntgenova 1 20 1.9.2008 prebudovaním priestorov 

3. Pifflova 1 23 1.9.2008 ukončenie  prenájmu 

4. MŠ Ševčenkova  1 18 1.1.2009 prebudovaním priestorov 

  1 23 1.9.2009 ukončenie  prenájmu 

6. MŠ Lietavská 1 20 1.2.2011 ukončenie prenájmu 

7. MŠ Pifflova 1 23 1.9.2011 ukončenie prenájmu 

8. MŠ Holíčska 1 20 1.9.2011 prebudovaním priestorov 

9. MŠ Macharova 1 20 1.9.2012 prebudovaním priestorov 

10. MŠ Holíčska 2 40 1.1.2013 

vybudovaním elokovaného pracoviska v 

priestoroch ZŠ Holíčska 50, od 1.1.2016 

MŠ Holíčska 50 

11. MŠ Bzovícka 1 15 1.10.2013 prebudovaním priestorov 

12. MŠ Lachova 1 20 1.11.2014 prebudovaním priestorov 

13. Iľjušinova 4 88 1.1.2015 

vybudovaním elokovaného pracoviska v 

ZŠ Tupolevova 20,  od 1.1.2016 MŠ 

Tupolevova 20 

14. MŠ Röntgenova 2 40 1.2.2015 

vybudovaním elokovaného pracoviska v 

ZŠ Nobelovo nám. 6, od 1.1.2016 MŠ 

Nobelovo nám. 6 

15. MŠ Gessayova 2 2 40 1.4.2016 
prebudovaním nebytových priestorov 

v ZŠ Gessayova 2 

S p o l u 21 430   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. č. Materská škola  
počet novo 

zriadených tried 

kapacita novo 

zriadenej tried 

termín otvorenia 

triedy 
Poznámka 

1. MŠ Lachova 1 20 1.11.2014 prebudovaním priestorov 

2 Iľjušinova 4 88 1.1.2015 
vybudovaním elokovaného 

pracoviska v ZŠ Tupolevova 20 

3 MŠ Röntgenova 2 40 1.2.2015 
vybudovaním elokovaného 

pracoviska v ZŠ Nobelovo nám. 6 

Spolu 7 148   
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MŠ Bzovícka - 1 trieda  

P.č. Názov Náklady 

1 Stavebné práce          15 918,00 €  

2 Interiérové vybavenie            1 859,33 €  

Spolu        17 777,33 €  

   

MŠ Holíčska 50 - 2 triedy  

P.č. Názov Náklady 

1 Stavebné práce          11 051,01 €  

2 Interiérové vybavenie          10 753,98 €  

3 Herné prvky            4 691,00 €  

Spolu        26 495,99 €  

   

MŠ Lachova 31 - 1 trieda  

P.č. Názov Náklady 

1 Stavebné práce          22 310,43 €  

2 Interiérové vybavenie            7 706,72 €  

3 Protipožiarny bezpečnostný projekt            1 200,00 €  

Spolu        31 217,15 €  

   

MŠ Nobelovo nám. - 2 triedy  

P.č. Názov Náklady 

1 Stavebné práce          25 146,10 €  

2 Interiérové vybavenie            6 790,00 €  

3 Herné prvky            4 645,70 €  

4 Protipožiarny bezpečnostný projekt            1 179,60 €  

Spolu        37 761,40 €  

   

MŠ Tupolevova - 4 triedy  

P.č. Názov Náklady 

1 Stavebné práce          30 690,23 €  

2 Výmena okien          45 425,51 €  

3 Interiérové vybavenie          14 252,00 €  

4 Herné prvky            5 315,00 €  

5 Protipožiarny bezpečnostný projekt            1 200,00 €  

Spolu        96 882,74 €  

   

MŠ Gessayova 2 - 2 triedy  

P.č. Názov Náklady 

1 Stavebné práce          33 453,27 €  

2 Požiarne schodisko          21 004,69 €  

3 Interiérové vybavenie            7 200,00 €  

4 Herné prvky            4 565,00 €  

5 Protipožiarny bezpečnostný projekt            1 200,00 €  

6 Projekt požiarneho schodiska            1 100,00 €  

Spolu        68 522,96 €  

Vstupné náklady na vybudovanie nových MŠ, resp. tried 
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Celkové vstupné náklady: 

 

P.č. Názov MŠ počet tried Náklady v € 

1. Bzovícka 1 nová trieda v priestoroch MŠ 17 777,33 

2. Holíčska 50 2 26 495,99 

3. Lachova 31 1 nová trieda v priestoroch MŠ  31 217,15 

4. Nobelovo nám. č. 6 2 37 761,40 

5. Tupolevova 20 4 96 882,74 

6. Gessayova 2 2 68 552,96 

S p o l u 12 278 687,57 

 

Celkové vstupné náklady na rozšírenie kapacít MŠ boli vo výške 278 687,57 €, z toho boli 

granty z BSK v rámci výzvy „Naša škôlka – náš kraj“, v celkovej výške 10 500,-€  (1 trieda MŠ 

Lachova – 5000,-€, 2 triedy MŠ Gessayova 2 – 5 500,- €). Ostatné náklady vo výške 2681187,57 € 

hradila mestská časť zo svojho rozpočtu.  

 

Ročné prevádzkové náklady  - bez nákladov za energie  (hradí SSŠaŠZP za všetky MŠ) na 

zabezpečenie činnosti novozriadených MŠ 
 

Celkové prevádzkové náklady 

 

P.č. Názov MŠ Mzdové 

náklady 
Prevádzkové náklady Spolu 

1. Bzovícka 20 000 3 000 23 000 

2. Holíčska 50 50 000 5 000 55 000 

3. Lachova 31 25 000 3 000 28 000 

4. Nobelovo nám. č. 6 50 000 5 000 55 000 

5. Tupolevova 20 95 000 9 000 104 000 

6. Gessayova 2 45 000 5 000 50 000 

S p o l u 285 000 30 000 315 000 
 

Záver:  
1. Za roky 2008 – 2016 bola kapacita MŠ, zriadením náhradných tried, zrušením prenájmu, 

prebudovaním priestorov v dvoch MŠ, zriadením 4 nových MŠ (Holíčska 50, Tupolevova 20, 

Nobelovo nám 6, Gessayova 20)  zvýšená celkom o 430. 

2. Okrem tohto zvyšovania kapacít, boli v jednotlivých MŠ vytvorené podmienky (dobudované 

umývadlá a záchodíky) na to, aby v maximálnej možnej miere bolo možné umiestniť, na základe 

zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, do každej triedy, v ktorých boli na to vytvorené podmienky o 3 detí viac. Týmto 

spôsobom bolo vytvorených ďalších 48 miest -  celkovo  sa od roku 2008 do roku 2016 zvýšila 

kapacita MŠ  o 478 miest. Vývoj počtu detí v materských školách dokumentujú grafy č. 1 – od 

školského roku 2000/2001 (materské školy boli do 30.06..2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti 

štátu – Okresný úrad Bratislava V – od 01.07.2002 v zmysle kompetenčného zákona prešli do 

pôsobnosti samosprávy.  
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Graf č. 1: Vývoj počtu detí v MŠ od šk. r. 2008/2009 do školského roku 2015/2016 

 

 
 

Graf č. 2: Vývoj počtu detí v MŠ od šk. r. 2008/2009 do školského roku 2016/2017 

 

 
 
 

II. etapa: školský rok 2015/2016 – 2016/2017 resp. až 2018 

1. Mestská časť s cieľom zvýšiť kapacity MŠ, požiadala hlavné mesto SR Bratislavu  

a Bratislavský samosprávny kraj o zverenie objektov bývalých MŠ do správy mestskej časti:  

a to konkrétne: 

a) objekt bývalej MŠ na Vyšehradskej ul.17 – bol vo vlastníctve a v priamej správe 

hlavného mesta SR Bratislavy.  

- objekt zverený v roku 2015, 

- v roku 2015 získaná časť finančných prostriedkoch  360 000,-€  kapitálové 

výdavky, 40 000,-€ - bežné výdavky – na základy výzvy MŠVVaŠ SR 

- v súčasnosti sa ukončuje výberové konanie na dodávateľa 

- MŠVVaŠ SR bolo požiadané o predĺženie možnosti čerpania dotácie do konca roku 

2017 z dôvodu veľmi dlhého procesu verejného obstarávania na dodávateľa  

- náklady hradené z dotácie MŠVVaŠ SR a z úveru  

2181 

2154 
2227 

2276 

2250 

2193 

2181 

2172 

2138 

2259 

2288 

2298 

2365 

2401 

2422 

2558 

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

Počet detí v MŠ od šk. r. 2000/2001 do šk. r. 2015/2016 

2138 
2255 2288 2298 2365 2417 

2583 2583 2 616 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Vývoj počtu detí v MŠ od šk.  roku 2008/2009 do šk.  rok 2016/2017  



7 
 

- rekonštrukciou objektu bývalej MŠ Vyšehradská 17 s jej súčasťou ŠJ na účely 

zabezpečenia predprimárneho vzdelávania sa zvýši kapacita MŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti o ďalších cca o 170 miest 
 

b) objekt bývalej MŠ na Krásnohorskej ul. 14 - vo vlastníctve BSK bez pozemku, (ten je 

vo vlastníctve iného subjektu). Mestská časť požiadala BSK o zverenie tohto objektu do 

správy.  

- po schválení bol objekt bývalej MŠ Krásnohorská 14 prenajatý  pre mestskú časť 

Bratislava-Petržalka od septembra 2015  za  nájomné 1,00 €/rok plus daň  

z nehnuteľnosti za objekt vo výške cca 6 600,00 €, náklady na energie mimo 

prevádzky boli mesačne vo výške 3 060,00 €, (úhrada tepla - 2 700,00 €, elektrická 

energia – 310,00 € - platba za elektromer, 50,00 € - voda),  úhrady nákladov za 

strážnu službu - 130,00 €, 

- podmienky, za ktorých bol objekt prenajatý, boli síce z pohľadu mestskej časti len 

ťažko realizovateľné, napriek tomu mestská časť v snahe, riešiť akútny problém 

nedostatku miest v MŠ, tento krok privítala,  

- mestská časť po podpísaní zmluvy začala pracovať na naplnení účelu prenájmu, 

uskutočnilo sa niekoľko rokovaní a hľadalo sa riešenie, ako prísnym podmienkam 

zmluvy vyhovieť, 

- napriek veľkej snahe sa ukázalo, že niektoré podmienky zmluvy nebolo možné 

splniť, 

- počas trvania nájmu sa o objekt zaujímali subjekty, ktoré by ho chceli využívať na 

rôzne účely, ktoré by mohli byť prínosom pre obyvateľov mestskej časti, z toho 

dôvodu bol predložený návrh na ukončenie prenájmu, aby objekt mohol byť 

ponúknutý iným záujemcom, 

- na základe uvedeného bol predložený, v zmysle článku X. odsek 1) zmluvy, návrh na 

ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 07. 09. 2015 dohodou k 01. 07. 2016, vlastník 

objektu bol požiadaný, aby zabezpečil využívanie objektu bývalej materskej školy na 

verejnoprospešný účel (školstvo, sociálne veci...). – podrobnejšie materiál Informácia 

o stave prenajatého objektu bývalej MŠ Krásnohorská 14 – informatívny materiál na 

rokovaní MZ 28.06.2016 

 

B) Zvyšovanie kapacít materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava- Petržalka 

Možnosti ďalšieho zvyšovania kapacít predprimárneho vzdelávania v objektoch materských 

a základných škôl vychádza v prvom rade z Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023, z ktorého vychádza Koncepcia rozvoja 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

roky 2016-2023, ktorý bol schválený v MZ  uznesením č. 179/2016 z 03.05.2016. V časti  

Špecifický ciel 2.2. Rozvoj školskej infraštruktúry boli schválené uvedeným uznesením ďalšie 

príležitosti na zvýšenie kapacít MŠ ako aj opatrenia na zlepšenie technického stavu aj objektov 

MŠ  na roky  2016-2018 

 

Výťah z Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení.........   str. 50 - 52 
 

Strategický rámec PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023   

Globálny cieľ v sociálnej oblasti: 

Rozvoj infraštruktúry sociálnych služieb, školskej infraštruktúry a kultúrnej infraštruktúry za 

účelom zvyšovania kvality života všetkých obyvateľov a podpora budovania lokálnej identity 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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Špecifický cieľ 2.2:  Rozvoj školskej infraštruktúry 
 

Opatrenie 2.2.1 Projekt 
termín ukončenia 

rekonštrukcie 

termín začatia 

prevádzky MŠ 

finančné krytie 

projektu 

Zvýšenie kapacity a skvalitnenie 

priestorov a výchovno-vzdelávacieho 

procesu v MŠ 

Vybudovanie MŠ 

Vyšehradská 
31.12.2016 1.9.2017 

úver + grant MŠVVaŠ 

SR 

 

7.2.2 Ďalšie príležitosti na zvýšenie kapacít MŠ 
 

1. VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015  

Aplikácia VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z  

22. 9.2016 o poskytovaní 

nenávratného finančného príspevku 

na vzdelávanie detí v súkromných 

MŠ 

Zníženie počtu detí neprijatých do 

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

MČ z dôvodu nedostatku kapacít 

a pomoc zákonným zástupcom pri 

umiestňovaní detí s trvalým 

pobytom v mestskej časti do 

súkromných MŠ 

Cieľová skupina  – rodiny 

s nezaopatrenými deťmi, 

osamelý zákonný zástupca 

s nezaopatrenými deťmi  

Realizácia v rokoch 2016 – 

2023 - podľa vývoja počtu 

neprijatých detí do MŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

2. Výzvy na predkladanie žiadostí na zvýšenie kapacít MŠ 
 

Riadiaci orgán 

pre IROP 

Výzva - 

otvorená 
Zameranie Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Zvýšenie 

kapacity 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

Predkladanie 

žiadostí o 

nenávratný 

finančný 

príspevok v 

rámci IROP 

Zvýšenie 

kapacít 

infraštruktúry 

MŠ  

prebudovanie školníckeho bytu MŠ Šustekova na triedu MŠ 18 miest 

rozšírenie existujúcej kapacity MŠ Bzovícka o ďalších 10 

miest 
10 miest 

vybudovanie 2 triednej MŠ vo voľných nebytových 

priestoroch ZŠ Prokofievova 
42 miest 

vybudovanie 4 triednej MŠ v prístavbe ZŠ Turnianska 10 88 miest 

Zvýšenie kapacity MŠ spolu  158 miest 
  
Poznámka: Predpokladaný termín realizácie v prípade úspešnosti projektov - roky 2017 až 2018.  
 

7.2.3 Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ - opatrenie 2.2.1 PHSR 

a) Implementovať do výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ inovovaný štátny vzdelávací program 

ISCED0 pre predprimárne vzdelávanie a zabezpečiť jeho rozpracovanie do školských 

vzdelávacích programov všetkých MŠ do 31.8.2016. 

b) Vytvárať priestorové, personálne a materiálno-technické podmienky pre zvyšovanie počtu 

špeciálnych tried v MŠ pre deti so zdravotným znevýhodnením. 

c) Motivovať, podporovať a oceňovať zapájanie MŠ do realizácie projektov na podporu 

výchovy a vzdelávania. 

d) Realizovať v spolupráci s MŠ spoločné projekty zamerané na rozvoj vedomostí a zručností 

detí predškolského veku a prezentáciu MŠ na verejnosti. 

e) Realizovať v MŠ záujmovú činnosť zabezpečovanú predovšetkým pedagogickými 

zamestnancami MŠ s cieľom uspokojovania záujmov  detí a rozvoja ich  nadania a talentu. 

f) Optimalizovať a modernizovať infraštruktúru IKT – vybavenie MŠ. 

g) Zabezpečiť  udržateľnú  prevádzku, obnovu a bezpečnosti IKT infraštruktúry v MŠ. 

h) Zabezpečiť dostatok digitálnych hračiek do jednotlivých MŠ ako významnej podpory 

vzdelávacieho procesu. 

i) Zabezpečiť systematické financovania obnovy a prevádzky IKT v MŠ z rozpočtu mestskej 

časti a ako aj z mimorozpočtových prostriedkov získavaných MŠ. 

j) Využívať z digitalizovaného obsahu z národných projektov digitalizáciu kultúrneho dedičstva 

vo výchovno-vzdelávacom procese MŠ. 

k) Flexibilne začleniť digitálny  edukačný obsah do školských vzdelávacích programov MŠ. 
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l) Vytvárať podmienky a podporovať rozvíjanie digitálnych zručností žiakov ZŠ, podporovať 

rozvoj ich  digitálnych kompetencií. 

m) Postupne obnovovať zariadenia MŠ (nábytok, hračky, kompenzačné pomôcky atď.) 
 

7.2.4 Skvalitnenie technického stavu objektov ZŠ a MŠ a výchovno-vzdelávacieho procesu  

v ZŠ – rok 2016 s výhľadom do roku 2018 - opatrenie 2.2.2 PHSR 

Základnou podmienkou pre realizáciu kvalitného edukačného procesu v MŠ je kvalitné 

priestorové zabezpečenie ich činnosti. Objekty MŠ boli dané do prevádzky pred viac ako 30 rokmi 

a niektoré sú v prevádzke už takmer 40 rokov. Zastarané zariadenia, rozvody, kanalizácia, 

technologické zariadenia školských jedální v MŠ, atď. a nedostatok finančných prostriedkov na ich 

pravidelnú údržbu sú dôvodom prečo v posledných rokoch musela mestská časť riešiť 

odstraňovanie mnohých havárií. Toto je potrebné vnímať ako jeden z rozhodujúcich faktorov pri 

postupnom riešení ich ďalšej obnovy, modernizácie, zlepšovania technického stavu s cieľom 

znižovania nákladov na ich prevádzku a následného vytvárania finančných podmienok  

na pravidelnú údržbu objektov MŠ. 
 

7.2.4.1  Opatrenia na zlepšenia technického stavu objektov ZŠ a MŠ na rok 2016 

Plánovanými rekonštrukciami sa vyriešia hygienické opatrenia uložené Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva a zlepšia sa bezpečnostné podmienky v MŠ. 

Hygienické opatrenia – MŠ  
 

P.č.  Škola Rekonštrukcia 

1. MŠ Bzovícka tri hygienické zariadenia 

2. MŠ Ševčenkova sedem  hygienických zariadení 

3. MŠ Turnianska sedem  hygienických zariadení 

4. MŠ Bulíkova štyri  hygienické zariadenia 

5. MŠ Haanova štyri  hygienické zariadenia 

6. MŠ Röntgenova sedem  hygienických zariadení 

7. MŠ Ševčenkova - havária klimatizácie v školskej kuchyni 

8. MŠ Bradáčova zhotovenie odvetrania školskej kuchyne 

9. MŠ Strečnianska osvetlenia priestorov materskej školy 

10. MŠ Turnianska osvetlenia priestorov materskej školy 

11. MŠ Bzovícka osvetlenia priestorov materskej školy 
 

Bezpečnostné opatrenia – MŠ  
P.č.  Škola Rekonštrukcia 

1. MŠ Tupolevova 20 výmena okien, protipožiarne schodisko  

2. MŠ Haanova vstupov  z  vonkajšej terasy  

3. MŠ Lietavská - havária vonkajších rozvodov vodovodu 
 

Rozšírenie kapacity materskej  školy 
  

P.č.  Škola Rekonštrukcia 

1. MŠ Bzovícka rozšírenie triedy MŠ o školnícky byt 
 

7.2.4.2 Opatrenia na zlepšenia technického stavu objektov ZŠ a MŠ na rok 2017  

Pokračovať v zlepšovaní hygienických a bezpečnostných podmienok objektov ZŠ a MŠ:  
 

Hygienické opatrenia MŠ  
 

P.č.  Škola Rekonštrukcia 

1. MŠ Gessayova tri hygienické zariadenia 

2. MŠ Lachova štyri  hygienické zariadenia 

3. MŠ Jankolova štyri  hygienické zariadenia 

4. MŠ Strečnianska sedem hygienických zariadení 

5. MŠ Šustekova štyri hygienické zariadenia 
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Bezpečnostné opatrenia – MŠ  
 

P.č.  Škola Rekonštrukcia 

1. MŠ Iľjušinova vonkajšie  fasády  

2. MŠ Lietavská vonkajšia  fasáda  
 

7.2.4.3 Opatrenia na zlepšenia technického stavu objektov MŠ - výhľad na rok 2018 
   

Hygienické opatrenia  
 

P.č.  Škola Rekonštrukcia 

1. MŠ Macharova dlažba v školskej kuchyni  
 

Bezpečnostné opatrenia 
 

P.č.  Škola Rekonštrukcia 

1. MŠ Pifflova oprava asfaltového chodníka v areáli 

2. MŠ Iľjušinova oprava asfaltového chodníka v areáli  

3. MŠ Lachova vonkajšia terasa  

4. MŠ Haanova vonkajšia terasa  

5. MŠ Rovniankova oplotenie areálu 

 

 

Záver: 

Ďalšie zvyšovanie kapacít MŠ, ktoré mestská časť Bratislava-Petržalka ako jednu zo svojich 

priorít doposiaľ realizovala a vidí ju ako svoju prioritu aj na ďalšie obdobie, už v súčasnosti naráža 

na kardinálny problém, ktorým je vážny  nedostatok pedagogických zamestnancov, ktorí by mali 

záujem pôsobiť v materských školách. Pritom v Pedagogickej a sociálnej akadémii Bullova 2 

Bratislava v školských rokoch 2010/2011 – 2015/2016 študovalo priemerne ročne 515 študentov, 

a v Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre v uvedených rokoch priemerne ročne študovalo 329 

študentov. Práve tieto dve stredné odborné školy v Bratislavskom kraji pripravujú pedagogických 

zamestnancov pre materské školy. Je otázne kde absolventi týchto škôl nachádzajú svoje ďalšie 

uplatnenie. Nedostatok sa týka aj ostatných kategórií zamestnancov materských škôl (školníčky, 

upratovačky, zamestnankyne v školských jedálňach). Dôvody je potrebné vidieť v nedostatočnom 

finančnom ohodnotení nielen pedagogických ale aj nepedagogických zamestnancov MŠ.  

V ostatných troch - štyroch rokoch je situácia v MŠ, a to nielen v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti ale aj v rámci Bratislavy a Bratislavského kraja vôbec, že záujem 

o pozície  pedagogických zamestnancov majú prevažne  uchádzači z iných krajov SR. Títo však 

narážajú na problém bývania, vysoké nájomné za prenájmy, čo v kontexte ich nedostatočného 

finančného ohodnotenia spôsobuje, že aj v podmienkach mestskej časti zápasíme s nedostatkom 

kvalifikovaných pedagogických zamestnancov (ďalej len „PZ“). Je všeobecne známe, že pokiaľ 

v iných krajoch SR sa na jedno miesto učiteľa MŠ  hlásia aj 20 PZ,  v podmienkach Bratislavy je to 

presne naopak.  Začiatkom školského roka 2016/2017 chýba v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti 9 pedagogických zamestnancov v 8 MŠ, ďalej chýbajú v štyroch MŠ po jednej 

upratovačke a v dvoch ŠJ MŠ po jednej kuchárke.  4 upratovačky a . v štyroch  

Problém nedostatku kvalifikovaných PZ v materských školách je do istej miery spôsobený 

aj tým, že v súčasnosti ani mestská časť nedisponuje ubytovacími možnosťami pre záujemcov 

o miesta v MŠ z iných krajov Slovenska. V súčasnosti evidujeme 26 pedagogických zamestnancov 

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktorí sú ubytovaní v podnájmoch. Náklady na 

podnájmy sa pohybujú v rozpätí 300 – 400 € mesačne. Pri priemernej hrubej mzde pedagogického 

zamestnanca v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktorá bola v  I. polroku 2016 vo 

výške 824,1 € PZ, je pre nich mimoriadne náročné to finančne zvládnuť. Pre úplnosť informácie 

uvádzame, že priemerná hrubá mzda nepedagogického zamestnanca v MŠ (upratovačky) bola za  

I. polrok 2016 vo výške 410,5 €  a priemerná hrubá mzda zamestnankýň v školských jedálňach MŠ 

bola  v  I. polroku 2016 vo výške 477,6 € 
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Z uvedených dôvodov je nevyhnutné otázky ďalšieho zvyšovania kapacít MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti riešiť komplexne a to v kontexte s personálnym 

zabezpečením všetkých kategórií zamestnancov MŠ ako aj s financovaním všetkých ďalších 

prevádzkových nákladov . V prvom rade bude nevyhnutné, aj v spolupráci s ďalšími partnermi, 

riešiť vhodné a finančne primerané ubytovanie pre záujemcov o pozície PZ v MŠ z iných krajov SR 

napr. aj v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja. Potrebné bude riešiť aj otázky ďalšieho finančného ohodnotenia všetkých kategórií 

zamestnancov MŠ, aby pri  ďalšom rozširovaní kapacít MŠ (napr. MŠ Vyšehradská) nenastal 

problém personálneho zabezpečenia ich činnosti.  


