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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.                                                          schvaľuje 

 
 

 vytvorenie  samostatného subjektu  materskej školy Materská škola,  Západná ul. č. 2, 
Bratislava 
 

 
B.                                                             ukladá 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke 
  
1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu 

s požadovanými prílohami žiadosť o  zaradenie  Materskej školy,  Západná ul. č. 2, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 

                                                                                                                 T: 31. marec 2015 
 
2. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť 

o zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR pre   Materskú školu,  Piesočná ul. č. 2, 
Bratislava 

                                                                                                     T: 31. marec 2015            
 
3. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia k zaradeniu  

Materskej školy, Západná ul. č. 2, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR           
a ku zmene v sieti pre Materskú školu, Piesočná ul. č. 2, Bratislava 

  
                                                                                                                 T: 27. február 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

 V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov je Materská škola, 
Piesočná ul. č. 2, Bratislava. Riaditeľkou školy je Mgr. Lenka Murínová. Uvedená materská 
škola je školou s  právnou subjektivitou. Materská škola, Piesočná ul. č. 2, Bratislava              
je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR, jej súčasťou sú elokované pracoviská         
na Západnej ul. č. 2, Bratislava a na Rádiovej 52, Bratislava.  V súčasnosti, t.j. v školskom 
roku 2014/215, je tu umiestnených 362 detí v 17 triedach.  
 
Materskú školu, Piesočná ul. č. 2, Bratislava tvoria tri objekty materskej školy, a to triedy 
materskej školy sídliace na Piesočnej ulici č. 2, Bratislava, elokované pracovisko materskej 
školy sídliace na Rádiovej ulici č. 52, Bratislava a elokované pracovisko na Západnej ulici      
č. 2, Bratislava. Zástupkyňou riaditeľky školy pre elokované triedy na Západnej ul. č. 2 je 
pani Barbora Danihelová.    
 
V objekte elokovaných tried na Západnej ul. č. 2 prevádzkujeme 9 tried, zaškolených je tu 
172 detí. Je to najväčšie pracovisko z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
Bratislava - Ružinov. 
V objekte  sa nachádza i školská jedáleň, ktorá v plnej miere zabezpečuje stravovanie 
zaškolených detí. Na tomto pracovisku pracuje 18  učiteliek, 5 upratovačiek, 6 kuchárok 
a pomocných síl v školskej jedálni.  Materská škola využíva školský dvor.  Objekt spĺňa 
požiadavky na školský dvor materskej školy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 527/2007                         
o podrobnostiach o požiadavkách   na zariadenia pre deti a mládež.  
Ekonomickú a personálnu agendu vykonávajú zamestnanci MÚ mestskej časti Bratislava – 
Ružinov 
 
Riaditeľka MŠ Piesočná ul. č. 2  Mgr. Lenka Murínová sa v septembri 2014 písomne 
obrátila na starostu mestskej časti so žiadosťou o osamostatnenie elokovaných tried 
materskej školy na Západnej ul. č. 2 a vytvorenie samostatného subjektu materskej 
školy, teda Materskej školy, Západná ul. č. 2, Bratislava.  
 
Vzhľadom na veľkosť objektu materskej školy a náročnosť súčasného riadenia je požiadavka 
akceptovateľná.  
 
Pre vytvorenie samostatného subjektu Materskej školy, Západná ul. č. 2, Bratislava je nutné 
vykonať nasledovné: 

• vyjadrenie zriaďovateľa školy a jeho vôľa zriadiť samostatný subjekt MŠ  
(rozhodnutie MZ mestskej časti Bratislava - Ružinov), ktorého súčasťou bude 
školská jedáleň 

•  v zmysle § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákona) predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu žiadosť 
zriaďovateľa školy    o zaradenie Materskej školy, Západná ul. č. 2, Bratislava   
do siete škôl a školských zariadení SR spolu s vyššie uvedeným zákonom 
stanovenými vyjadreniami a dokladmi  najneskôr do 31. marca 2015. 
 
zákonom požadované prílohy ku žiadosti sú: 
- školský vzdelávací program (vypracuje materská škola) 
- vyjadrenie Rady školy  
- vyjadrenie RÚVZ 
- vyjadrenie inšpektorátu práce 



- vyjadrenie inšpektorátu BOZP 
- vyjadrenie požiarnikov  

• predložiť v zmysle § 18 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu spolu                     
so zákonom stanovenými vyjadreniami a dokladmi žiadosť o zmenu v sieti                      
pre Materskú školu, Piesočná ul. č. 2, Bratislava najneskôr do 31. marca 2015, pretože 
elokované triedy  sídliace v objekte Západná ul. č. 2  prestanú byť jej súčasťou. 

• Po získaní rozhodnutí MŠVVaŠ SR ku vyššie uvedeným žiadostiam pristúpiť            
ku: 
-  udeleniu právnej subjektivity MŠ Západná ul. č. 2, Bratislava (rozhodnutie MZ) 
-  k vypracovaniu dodatku ku Zriaďovacej listine MŠ, Piesočná ul. č. 2, Bratislava 
-  k vypracovaniu Zriaďovacej listiny MŠ, Západná ul. č. 2, Bratislava 

• MČ Bratislava - Ružinov po zaradení MŠ, Západná ul. č. 2, Bratislava poverí osobu 
spĺňajúcu odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre daný typ školy v zmysle vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
o odborných zamestnancov riadením školy. Odporúčane súčasnú zástupkyňu pre 
elokované triedy pani Barboru Danihelovú, riadením školy.  

• Po rozhodnutí MŠVVaŠ SR zabezpečiť vypracovanie zriaďovacej listiny vzniknutej 
školy a jej následné schválenie MZ mestskej časti Bratislava - Ružinov a na jej 
základe vybaviť pridelenie IČO a DIČ tejto rozpočtovej organizácii mestskej časti 
Bratislava - Ružinov. Ekonomickú a personálnu agendu MŠ, Západná ul. č. 2, 
Bratislava budú zabezpečovať zamestnanci referátu ekonomiky škôl MÚ mestskej 
časti Bratislava - Ružinov.  

• Starosta mestskej časti vyzve riaditeľku MŠ, Západná ul. č. 2, Bratislava ku 
zabezpečeniu volieb do Rady školy pri MŠ, Západná ul. č. 2, zároveň  zabezpečí 
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do novovzniknutej rady školy. Rada školy musí 
byť ustanovená do 3 mesiacov vzniku školy ( § 24 ods. 13 zákona).  

• Starosta mestskej časti vyhlási výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, 
Západná ul. č. 2, Bratislava. Na základe výsledkov výberového konania vymenuje 
riaditeľku/riaditeľa  materskej školy.  

• Starosta mestskej časti vyzve riaditeľku MŠ, Západná ul. č. 2, Bratislava ku 
zabezpečeniu volieb do Rady školy pri MŠ, Exnárova 6, zároveň  zabezpečí 
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do novovzniknutej rady školy. Rada školy musí 
byť ustanovená do 3 mesiacov  od vzniku školy ( § 24 ods. 13 zákona).  

• Práva a povinnosti zamestnancov MŠ Piesočná v objekte Západná ul. č. 2 riešiť 
prechodom práv a povinností na MŠ Západná ul. č. 2, Bratislava v zmysle platnej 
legislatívy. Po odčlenení ET Západná ul. č. 2 a vzniku novej MŠ Západná ul. č. 2, 
bude potrebné prehodnotiť riadiaci príplatok obidvoch riaditeliek a taktiež upraviť 
výšku finančných prostriedkov na vykonávanie administratívnej agendy riaditeľkami 
MŠ.  

      Pri predbežnom prepočte táto zmena predstavuje: 
pri riadiacom príplatku zníženie o sumu  43 € mesačne (vrátane odvodov je to 58 €) 
pre riaditeľku MŠ Piesočná ul. č. 2 a súčasná zástupkyňa p. Danihelová má riadiaci 
príplatok priznaný v sume 180 € (vrátane odvodov je to 243 €), podľa kritérií by jej 
riadiaci príplatok predstavoval sumu 149 € mesačne (vrátane odvodov je to 201 €), 

      pri osobnom príplatku na základe vykonávania administratívnej agendy zníženie 
u riaditeľky MŠ Piesočná ul. č. 2 o sumu  68 € (vrátane odvodov je to 92 €)   
a pridelenie finančných prostriedkov do osobného príplatku riaditeľke MŠ Západná ul. 
č. 2  120 € (vrátane odvodov je to 162 €). 



• Je nevyhnutné v nadväznosti na vyššie uvedené doriešiť vysporiadanie hnuteľného 
a nehnuteľného  majetku medzi MŠ, Piesočná ul. č. 2 a MŠ, Západná ul. č. 2. 
 

Príloha 

 

 
 
 
 



 

S T A N O V I S K O 

 

 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

 

                                                            dňa  9. 2. 2015 

 

     Návrh – Materská škola, Západná ul. č. 2, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu 

materskej školy 

 

 

Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová, vedúca referátu metodiky škôl 

 

     Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 2. 2015 predložený materiál 

„Návrh – Materská škola, Západná ul. č. 2, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu 

materskej školy“ 

 

 

1.                                                                    prerokovala 

 

2.                                                                  odporúča 

schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov. 

 

 

                                                                                                  PaedDr. Mária Barancová v.r. 

                                                                                                        predsedníčka komisie      

 

 

V Bratislave dňa 10. 2. 2015 

Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 



 

 

 

 
 

 


