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        Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov       
č. 154/VIII/2015 zo dňa 6.10.2015 referát metodiky škôl a školských zariadení, kultúry 
a športu vypracoval v spolupráci s riaditeľkami materských škôl prehľad o objektoch 
všetkých obecných materských škôl v Ružinove, ktoré prenajímajú priestory iným subjektom 
s uvedením účelu využitia a termínu platnosti nájomných zmlúv a na aké obdobie (roky).   
 
 
 

názov MŠ po
č
et

 

subjekt, ktorému 
prenajímame objekt ú čel využitia nájmu 

termín 
platnosti 
nájomných 
zmlúv 

MŠ Bancíkovej 1 ZUŠ Exnárová 6 
pre výuku žiakov ZŠ,SŠ zo 
ZUŠ a dospelých  neurčitá 

  2 Jana Matejová prenájom služobného bytu neurčitá 
  3 SZUŠ Prokofievová krúžková činnosť detí MŠ do 30.06.2016 
          
MŠ Exnárová 1 ZUŠ - Exnárova 6a za účelom dodávky tepla do 31.08.2016 

  2 

Elastic Babytime 
občianske združenie, v 
zastúpení Mgr. 
Jána Sirotka   tanečný kurz  

od 2.10.2015       
do 27.05.2016 

  3 
Umenie pre deti " 
občianske združenie  výtvarný krúžok 

od 2.10.2015 
do 27.05.2016 

  4 Alena Mrázová- lektorka 
AJ/ kmeňový učiteľ 

zmluva o výučbe AJ  od 28.9.2015 
do 22.06.2016 

  5 

Jarmila Batthyányová- 
tanečný krúžok/kmeňový 
učiteľ tanečný krúžok 

od 2.10.2015 
do 30.06.2016 

  6 HAPPY KIDS občianske 
združenie  

športovo-pohybová príprava / 
Džudo pre chlapcov/ 

od 2.10.2015 
do 30.06.2016 

          
MŠ 
Medzilaborecká   p.Janáčová prenájom služobného bytu doba neurčitá 
          
MŠ Miletičova 1 Tatiana Kečkéšová prenájom služobného bytu doba neurčitá 
          

MŠ Prešovská 1 
Ružinovský domov 
seniorov, Sklenárová 14 

Detské jasle 31.8 2024 

  2 
Občianske združenie 
Perima Plus 

nácvik piesni do 31.12. 
2016 

          
MŠ Piesočná   ––––––––––- ––––––––––- –––––––––- 
          

MŠ Pivonková 1 
Nosálová Anna - EP 
Astrová prenájom služobného bytu doba neurčitá 

  2 
Goznerová renáta - EP 
Šalviová 5 prenájom služobného bytu doba neurčitá 

  2 
Wagnerová Eva -EP 
Nevädzova 12 prenájom služobného bytu doba neurčitá 

          
MŠ Stálicová 1 Súkromná materská škola  

-Mgr.Miroslava Zubová, 
zriaďovateľ , n.o. 

Súkromná MŠ – pre deti   3 – 
6 ročné  so špeciálnymi 
potrebami 

od 30.06.2009      
do 31.05 2019  
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  2 Súkromné centrum 
špeciálno-pedagogického 
poradenstva 
Mgr.Miroslava Zubová, 
zriaďovateľ, n.o. 

slúži na ped.-psych. 
diagnostiku – špeciálni 
pedagógovia + logoped 

od 1.09.2007  
do 31.08.2016 

MŠ Šťastná 1 p. Krištofič prenájom služobného bytu doba neurčitá 
  2 p. Šimeková prenájom služobného bytu doba neurčitá 
          
MŠ Velehradská 1 Saky s.r.o., Kúpelna 9, 

Bratislava - Peter 
Dubovský 

suterénne pivničné priestory - 
na kancelárske, servisné a 
uložné priestory 

do 31.12.2017 

          
MŠ Západná 1 externisti- Class, Ajaj, 

Škovránok, Slnečnica, 
Krúžky v škole 

krúžková činnosť do 1.10.2015 

  2 p. Jarmila Múčková prenájom služobného bytu doba neurčitá 
 

 


