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INFORMÁCIA 

o poslaneckom prieskume (previerke) na ZŠ Ružová dolina vrátane vyžiadania 

informácií a vysvetlenia od riaditeľky ZŠ Ružová dolina a riaditeľky SZŠ Ružová dolina 

týkajúceho sa nájmu priestorov pre SZŠ Ružová dolina 

 

 

Dňa 10.05.2018 sa na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Ružinov č. 606/XXXVI/2018 zo dňa 24.04.2018 uskutočnil poslanecký prieskum (previerka) 

v budove ZŠ Ružová dolina vo veci nájmu priestorov pre SZŠ Ružová dolina. Poslanecký 

prieskum bol rozdelený do dvoch častí: 

- od 18:00 h vyžiadanie informácií a vysvetlenia od riaditeľky ZŠ Ružová dolina 

- od 19:00 h (reálne cca. od 19:45) vyžiadanie informácií a vysvetlenia od riaditeľky 

SZŠ Ružová dolina 

 

Na poslaneckom prieskume sa zúčastnili nasledovné poslankyne a poslanci miestneho 

zastupiteľstva: I. Adamec, M. Ferák, M. Fondrková, M. Gajdoš, P. Guldan, P. Jusko, A. 

Reinerová, V. Sloboda, L. Štasselová, T. Tomášková, M. Vojtašovič 

 

Na vyžiadaní si informácií a vysvetlenia od riaditeľky ZŠ Ružová dolina boli prítomní aj: A. 

Tomčániová, riaditeľka ZŠ Ružová dolina, J. Werdenichová, nepedagogický zamestnanec ZŠ 

Ružová dolina, p. Slezáková, p. Petráš za rodičov detí zo ZŠ Ružová dolina 

 

Na vyžiadaní si informácií a vysvetlenia od riaditeľky SZŠ Ružová dolina boli prítomní aj: V. 

Bisaki, riaditeľka SZŠ Ružová dolina, M. Györgyfiová, nepedagogický zamestnanec SZŠ 

Ružová dolina, prof. Gajdošová, odborný garant školy 

 

Počas poslaneckého prieskumu bolo diskutovaných viacero tém všetkými zúčastnenými. 

Zhrnutie najdôležitejších bodov z vyžiadania si informácií a vysvetlenia: 

- nájomná zmluva medzi ZŠ Ružová dolina a SZŠ Ružová dolina je uzatvorená na dobu 

určitú, do 31.08.2018, 

- Rada školy ZŠ Ružová dolina neodporučila pokračovať v nájme SZŠ Ružová dolina na 

svojom zasadnutí v apríli 2017, predstavitelia SZŠ s tým boli oboznámení, 

 

A. ZŠ Ružová dolina 

- počet detí v ZŠ narástol zo 160 (2013) na 320 (2018) 

- do 1. triedy ročníka 2018/2019 je zapísaných 81 detí, z toho 66 zo šk. obvodu školy, 

- podľa demografického vývoja v mestskej časti je ešte predpoklad, že najbližšie roky bude 

v celom Ružinove počet detí v ZŠ narastať, navyše, v školskom obvode ZŠ Ružová dolina 

pribudli nové bytové domy 3nity a Jarabinky, 

- riaditeľka ZŠ informovala o tom, že SZŠ meškala s platbami nájomného, svojvoľne bez 

súhlasu upravuje prenajaté priestory a boli upozorňovaní na porušenie podmienok 

nájomnej zmluvy, v minulosti už žiadali súkromnú ZŠ, aby im časť priestorov uvoľnili, 

- cca 30 detí je v integrovanej1 výučbe 

- ZŠ má „nevyužívané“ priestory, no nie sú je možné zo svetlotechnických dôvodov ich 

používať na výuku 

 

                                                           
1 Integrácia spočíva v umožnení žiakovi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami vzdelávať sa 

v triede normálneho veku tak, aby to bolo v záujme jeho osobného rozvoja a v takom rozsahu, 

ako to umožňujú jeho schopnosti.  
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B. SZŠ Ružová dolina 

- petícia rodičov žiada predĺženie nájmu o 5 rokov, zriaďovateľka školy si uvedomuje, že 

ZŠ Ružová dolina potrebuje priestory pre svoje potreby, z tohto dôvodu žiadala o 

predĺženie nájmu o nevyhnutnú dobu na prispôsobenie si nových nájomných priestorov, 

max. o jeden školský rok, 

- počet inkluzívne2 vzdelávaných detí je cca 50%, tj. 75, 

- riaditeľka SZŠ aktívne vyhľadávala nekomerčný nájom priestorov vhodných pre školu (ak 

by išlo o komerčné nájomné, rozdiel je cca 5-násobný, rovnako by sa muselo zvýšiť aj 

školné pre inkluzívne deti, hľadali priestory v spolupráci s: mestská časť BA – Petržalka, 

BA – Nové Mesto, BSK, mestskými poslancami, či zástupcami Ružinova, MV SR (ZŠ 

Prokofievova, ZŠ Žehrianska, Mesačná, Ružová dolina, Vietnamská, CPPaP Hrobákova, 

Batková, Exnárová, Kalinčiakova, Mladá Garda, SOŠ obchodu a služieb). Aktuálne 

prebiehajú rokovania s BSK. 

- v minulosti boli ponúknuté škole priestory na ZŠ Borodáčova, na čo reagovali, že o ne 

majú záujem, no mestská časť už ďalej k tejto téme nekomunikovala, 

- mestská časť ponúkla na prenájom aj priestory v HB bloku na Mesačnej ul., ktoré sú však 

rozlohou 1/5 súčasnej plochy a neskolaudované na účely školy (mestská časť nie je 

vlastníkom pozemku), 

- prenajaté priestory rekonštruovali len so súhlasom prenajímateľa na začiatku nájmu, 

- priestor na 1. medziposchodí je využitý na uskladnenie skriniek zo suterénnych priestorov, 

ktoré škola musela uvoľniť a zároveň priestor je využívaný na uloženie materiálu 

a zariadení, nakoľko kabinety sú priamo prepojené s triedami, 

 

 

Možnosti riešenia: 

 

1. Uplynutím doby nájmu ukončiť nájomný vzťah so SZŠ Ružová dolina k 31.8.2018 

 

2. Na nevyhnutnú dobu, max 3/6/12 mesiacov, umožniť zotrvanie SZŠ v priestoroch, kým si 

neprispôsobia nové priestory na používanie. Predpokladom však musí byť, že: 

a. SZŠ bude mať zmluvne dohodnutý prenájom iných priestorov, 

b. ZŠ pri počte novoprijatých detí bude mať pokrytý počet kmeňových tried 

adekvátne veľkými učebňami a aj nevyhnutný počet tried na delené vyučovanie 

 

                                                           
2 V inkluzívnych školách sa ku každému dieťaťu pristupuje individuálne a učitelia si 

zakladajú na tom, aby sa na výučbe a rôznych projektoch podieľali aj samotní rodičia, aby sa 

deti naučili komunikovať aj s inými ľuďmi. 



2                                                       Stručná analýzu potreby priestorov na výuku ZŠ Ružová dolina 

Základná škola Ružová dolina 

V školskom roku 2018/2019 bude Základná škola Ružová dolina 29 potrebovať na zabezpečenie 

výchovno - vzdelávacieho procesu a plnenie štátneho vzdelávacieho programu povinné materiálno 

technické a priestorové zabezpečenie školy. 

Podľa Pedagogicko organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na šk. rok 2017/18 - povinné učebné 

priestory školy a školského vzdelávacieho programu všetky priestory školy. 

V zmysle príslušných ustanovení a právnych predpisov: 

Zákon č. 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve §6 čl. 13 

Vyhláška MŠ SR 320/2008 Z.z. o základnej škole  § 14 

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a 

mládež § 3 

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov § 24 

Obsadenosť školy pre šk. rok 2018/19 

prízemie: Školský klub detí – záujmová a relaxačná činnosť ( ŠKD navštevuje  momentálne 145 

žiakov, budúci školský rok nárast vzhľadom na ďalšie zvýšenie počtu tried na 1. stupni ) 

1. poschodie: 7 kmeňových tried (obsadené) 

2. poschodie:  5 kmeňových tried, učebňa informatiky, učebňa CJ (obsadené) 

3. poschodie:  3 kmeňové triedy, 2 bifurkačné triedy, 2 odborné učebne, žiacka knižnica (obsadené) 

Kabinety pre pedagogických zamestnancov, sklad učebníc. 

Obsadíme všetky priestory školy.  

Momentálne našu školu navštevuje 285 žiakov z toho integrovaných 31 žiakov, zápis do 1. ročníka  

šk. rok 2018/19 – 81 prihlásených, z toho 66 žiakov je  z obvodu školy. 

Od školského roku 2013/14 nárast počtu kmeňových tried z 9 na 15 tried pre šk. rok 2018/19 

Nárast počtu žiakov: 2013/14 160 žiakov, v školskom roku 2018/19 320 žiakov (nárast o 100%) 

Zmluva na dobu určitú s OZ Profkreatis k 31.8.2018 musí byť ukončená  vzhľadom na kapacitu školy, 

nie je možné, aby sa zmluva obnovovala a predlžovala , pretože štátna základná škola nemá priestory. 

Nárast počtu prihlásených žiakov do 1. ročníka 

 Stúpajúca populácia, budovanie Jarabinky, 3nity 

Obnovenie dôvery  rodičovskej verejnosti k našej  škole. 

 

Potrebujeme celú budovu školy a nebudeme prenajímať priestory žiadnemu inému subjektu.  






