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Návrh uznesenia 

Miestne  zastupite�stvo  M�  Bratislava – Ružinov  
po prerokovaní materiálu  

A.                                                       schva�uje                                               

1.    návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Mileti�ova ul. �. 37,  
         Bratislava  v  objekte   Mileti�ova ul. �. 59 od 1.9.2014 

2.    návrh na zriadenie výdajnej školskej jedálne ako sú�asti elokovaného pracoviska  
         Materskej   školy, Mileti�ova ul. �. 37, Bratislava  v objekte Mileti�ova ul. �.  59  
         od 1.9.2014 

B.                                                             ukladá  

Mgr. Zuzane Maturkani�ovej, prednostke 

1. požiada� Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Mileti�ova ul. �. 37, Bratislava 
v objekte   Mileti�ova ul. �. 59 od 1.9.2014 do siete škôl a školských zariadení SR 

                                                                                                             T: ihne�
2. požiada� Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o zaradenie výdajnej školskej jedálne ako sú�asti elokovaného pracoviska  Materskej 
školy, Mileti�ova ul. �. 37, Bratislava v objekte Mileti�ova ul. �. 59 od 1.9.2014 do siete 
škôl a školských zariadení SR 

                                                                                                              T: ihne�

3. požiada� príslušné orgány štátnej správy o vyjadrenia k zaradeniu elokovaného  
     pracoviska a výdajnej školskej jedálne   do siete škôl a školských zariadení  

                                                                                                              T: ihne�

4. vy�leni� v rozpo�te na rok 2014 naviac finan�né prostriedky vo výške 26 000,- €    
       na  zriadenie elokovaného   pracoviska  Materskej   školy, Mileti�ova  37, Bratislava   
      v objekte Mileti�ova ul. �. 59   a výdajnej školskej jedálne ako sú�asti elokovaného    
      pracoviska  Materskej školy,   Mileti�ova ul. �. 37, Bratislava v objekte Mileti�ova ul.  

         �. 59    pri prvej  zmene  rozpo�tu.                                                           

                                                                                                       T: pri 1. zmene rozpo�tu 
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5. zabezpe�i�  projektovú dokumentáciu rekonštrukcie objektu Mileti�ova ul. �. 59, výber  
      dodávate�a a realizáciu stavebných prác  

           
6. zabezpe�i� dodávku a montáž zariadenia do výdajnej  školskej jedálne  a vybavenia 

objektu elokovaného pracoviska  

7.  zabezpe�i� vypracovanie dodatku k školskému vzdelávaciemu programu v súlade  
        s požiadavkami prenajímate�a 
                                                                                                                 T: 1.9.2014 
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Dôvodová správa  

       Základnou  úlohou obce (prenesene mestskej �asti) pri výkone samosprávy je 
starostlivos� o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvate�ov ( § 1 ods. 2 zákona �. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  Nároky obyvate�ov mestskej �asti na  zabezpe�enie 
predškolskej výchovy svojich detí v sú�asnosti nie sú dostato�ne uspokojené. Vzh�adom           
na kapacitu materských škôl napriek tomu, že je plne využitá, nie sú uspokojení najmä 
žiadatelia, zákonní zástupcovia detí mladších ako 3 roky.  
       Vzh�adom na vyššie uvedené M� Bratislava – Ružinov ako zria�ovate� materských škôl 
neustále h�adá možnosti získavania priestorov pre zabezpe�ovanie predškolskej výchovy.  
Dobrou možnos�ou je prenájom priestorov Slovenského �erveného kríža v objekte na 
Mileti�ovej ul. �. 59, Bratislava. 
        

Budova Slovenského �erveného kríža Bratislava – mesto, Mileti�ova 59, 821 09 
Bratislava sa nachádza vo vnútro bloku obytných domov - medzi ulicami Mileti�ova 
a Ružová dolina, pri kúpalisku Delfín. Z druhej strany kúpaliska je budova MŠ Mileti�ova ul. 
�. 37. 
          Je to trojpodlažná budova, suterén a dve nadzemné podlažia, ktorá bola postavená 
a dlho využívaná ako detské jasle. Pod�a tohto ú�elu bola aj dispozi�ne riešená. V sú�asnosti 
je stavebnými úpravami úplne prispôsobená novému ú�elu, potrebám Slovenského �erveného 
kríža.  
         Budova je dobre udržiavaná, má samostatnú plynovú kotol�u, prerobené rozvody 
elektrickej energie, nové osvetlenie, na hornom podlaží sú vymenené všetky okná  a dvere  na 
terasy za plastové. K budove patrí ve�ká záhrada s hojda�kami, ktorá môže by� využívaná pre 
potreby materskej školy. Záhradu prenajímate� poskytne bez nároku na nájomné, nájomca 
bude povinný sa o �u náležite stara�.  
        Na základe prehliadky budovy a rozhovoru s predstavite�om S�K by sa mohli využi�    
pre materskú školu prázdne priestory na prvom poschodí a �as� priestoru na prízemí. Po 
zrušení sú�asného stacionára  na prízemí je perspektíva otvori� jednu triedu aj v tejto �asti 
budovy.  Vstup do budovy pre zamestnancov MŠ a deti s rodi�mi by bol cez hlavný vchod do 
vstupnej haly a �alej  po schodisku na prvé poschodie.  Plocha prvého poschodia a �asti 
prízemia  je pod�a poskytnutej výkresovej dokumentácie 271 m2.    Na prvom poschodí bude 
možné vytvori� dve triedy MŠ. Každá z nich bude ma� samostatnú her�u, spál�u  a umyváre�
s WC. Po�et detí v triedach je ur�ený v zmysle Vyhlášky MZ SR �. 527/2007, kde je v   § 3 
uvedené, že na jedno die�a musí by� 4 m2 . plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne 
a spálne a ak je spál�a a her�a oddelená , najmenej 3 m2 .  plochy herne. Na jedno ležadlo na 
spanie musí by� najmenej 1,7 m2 . na jedno die�a a na jednu  stoli�ku v jedálni 1,4 m2 . plochy 
jedálne. V jeden triede by bolo umiestnených 17 detí a v druhej 15 detí.  
     Vytvorenie dvoch tried materskej školy na prvom poschodí si vyžiada pomerne ve�ký 
rozsah búracích prác, a to deliacich prie�ok  za ú�elom zvä�šenia miestností na her�u a spálne 
a prebudovanie jestvujúcich sociálnych zariadení na umyváre� s WC pre deti /jedno WC 
a umývadlo pre 5 detí/. Následné stavebné úpravy vyplynú z nového pôdorysného �lenenia. 
Pôjde hlavne o nové podlahy, dlažby, obklady, omietky, vyma�ovanie priestorov. V poslednej 
fáze budú priestory vybavené novým nábytkom. 
        Ke�že pracovisko bude tvori� samostatnú prevádzkovú �as�, bude potrebné rieši�
v ostatných priestoroch aj zázemie pre zamestnancov, u�ite�ky a upratova�ku, skladovacie 
priestory, kanceláriu, sociálne zariadenia, šat�u pre zamestnancov a hne� pri schodiskovej 
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hale šat�u pre deti. Celkové náklady na stavebnú úpravu týchto priestorov by na základe 
predbežného odhadu predstavovali �iastku cca 35 000 až 40 000,- €. 
       Pri prevádzke tried materskej školy je nutné zabezpe�i� aj stravovanie pre zaškolené deti.  
Ako najlepšia alternatíva sa pri využití 1. poschodia javí, zriadi� na objekte výdajnú školskú 
jedále� stravy a stravu zabezpe�ova� z našej kuchyne na MŠ Mileti�ova ul. �. 37. Ako jedále�
pre deti sa ako najvhodnejšie javí využitie miestnosti na prízemí pri kuchyni, oproti hlavnému 
vchodu. 
      V zmysle zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov „Výdajná školská jedále� sa zria�uje na výdaj, konzumáciu jedál a 
nápojov pre stravníkov v �ase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Výdajná 
školská jedále� zabezpe�uje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce 
rozde�ovanie jedál a nápojov; môže aj dokon�ova� príslušnú technologickú úpravu 
dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.“ 
      Vzh�adom na to, že v uvedenom objekte budeme nájomcom, navrhujeme zaradi� tieto 
priestory ako elokované triedy Materskej školy, Mileti�ova ul.�. 37, ktorá sídli v budove 
vzdialenej cca 250 m, za areálom kúpaliska Delfín. 596/2003 Z.z. 
      V zmysle zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a           o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  „Elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený 
uzatvorený priestor, v ktorom sa uskuto��uje pravidelná výchovno-vzdelávacia �innos� a 
riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je sú�as�ou, alebo výchovno-
vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je sú�as�ou. Elokované pracovisko 
nie je právnickou osobou a zria�uje sa ako sú�as� školy alebo školského zariadenia, ktoré je 
právnickou osobou. Na vonkajšom ozna�ení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované 
pracovisko, poml�ka a za poml�kou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia pod�a 
§ 21 ods. 1, ktorého je elokované pracovisko sú�as�ou.“ 

S�K si stanovil nasledovné podmienky, za ktorých pristúpi k prenájmu: 
- v školskom výchovno - vzdelávacom programe materskej školy zapracova� výchovu 

k zdravému životnému štýlu (odborným garantom  bude S�K s podporou MZ SR) 
- za�leni� medzi zdravé deti i deti zo špeciálnymi potrebami ( deti s nárokmi na diétne 

stravovanie  - deti s metabolickými poruchami ) 
- zabezpe�i� spôsob stravovania pre za�lenené deti  
- spropagova� participáciu S�K na programe materskej školy 
- podpísa� nájomnú zmluvu, kde bude garantovaná gescia S�K nad presadzovaním 

zdravého životného štýlu.   

Zaradenie elokovaného pracoviska   Mileti�ova ul. �.  59 ako sú�asti MŠ Mileti�ova ul. �. 
37, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR: 

      Pri vzniku nového elokovaného pracoviska školy je nutné postupova� v zmysle 
príslušných ustanovení  zákona �. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.  
Zaradenie vyžaduje

1. ma� priestory – doklad o priestoroch  -  podpísaná nájomná zmluva  medzi S�K, MŠ 
Mileti�ova ul. �.37, Bratislava  a M� Bratislava, Ružinov (03. 2014) 

2. súhlas  MZ M� Bratislava -  Ružinov vyjadrený formou uznesenia ( 03. 2014 -  MZ) 
3. priestory upravi� v súlade s legislatívnymi požiadavkami (zákon �. 355/2007 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov znení neskorších predpisov, NV �. 362/2006 Z.z. o podrobnostiach 
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o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti 
a mladistvých)  

4. vyjadrenie orgánov štátnej správy  k priestorom ( po podpísaní uznesenia MZ a                   
po ukon�ení rekonštruk�ných prác):      

       a) hygiena – Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
       b) BOZP – Inšpektorát práce
       c) požiarna ochrana - Hasi�ský a záchranný útvar hl. mesta SR, Bratislavy                                                         
       d) vyjadrenie príslušného orgánu školskej  samosprávy, t.j. Rady školy pri MŠ  
            Mileti�ova 37                                                                   

5. žiados� pre MŠVVaŠ SR o zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl 
a školských zariadení SR.   

      V  žiadosti o zaradenie do siete uvies� �íslo uznesenia  MZ, priloži� originály vyššie  
       uvedených vyjadrení, platnú zria�ovaciu listinu školy, ktorej sú�as�ou sa stane  
      novovytvorené  elokované pracovisko. 

Žiados� predloží zria�ovate�  Ministerstvu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. 
V žiadosti sa uvedenie predpokladaný  termín za�atia �innosti, t.j. zriadenia 
elokovaného pracoviska.. 
Žiados� treba poda� v zákonnom termíne, aj v tom prípade, ak nebudeme ma� všetky 
požadované vyjadrenia, uvies� predpoklad ich dodania.  
(  Obsah žiadosti je presne vymedzený § 16 zákona �. 596/2003. ) 

6.  Žiados� pre MŠVVaŠ SR o zaradenie výdajnej školskej kuchyne ako sú�asti MŠ 
Mileti�ova 37 do siete škôl a školských zariadení SR.   

7. V tomto prípade, ke�že chceme zaradenie skôr (09.2014) a už nesp��ame legislatívou 
danú  �asovú požiadavku odporú�ame požiada� ministra školstva o udelenie výnimky 
k termínu zaradenia, pretože uvedené nezakladá nárok na štátny rozpo�et a v prvom 
roku �innosti ( školský rok 2014/15) do elokovaného pracoviska nezaradíme deti 
predškolského veku. ( Vychádzame z ustanovení zákona �. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve ...) 

Predpokladané náklady     
V rozpo�te na rok 2014 bolo na náklady súvisiace s otvorením nových priestorov pre potreby 
MŠ  (projektová dokumentácia, stavebné práce, materiálové vybavenie výdajnej jedálne 
a tried, prevádzkové náklady, nájom ) vy�lenených 35 000,- € kapitálové a 30 000,- € bežné 
prostriedky

Odhad nákladov súvisiacich  so stavebnými prácami a  materiálovým vybavením 
1/ projektová dokumentácia:  2 500,-€ 

2/ stavebné úpravy:  35 000 až 40 000,- €. 

3/ materiálové vybavenie jedálne a tried 35 000,- €
    spolu   72 500,- €   až    77 500,- € 

Predpokladané prevádzkové a mzdové náklady, cena nájmu 
1/ prevádzkové náklady 6 000,- €/rok – zálohová platba, za štvr�rok – 1500,- € 
    Náklady na energie za obdobie  od 1.5.2014 - 31.12.214:      4 000,-€ 
    Prevádzkové náklady za obdobie  od 1.9.2014 - 31.12.214:     6 000,-€  
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2/ cena nájmu za obdobie  od 1.5.2014 - 31.12.214:      6 700,-  € 

3/ mzdové náklady 28 000,- €. 
     spolu                122 000,- € 

V rozpo�te na rok 2014 sú schválené finan�né prostriedky, ktoré boli pôvodne plánované na 
rozšírenie kapacity materských škôl v objekte SOŠ, Sklenárova ul., Bratislava vo výške: 
- na materiálne vybavenie priestorov     30 000,-€ 
  (kapitálové výdavky) 
- stavebné úpravy objektu                      35 000,- € 
  (bežné výdavky) 
- na prevádzkové náklady                      31 000,-€ 
   spolu                                                      96 000,-€ 

Z uvedených skuto�ností vyplýva, že v prípade schválenia návrhu zriadenia elokovaného 
pracoviska  Materskej školy bude potrebné vy�leni� – navýši�  pri zmene rozpo�tu o sumu  
26 000,-€ .  

Harmonogram prác  súvisiacich so zaradením elokovaného pracoviska materskej školy 
a  školskej výdajnej jedálne do siete škôl  

1/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímate�om  Slovenským �erveným krížom 
a nájomcom Materskou školou, Mileti�ova ul.�.37, Bratislava. 

2/ Požiada� príslušné orgány štátnej správy o vyjadrenia k zaradeniu požadované legislatívou 
( Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, Požiarna ochrana – Hasi�ský 
zbor SR). 

  
3/ Požiada� MŠVVaŠ SR o zaradenie elokovaného pracoviska materskej školy do siete škôl 
SR a o zaradenie zariadenia školského stravovania pri Materskej škole do siete školských 
zariadení na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

4/ Zabezpe�i�  projektovú dokumentáciu, výber dodávate�a a realizáciu stavebných prác.     

5/ Zrealizova� dodávky a montáž zariadenia do výdajnej  školskej jedálne  a vybavenia 
elokovaného pracoviska. 

6/  Vypracova� kompletnú dokumentáciu,  dodatok k školskému vzdelávaciemu programu,  
pre plynulý chod materskej školy pod�a platnej legislatívy. 
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