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Analýza súčasného stavu umiestnenia ružinovských detí 
v materských školách 

              
 

Informácia o súčasnom stave zaškolenosti detí  
v materských  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 
 
Zmyslom tejto analýzy je snaha mestskej  časti Bratislava - Ružinov  v čo najširšej miere  
zabezpečiť požiadavky  obyvateľov mestskej časti na predškolskú výchovu v závislosti od 
demografického vývoja. 
 
V súčasnosti prevyšuje záujem zákonných zástupcov umiestniť dieťa do materskej školy nad 
ponukou miest vyplývajúcou z kapacity materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a to 
najmä detí, ktoré nespĺňajú podmienku dosiahnutého veku 3 rokov. Predpokladom je, že MČ 
po rozšírení kapacít MŠ, tak ako je naplánované pre rok 2014, dokáže od školského roka 
2014/2015 uspokojiť požiadavky rodičov na zaškolenie detí starších ako 3 roky. 
     
                                                                    
stav ku 10.2.2014 

  
Zaškolené 
deti spolu 

Do ZŚ 
odchádza - 
predpoklad  

1 MŠ BANCÍKOVEJ  2    
 Bancíkovej 2 155 33  
 ET Exnárova 20 114 35  
 Spolu : 269 68  

2 
MŠ 
MEDZILABORECKÁ 4    

 Medzilaborecká 4 93 25  
 Haburská 4 75 15  
 Spolu : 168 40  
3 MŠ MILETIČOVA 37    
 Miletičova 37 108 35  
 ET Gemerská 4 47 12  
 Spolu : 155 47  
4 MŠ PIESOČNÁ 2    
 Piesočná 2 126 48  
 ET Západná 2 162 49  
 ET Rádiová 52 42 12  
 Spolu : 330 109  
5 MŠ PIVONKOVÁ 9    
 Pivonková 9 123 35  
 ET Astrová 5 68 22  
 ET Nevädzová 12 93 28              
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 ET Šalviová 71 26  
 Spolu : 355 111  
6 MŠ PREŠOVSKÁ 28    
 Prešovská 28 96 25  
 ET Palkovičova 11/A 100 35  
 Spolu : 206 60             
7 MŠ STÁLICOVÁ 2    
 Stálicová 2 150 45  
 Haburská 6 128 31  
 Spolu : 278 76  
8 MŠ ŠŤASTNÁ 26 128 38  
     

 
MŠ VELEHRADSKÁ 
24    

 Velehradská 24 66 16  
 ET Budovateľská 10 65 21  
 ET Tekovská 7 - 9 48 17  
 Spolu : 179 54  
     
 CELKOM  :  2068 603  

     
 
 
 
 

PREHĽAD O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MŠ  v- M Č Bratislava - Ružinov 
    

Školský rok  
celkový počet detí 

v MŠ počet prijatých žiadostí počet novoprijatých detí 

    
2008/2009 1894 854 475 
    
2009/2010 1929 960 503 
    
2010/2011 1975 1096 644 
    
2011/2012 2040 1205 624 
    
2012/2013 2095 1329 545 
    
2013/2014 2066 * * 
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 Materské školy v mestskej časti Bratislava - Ružinov (9) sú materskými školami, 
ktorých súčasťou sú elokované triedy (12). Teda mestská časť Bratislava - Ružinov 
prevádzkuje 21 objektov na účely zabezpečovania predškolskej výchovy.  
 
 Podľa demografickej prognózy počet detí  bude do roku 2019 - 20 mierne rásť. Do 
roku 2025 je predpoklad rovnakého stavu a po roku 2025 by mal nastať mierny pokles počtu 
detí. 
 
 
 

PREHĽAD O POČTE NOVORODENCOV PRIHLÁSENÝCH 
 K NOVORODENECKÉMU PRÍSPEVKU - M Č Bratislava - Ružinov 
    

Rok Počet novorodencov   
    

2006 430   
2007 516   
2008 623   
2009 656   
2010 773   
2011                                                               716   
2012                                                               698   
2013 656   

    
 
 Pri realizácii procesu  prijímania detí do materských škôl k septembru príslušného 
školského roka riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle ustanovení § 28 a § 59 školského 
zákona a vyhlášky  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, z čoho vyplýva, že do MŠ  
prijíma spravidla deti od troch do šiestich rokov veku, prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili 
piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
 Žiadosti zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 
2014/2015 prijímajú materské školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti v termíne od 3. marca 
2014 do 14. marca 2014. 
 O prijímaní detí do MŠ rozhoduje v zmysle § 5 ods. 14  riaditeľ materskej školy. 
Na porade konanej dňa 11.2.2014 boli s riaditeľkami materských škôl dohodnuté  a 
 upresnené   základné   pravidlá   pre  prijímanie   detí   do  materských  škôl  
v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov.  Materská škola na rozdiel  
od základnej školy nemá legislatívou stanovený tzv. školský obvod,  ale riaditeľky 
materských škôl boli  upozornené na nutnosť prednostného prijímania detí s trvalým pobytom 
v mestskej časti Bratislava-Ružinov (využité  ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení – Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov) napriek tomu, že v zmysle § 144 ods. 5 školského 
zákona má zákonný zástupca právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie .....; 
má právo na slobodnú voľbu školy.) Viedli sme ich aj k uprednostneniu detí pracujúcich 
rodičov pred rodičom na materskej dovolenke, rodičov – samoživiteľov, súrodencov, napriek  
skutočnosti, že je to legislatívou považované za diskrimináciu. 
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       Značné ťažkosti spôsobuje prijímanie detí rodičov, ktorí síce v Ružinove (Bratislave) 
trvalé bydlisko nemajú, ale pracujú a žijú tu s celou svojou rodinou, čo materskej škole 
väčšinou  aj  zdokladujú.   
      Pozornosť venujeme i prijímaniu detí predškolského veku. "Školská legislatíva" hovorí    
o ich prednostnom prijatí/umiestnení. ( Na deti  5 – 6 ročné, teda na deti rok  pred začatím 
povinnej školskej dochádzky, štát finančne  prispieva). Vytvárame podmienky a dbáme na to, 
aby potreba žiadateľov o umiestnenie dieťaťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
bola v plnej miere zabezpečená. 
 Po ukončení zberu žiadostí  zamestnanci referátu metodiky škôl a školských zariadení  
na základe  podkladov predložených riaditeľkami MŠ urobia analýzu stavu prijatých žiadostí 
a umiestnenia detí. Riaditeľky MŠ následne pristúpia ku vydávaniu rozhodnutí o prijatí detí 
do MŠ  (ukončenie 30.04.2014) 
    
       Riaditeľky materskej školy okrem vyššie uvedených skutočností zohľadňujú aj budúcu 
organizáciu tried  zodpovedajúcu vekovému zloženiu detí v jednotlivých  triedach, tak ako    
stanovuje školský zákon. Je to jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie 
o prijímaní detí do tried materskej MŠ. 
  
 Veľký záujem o umiestnenie detí prejavujú rodičia detí, ktoré sú mladšie ako 3 -ročné. 
 
 

Návrh riešení k zníženiu počtu zamietnutých žiadostí 
                                                                        
             Slovenská republika ako jeden zo štátov Európskej únie je viazaná závermi Európskej 
rady z roku 2002 v Barcelone, z ktorých vyplýva snaha zaškoliť v materskej škole  čo 
najvyšší počet detí v príslušnom veku a 90 % detí v tzv. predškolskom veku.  

 
Absolvovanie materskej školy nie je pre dieťa povinné, je odporúčané. Je snahou  SR, 

aby všetky deti navštevovali materskú školu rok pre nástupom do základnej školy.  
 

Školský zákon – zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ... stanovil najvyšší 
počet detí v triede materskej školy takto : a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti 

                                                        b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti 
                                                        c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti 
 
Počet detí vo veku 3 až 6 rokov k 31.8.2014 rokov, teda vo  veku materskej školy,              

ku 1..2014  podľa podkladov z oddelenia  evidencie občanov je 2802. 
 

 
 

  
 



Návrh možného riešenia  rozšírenia kapacity MŠ v MČ Bratislava-Ružinov  
v nasledujúcich rokoch. 
 
 
     Riešenie problematiky rozšírenia kapacity umiestnenia detí v predškolských zariadeniach 
bude závislé hlavne od : 
  
1/  Výšky finančných prostriedkov, ktoré bude možné vyčleniť na tieto projekty. 
2/  Zvolenej realizačnej alternatívy rozšírenia kapacity MŠ. 
 
     Zvolená realizačná alternatíva musí predovšetkým akceptovať: 
  
1/  Finančné možnosti MČ Bratislava-Ružinov na jej kompletné zrealizovanie v danom roku. 
2/  Splnenie priestorového a prevádzkového členenia daného objektu na umiestnenie detí  
     predškolského veku v zmysle platných predpisov. 
3/  Zabezpečenie bezproblémovej a stálej prevádzky po stránke pedagogicko-výchovnej, 
     organizačnej, technickej a stravovacej. 
 
 
Alternatívy rozšírenia kapacity MŠ 
 
 
1/ Elokované triedy (ET) na Haburskej č. 4 
  

        V roku 2014 bude  ukončený prenájom časti objektu v ktorom je umiestnená súkromná 
materská škola Včielka - nájomca BKW s.r.o. Bazova 9, Bratislava . Prenajatých je 216,4 m2  
doba nájmu bola dohodnutá  od 1.9.2005 do 31.8.2014. Nájomca si z týchto priestorov 
plánuje zobrať všetko svoje  zariadenie. Tieto priestory bude teda potrebné nanovo vybaviť. 
V rozpočte MČ na tento rok sú financie na to naplánované. V týchto priestoroch bude možné 
umiestniť cca 25 detí.  
 

                                                                      

2/ Materská škola na Chlumeckého ul. 

    MČ Bratislava-Ružinov sa bude finančnou dotáciou podielať na rekonštrukcii priestorov na 
MŠ Chlumeckého, ktorá je v správe Spojenej školy Vincenta de Paul, Bachova 4. Plánovaná 
výška dotácie predstavuje čiastku 56 000,- €. V zrekonštruovaných priestoroch bude možné 
umiestniť cca 22 detí. Začiatok prevádzky je plánovaný na 1.9.2014 a zmluvne je dohodnuté, 
že 75% detí prijatých k tomuto termínu bude mať trvalý pobyt v MČ Ružinov. To znamená 
umiestnenie ďalších 19 detí. 

 

3/  Prenájom priestorov na vybudovanie prevádzok MŠ. 

     V priebehu mesiaca január sme vstúpili do rokovania o možnom prenájme priestorov 
vhodných na zriadenie predškolského zariadenia. Rokovanie bolo uskutočnené na SOŠ 
obchodu a služieb Sklenárova 1. Posúdenie vhodnosti týchto priestorov na prevádzku 
predškolského zariadenia a odhadované náklady na ich prípadnú úpravu sú  v štádiu 
spracovania.  
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     Ďalšia možná alternatíva prenájmu  vhodných priestorov vyvstala po rokovaní 
s predstaviteľmi Slovenského červeného kríža, ktorí prezentovali možnosť prenájmu  v ich 
objekte na Miletičovej 59.  Začiatkom februára sme vykonali  obhliadku  ponúkaných 
priestorov .  Celkové zhodnotenie nákladov potrebných na ich  úpravu pre potreby 
predškolského zariadenia, ako aj výška prenájmu spolu s energetickými nákladmi sú v riešení.  

    Pri predbežnom  zhodnotení oboch alternatív je možné konštatovať, že priestory v objekte 
SČK na Miletičovej 59 sú na prevádzku MŠ vhodnejšie. Objekt bol  projekčne riešený na 
prevádzku detských jasieľ a aj keď v jeho interieri prebehlo viacero stavebných úprav pre 
potreby SČK, celkove po úpravách bude lepšie  spĺňať požiadavky stanovené pre predškolské 
zariadenie.  

 

4/  Rozšírenie kapacity MŠ  realizáciou nadstavieb na objektoch materských  škôl  a ich 
elokovaných tried . 

    Najvhodnejšie budovy.     – MŠ Velehradská 

                                               - MŠ Prešovská  

                                               - MŠ Pivonková 

                                               - MŠ Šťastná 

                                               - nadstavby na prízemných pavilónoch na MŠ Bancíkovej, 

                                                 ET Západnej, MŠ Stálicovej – spolu  9 pavilónov tj. 9 tried 

                                                 Rozmery pavilónov 13x15 m.  

     Zrealizovaním nadstavby nad MŠ Velehradská a MŠ Prešovská, by bola doriešená aj 
problematika s opravou striech na týchto objektoch. Ich opravu bude potrebné v najbližších  
rokoch zrealizovať .    

      Vzhľadom na rôzne projektové možnosti realizácie  nadstavieb, ako aj cenové relácie 
tovarov a prác v závislosti na dobe ich realizácie, je konkrétne zhodnotenie celkových 
nákladov v tomto štádiu obtiažne. Pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na tieto 
projekty, je potrebné preveriť aj  možnosti  využitia dostupných operačných programov 
z eurofondov.  

 
5/ Materská škola, Bancíkovej ul. č. 2 
  V jednom pavilóne na MŠ Bancíkovej je v prenájme ZUŠ Exnárová 6. V súčasnosti 
prebiehajú rokovania o konečnom riešení umiestnenia ZUŠ Exnárová. V prípade, že bude 
prijatá alternatíva umiestnenia ZUŠ v priestoroch ZŠ Borodáčova, alebo ubytovne na 
Uránovej ul., je možné uvažovať o ukončení prenájmu tohto pavilónu a jeho následnej úprave 
pre potreby MŠ. Vzhľadom k nedoriešeniu problematiky rozdelenia objektu na Exnárovej 6 v 
čase prípravy nášho rozpočtu na rok 2014, financie na prípadnú rekonštrukciu tohto pavilónu 
nie sú do rozpočtu zahrnuté. V pavilóne budú potrebné nasledovné úpravy : 
- vybudovanie sociálneho zariadenia v priestoroch, kde pôvodne bolo 
- kompletná úprava interiéru (maliarske, murárske, inštalatérske a elektrikárske práce) 
- vybavenie pavilónov nábytkom, lehátkami pre deti, posteľnou bielizňou kobercami (alebo  
výmena podlahoviny), hračkami, a pod. 
Do celkovej kalkulácie nákladov je potrebné ďalej zahrnúť mzdy dvoch učiteliek a mzdu 
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upratovačky. Zvýšením kapacity detí, bude potrebné dovybaviť aj kuchyňu o predpísané 
počty riadu. 
V pavilóne bude možné umiestniť cca 25 detí. 

 
6/ Rozšírenie kapacity MŠ využitím kontajnerových modulov. 
 
    Konštrukčné systémy, ktoré používajú firmy zaoberajúce sa touto problematikou, sú 
tvorené jednotlivými prefabrikovanými modulmi, ktoré sa hotové osádzajú na pripravený 
pozemok. Jedná sa teda o modulárnu stavbu, ktorú je možné vytvoriť jedným, alebo 
viacerými modulmi. Môžu byť jednopodlažné ale aj viacpodlažné. Ich vyhotovenie môže byť 
taktiež rôzne,  podľa účelu ich využitia a finančných možností objednávateľa. Na Slovensku 
bola ako prvá zrealizovaná prístavba MŠ v Lužiankách pri Nitre. Bol použitý úsporný variant 
modul Standard line, ktorý bol napojený na základnú budovu MŠ. Výroba trvala tri týždne 
a vlastná montáž  na pripravené miesto bola zrealizovaná behom dvoch dní. V priestoroch 
tohto modulu bolo možné umiestniť 25 detí.  Celkové náklady na stavbu predstavovali čiastku 
cca 55 000,- €. Modul  tvorí jedna miestnosť, ktorú MŠ využíva ako herňu aj ako spálňu, 
lehátka detí sa rozkladajú. Sociálne zariadenia v týchto priestoroch nie sú. Využitie 
kontajnerových modulov je rozšírenejšie v Čechách a na základe dostupných informácií cena 
kontajnerovej zostavy, ktorá pozostáva z priestorov, ktoré plne zabezpečujú prevádzku triedy 
MŠ, t.j. sociálne zariadenie, herňa, spálňa a  šatňa detí sa pohybuje v cenách 110 000 až 
130 000,- €. Využitie týchto modulov by bolo možne   na MŠ Stálicová, ET Západná a MŠ 
Bancíkovej, kde sú najlepšie priestorové možnosti v ich areáloch , ako aj bezproblémové 
napojenie kontejnerov na vybudované spojovacie chodby s existujúcimi  pavilónmi. 
Podrobnejšie však bude potrebné zhodnotiť ich možnosť napojenia na existujúce rozvody  
vody, elektriky, tepla a kanalizácie. 
 
7/  Využitie priestorov základných škôl nepokladáme za efektívne riešenie, pretože nárast detí 
sa postupne začína prejavovať v náraste počtu žiakov 1. stupňa základnej školy. Bez 
stavebných a hygienických úprav týchto objektov Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
prevádzku materskej školy nepovolí. Upraviť v zmysle legislatívnych požiadaviek na 
prevádzku materskej školy  objekt základnej školy na krátky časový úsek (dočasne) 
pokladáme za neekonomické a neefektívne. 
 
 
Pri rozširovaní  kapacity MŠ bude potrebné rátať s finančnými nákladmi predovšetkým na: 
 
1/  potrebné stavebné úpravy objektov ich zariadenie a vybavenie, 
2/  rozšírenie kapacity školského stravovacieho zariadenia  
3/  mzdy pedagogických zamestnancov, upratovačiek a kuchárok         
4/  energie na prevádzkovanie objektov 
 
Poznámka: 

K termínu 15.september predkladáme každoročne na Obvodný úrad –odbor školstva Bratislava 
výkaz č. 40-01 o počte detí a pracovníkov v školských a predškolských  zariadenia, na základe 
ktorého nám Ministerstvo financií prideľuje finančné prostriedky z podielových daní- 
originálna kompetencia. Nakoľko k 15.9.2013 sme do tohto výkazu  mohli zaradiť len počty detí 
a pracovníkov vo fungujúcich prevádzkach, tak prípadné rozšírenie kapacity detí a pracovníkov  
v MŠ bude do výkazov zahrnuté až k 15.9.2014. Tým by sme  finančné prostriedky na mzdy  
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pracovníčok novovytvorených predškolských zariadení  z podielových daniach mali pridelené až 
od 1.1.2015. 

To znamená, že ak by bolo predškolské zariadenie dané do prevádzky dňa 1.9.2014 čiastku  za 
mesiace september až december 2014 na mzdy týchto novoprijatých pracovníčok, by musela 
hradiť MČ zo svojho rozpočtu.  

 
 
 


