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Analýza umiestňovania detí do  materských škôl 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov dňa 5. 2. 2013 uložilo svojím Uznesením    
č. 286/XVI/2013 úlohu aktualizovať  a  následne predložiť Miestnemu zastupiteľstvu Analýzu 
umiestňovania detí do  materských škôl. 
 

  
        Zmyslom tejto analýzy je informovať mestskú časť Bratislava _ Ružinov ako 
zriaďovateľa materských škôl o nárokoch a potrebe obyvateľov mestskej časti na predškolskú 
výchovu svojich detí.  
 
       Z nižšie uvedeného prehľadu o umiestnení detí v  materských školách  vidíme, že pre 
školský  rok 2013/2014 nebolo prijatých 419 ružinovských detí, z toho 379 mladších ako 3 
roky. Teda 30 detí z Ružinova, ktoré spĺňajú kritéria prijímania, ostalo neprijatých. Tento stav 
vyvoláva nespokojnosť rodičov na jednej strane a na druhej strane mobilizuje mestskú časť, 
aby tento nepriaznivý stav riešila.  
                                                                                

                                                                   

Prijímanie detí do MŠ pre školský rok 2013 / 2014    

 
Stav po vyhodnotení 
žiadostí   

 09.04.2013 žiadosti    
por.č. materská škola prijatí neprijatí    

   

Podané 
žiadosti 
spolu  

spolu z toho 
Ružinov 

z toho 
ostatní 

spolu z toho 
Ružinov 

z toho 
ostatní 

Z toho  
mladší ako 3 
 

 

1 MŠ BANCÍKOVEJ  2            
 Bancíkovej 2 100  51 45 6 49 10 14 25  
 ET Exnárova 20  68 38 36 2 30 13 2 15  
 Spolu : 168 89 81 8 79 23 16 40  

2 

MŠ 
MEDZILABORECKÁ 
4           

 Medzilaborecká 4 66  27 27 0 39 18 2 19  
 Haburská 4 71  26 25 1 45 26 0 19  
 Spolu : 137 53 52 1 84 44 2 38  

3 
MŠ MILETI ČOVA 
37           

 Miletičova 37 136  37 37 0 97 61 10 26  
 ET Gemerská 4 24  15 15 0 11 7 0 4  
 Spolu : 160 52 52 0 108 68 10 30  
4 MŠ PIESOČNÁ 2           
 Piesočná 2 82  27 19 8 55 27 9 19  
 ET Západná 2 86  38 30 8 48 7 7 34  
 ET Rádiová 52 36  13 10 3 23 12 4 7  
 Spolu : 204 78 59 19 126 46 20 60  
5 MŠ PIVONKOVÁ 9           
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 Pivonková 9  72 20 20 0 52 31 3 18  
 ET Astrová 5 47  15 15 0 32 16 3 13  
 ET Nevädzová 12  66 29 28 1 37 19 4 14  
 ET Šalviová 42  23 23 0 19 9 4 6  
 Spolu : 227 87 86 1 140 75 14 51  
6 MŠ PREŠOVSKÁ 28           
 Prešovská 28  22 22 0      
 ET Palkovičova 11/A  30 28 2      
 Spolu : 154 52 50 2 102 33 17 52  
7 MŠ STÁLICOVÁ 2           
 Stálicová 2 98  27 27 0 71 28 3 40  
 Haburská 6  118 37 37 0 81 40 2 39  
 Spolu : 216 56 56 0 152 68 5 79  
8 MŠ ŠŤASTNÁ 26           
 Spolu : 99 28 28 0 71 31 12 28  

9 
MŠ VELEHRADSKÁ 
24           

 Velehradská 24 76  18 18 0 58 30 7 21  
 ET Budovateľská 10 20  17 17 0  3  0  2 1  
 ET Tekovská 7 - 9 19  11 10 1 8   1  2 5  
 Spolu : 115 46 45 1 69 31 11 27  
 CELKOM  :  1472 541 509 32 931 419 107 405  

           
 
 
 
 
 

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

Školský rok  
celkový počet detí 

v MŠ počet prijatých žiadostí počet novoprijatých detí 

    
2009/2010 1929 960 503 
    
2010/2011 1975 1096 644 
    
2011/2012 1983 1206 624 
    
2012/2013 2095 1318 541 
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 Materské školy v mestskej časti Bratislava - Ružinov (9) sú materskými školami, 
ktorých súčasťou sú elokované triedy (objektov 21).  
 
 Podľa demografickej prognózy celkový počet detí v materských školách bude do roku 
2020 rásť, do roku 2025 približne rovnaký stav detí a po roku 2025 mierny pokles. 
 
 

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 766   

 
  
 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 
2013/2014 prijímali materské školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti v termíne od 1. marca 
2013 do 15. marca 2013. 
 O prijímaní detí do MŠ rozhoduje v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. 
riaditeľ materskej školy. 
            Na porade konanej dňa 17.1.2013 boli s riaditeľkami materských škôl dohodnuté  a 
upresnené   základné   pravidlá   pre  prijímanie   detí   do  materských  škôl v zriaďovateľskej  
pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava - Ružinov.  Podmienky prijímania boli zverejnené aj na 
webovom sídle zriaďovateľa a webových sídlach materských škôl.  

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.) 
       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.  Vykazujeme ich v tabuľke ako „Ostatní“. 
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 Po ukončení zberu žiadostí  zamestnanci referátu metodiky škôl a školských zariadení  
na základe  podkladov predložených riaditeľkami MŠ urobili analýzu duplicitne podaných 
žiadostí v snahe zistiť reálny stav žiadateľov a  prispieť  k umiestneniu čo najväčšieho počtu 
detí. Duplicitným žiadostiam bola venovaná pracovná porada dňa 25.3.2013,  bolo ich 
podaných 370. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí rodičia si podali žiadosti i do  MŠ           
v iných mestských častiach a  vyskytnú sa  rôzne zmenené rodinné okolnosti, bude počet 
nastupujúcich detí v septembri mierne iný.  
 Ďalej sme pozornosť venovali prijímaniu detí predškolského veku. Na základe  
podkladov predložených riaditeľkami MŠ  sme zabezpečili ich prednostné prijatie tak, ako je  
stanovené legislatívou. ( Na deti  5 – 6 ročné, teda na deti rok  pred začatím povinnej školskej 
dochádzky, štát finančne  prispieva. Zákonný zástupca hradí iba stravu a nadštandardné 
aktivity školy, príspevok za pobyt dieťaťa neuhrádza.). Potreba žiadateľov o umiestnenie 
dieťaťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je v plnej miere zabezpečená. 
 Riaditeľky MŠ vydajú rozhodnutia o prijatí/neprijatí  detí do MŠ 27.4. – 30.4.2013.    
U 56 detí bolo nevyhnutné poradenským zariadením zdiagnostikovať ich školskú spôsobilosť. 
Deti, u ktorých  sa ich školská spôsobilosť nepotvrdí/nepotvrdila, ostávajú  zo zákona i 
naďalej v tej materskej škole, ktorú doteraz navštevovali.  
 Riaditeľky materskej školy okrem vyššie uvedených skutočností pri prijímaní detí 
zohľadňujú aj budúcu organizáciu tried  zodpovedajúcu vekovému zloženiu detí, ako    
stanovuje školský zákon. Je to jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie 
o prijímaní detí do MŠ. 
 Veľký záujem o umiestnenie detí prejavujú rodičia detí, ktoré sú mladšie ako 3-ročné, 
tie predstavujú vysoké percento neumiestnených  ( 419 žiadostí ). Sú to deti jaselského veku. 
Ich prijatie ovplyvňuje počet prijatých detí, znižuje ho. Dieťa mladšie ako  3- ročné zaberie 
miesto akoby troch detí, teda 2 iné deti nemožno na jeho úkor prijať. 
 

 
Materské školy  -  Organizácia školského roku 2012 - 2013 

   

   

materská škola  počet detí počet tried  
   

MŠ  Bancíkovej 2 280 12 
triedy na Bancíkovej 2 161 7 
triedy  na Exnárova 6 119 5 

   

MŠ Medzilaborecká 4 175 7 
triedy na Medzilaborecká 4 100 4 
triedy na Haburská 4 75 3 

   

MŠ Mileti čova 37 156 7 
triedy na Miletičova 37 109 5 
triedy na Gemerská 4 47 2 

   

MŠ Piesočná 2 350 16 
triedy na Piesočná 2 135 6 
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triedy na Rádiová 52 47 2 
triedy na Západná 2 168 8 

   

MŠ Pivonková 9 358 15 
triedy na Pivonková 9 120 5 
triedy na Astrová 5 72 3 
triedy na Nevädzova 12 94 4 
triedy na Šalviová 5 72 3 

   

MŠ Prešovská 206 9 
triedy na Prešovská 28 95 4 
triedy na Palkovičova 11/A 111 5 

   

MŠ Stálicová 2 264 11 
triedy na Stálicová 2 141 6 
triedy na Haburská 6 123 5 

   

MŠ Šťastná  128 5 
   

MŠ Velehradská 24 178 8 
triedy na Velehradská 24 66 3 
triedy na Budovateľká 10 64 3 
triedy na Tekovská 7 - 9 48 2 

   
   

spolu 2095 90 
   

 
 

 
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. Vzhľadom na 

vyššie uvedené sa dôraz kladie a odporúča sa  absolvovanie posledného ročníka materskej 
školy -  na predprimárne vzdelávanie, tzv. predškolákov, prispieva štát a legislatívou je 
nastavené ako prioritné. 

V súčasnom období MŠVVaŠ SR zvažuje takýto prístup zvoliť už pre 4-ročné deti, 
čomu je rodičovská verejnosť samozrejme naklonená. 
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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 
 
Zvýšenie kapacity materských škôl sme dosiahli rekonštrukciou pavilónov 

(ukončené nájmy s inými subjektmi) v Materskej škole, Bancíkovej 2 a Materskej školy, 
Piesočná v objekte elokovaného pracoviska Západná 2.  Získali sme 4 nové triedy 
materskej školy. Umiestnili sme cca 88 detí.  

Kapacita Detských jaslí so sídlom na Palkovičovej 11A, Bratislava sa rozšírila 
o 18 nových miest zo 40 na 58. 

 
Návrhy: 

1.   Zrealizovať úpravu vhodných vytypovaných  objektov pre potreby materskej školy 
tak, ako to navrhuje referát prevádzky a údržby škôl v nadväznosti na možnosti mestskej časti 
ako zriaďovateľa.  
 2. Navrhujeme zvážiť aj nadstavbu objektu MŠ Velehradská, zároveň by sa vyriešil 
i problém so strechou.  
           3. Vzhľadom na veľký záujem o umiestnenie detí, ktoré sú mladšie ako 3-ročné, 
odporúčame zriadenie detských jasiel v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Pretože dieťa    
do 3 rokov veku je dieťaťom jaselského veku. V Ružinove sú iba jedny detské jasle               
na Palkovičovej 11 A, patria pod RDS. 
  
           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 a upraviť v zmysle legislatívnych požiadaviek                
na prevádzku materskej školy  objekt základnej školy na krátky časový úsek (dočasne) 
pokladáme za neekonomické a neefektívne. 
 
 
 
1.  

Analýza vhodných objektov na vytvorenie nových kapacít na  rozšírenie 
materských škôl a návrh riešenia prípravy vhodných objektov 
 
        Na základe obsadenosti ZŠ  žiakmi odbor školstva zvážil možnosť zriadenia tried MŠ 
v základnej škole Borodáčova 2, pokladá toto riešenie za finančne i stavebne  veľmi náročné. 
 
        Nariadenie vlády SR č. 362/2006 pojednáva o podrobnostiach o požiadavkách na 
výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých. Toto nariadenie určuje: 

- priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie výchovných a výchovno-
vzdelávacích zariadení pre deti a mladistvých, 

- prevádzku týchto zariadení 
- náležitosti prevádzkového poriadku 
       Stručne povedané toto nariadenie určuje čo musí napr. predškolské zariadenie spĺňať 
z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného členenia, (trávnaté plochy, pieskovisko, 
plocha dennej miestnosti a spálne na jedno dieťa, vybavenie sociálnych zariadení, vybavenie 
ihriska detí, šatne atď. ). Stravovanie detí v predškolskom zariadení je taktiež v dennom 
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režime špecificky organizované a zabezpečované. Taktiež skladba stravy a jej normovanie je 
odlišné od systému stravovania žiakov ZŠ. 
       S prihliadnutím na priestorovú a technickú nepripravenosť objektov ZŠ                            
na prevádzkovanie MŠ, by náklady na sfunkčnenie tejto alternatívy rozšírenia kapacity MŠ 
boli značne vysoké. Napr. sme zvažovali umiestnenie tried materskej školy do Základnej 
školy, Borodáčova 2. Predpokladané  náklady  na stavebné  úpravy  priestorov  boli  
vyčíslené  na 120 000 €. 
 
3/ ZŠ Vrútocká – škola má v správe aj  objekt na Vietnamskej ul. , kde je umiestnená školská 
kuchyňa a jedáleň. Na prvom poschodí sa nachádzajú voľné  priestory, ktoré nie sú 
v súčasnosti využívané. Škola plánuje uvedené priestory využiť na vyučovanie detí, ktoré sa 
v súčasnosti vyučujú v triedach na ZŠ Vrútocká, ktoré sa nachádzajú v suterénnych 
priestoroch. Vlhnutie stien v týchto triedach, z dôvodu zlej izolácie obvodových múrov, však 
robí problémy hlavne z hľadiska hygienického. Úprava voľných priestorov na Vietnamskej 
ul. nebola doposiaľ riešená,  hlavne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
Rekonštrukcia by  si vyžiadala náklady vo výške cca 25 až 30 000,- €.  
     Pri úvahe, využiť tieto priestory na prevádzku MŠ, by bolo potrebné revitalizovať 
priestory tried nachádzajúcich sa v suterénnych priestoroch na ZŠ Vrútocká a zrekonštruovať 
momentálne voľné priestory na Vietnamskej ul. na podmienky prevádzkovania MŠ. Tieto 
náklady by však boli podstatne vyššie ako plánuje ZŠ,  a to z dôvodu potreby vybudovania 
nových sociálnych zariadení (na MŠ sú normy odlišné od ZŠ). 
         
 
2. 
Návrh riešenia prípravy vhodných objektov na rozšírenie kapacity MŠ 
v rozpočte MČ Bratislava - Ružinov na rok 2012. 
 
Pri zvažovaní objektov vhodných pre materskú školu  je nutné: 
- preveriť a prehodnotiť súčasné zmluvy s prenajímateľmi objektov alebo ich častí  
- vykonať  analýzu stavu objekov 
- navrhnúť úpravy v zmysle legislatívou požadovaných parametrov stanovených 
      pre materskú školu, 
- reálne a MČ schválené typy/návrhy  na rekonštrukciu finančne vyčísliť 
- predpokladané náklady sa zapracovať do návrhu rozpočtu  
 
     Riešenie problematiky rozšírenia kapacity umiestnenia detí v predškolských zariadeniach 
bude závislé hlavne od : 
  
1/  Výšky finančných prostriedkov, ktoré bude možné vyčleniť na tento projekt. 
2/  Zvolenej realizačnej alternatívy z vyššie uvedenej analýzy  objektov vhodných na  
     tento účel. 
 
  
     Zvolená realizačná alternatíva musí predovšetkým akceptovať: 
  
1/  Finančné možnosti MČ Bratislava - Ružinov na jej kompletné zrealizovanie  
2/  Splnenie priestorového a prevádzkového členenia daného objektu na umiestnenie detí  
     predškolského veku. 
3/  Zabezpečenie bezproblémovej a stálej prevádzky po stránke pedagogicko-výchovnej, 
     organizačnej, technickej a stravovacej. 
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Poznámka: 
K termínu 15.september predkladáme každoročne na Krajský školský úrad 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.  
 
 
 
 
3. 
Prehľad o dlhodobých prenájmoch v objektoch MČ Bratislava-Ružinov. 
 
1/  MŠ Medzilaborecká 4 
    Objekt ET Haburská 4 
- nájomca BKW s.r.o. Bazova 9, Bratislava 
- prevádzkovanie súkromnej MŠ – Včielka 
- prenajatých 216,4 m2 za 8,30,-€/ m2/rok 

( pozemok nie je v zmluve riešený) 
- doba nájmu od 1.9.2005 do 31.8.2014 
 
 
2/   MŠ Prešovská 28 
      Objekt ET Palkovičova 11/A 
- nájomca Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava 
- prevádzkovanie detských jaslí 
- prenajatých 1 043 m2 za 0,033,- €/  m2/rok 
- doba nájmu od 1.9.2005 do 31.8.2014 
 
 
3/   MŠ Bancíkovej 2  
- nájomca  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
- prevádzkovanie činnosti základnej umeleckej školy 
- prenajatý jeden pavilón 205 m2 – v štádiu riešenia 
- doba nájmu  - v súčasnosti je v riešení s Magistrátom HM SR Bratislavy. 
 
 
4/   MŠ Stálicová 2 
- nájomca Mgr. Miroslava Zubová 
- prevádzkovanie – súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva –pavilón –C   

a súkromná materská škola – pavilón- B 
- prenajaté dva pavilóny 205+205 m2 za 8.30.-€ m2/rok 
- doba nájmu – pavilón C – od 1.9.2007 do 31.8.2016 
                          - pavilón  B – od 30.6.2009 do 31.5.2019 
 
 
5/   MŠ Velehradská 24 
- nájomca PIKY- Peter Dubovský, Bratislava 
- prevádzkovanie údržbárskej dielne (vykonáva aj funkciu kuriča na MŠ) 
- prenajatých 65 m2  za 10,96,-€ m2/rok, v suteréne objektu 
- doba nájmu od 2.1.2009 do 31.12.2011 
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6/  Ružinovský dom seniorov Sklenárova 14 
      Objekt Haburská 2, bývalé detské jasle  
  -   nájomca  Materské centrum Hojdana - Ružinov, Haburská 2, Bratislava 
 -   prenajatých 502 m2  za 0,10,- €/ m2/rok u  nebytových priestorov a pozemok 4 146 m2  
      za  0,033,- €/  m2/rok  
- doba nájmu od 27.9.2002 do 31.12. 2015  
  
                                                                                                                                            
7/   Ružinovský dom seniorov Sklenárova 14 
      Objekt Haburská 2, bývalé detské jasle 
  -   nájomca  Doc.Mudr. Rehák, Csc., Mudr.Reháková, Mudr Hriň, 
  -   nebytové priestory 158 m2 za 72,-€/ m2/rok 
- nájomná zmluva dňa 10.2.2011 predĺžená do 31.1.2016 
 
 
8/   Ružinovský dom seniorov Sklenárova 14 
      Objekt Pivonková 2, bývalé detské jasle 
- nájomca Univerzitná Nemocnica Bratislava,  
-     pavilón 156,7 m2 za 33,20,-€/ m2/rok a pozemok 2 162 m2 za 360,-€ ročne 
- nájomná zmluva dňa 27.7.2011 predĺžená do 31.12.2011 
 
 
 9/  Ružinovský dom seniorov Sklenárova 14 
      Objekt Banšelovej ul. č. 4 –bývalé detské jasle  
- nájomca ARES spol. s r.o. Pluhová 49, Bratislava 
- nebytové priestory  290 m2 za 50,-€ m2/rok a pozemok 635 m2 za 105 € ročne na    
- doba nájmu od 20.5.2010 do 31.12.2017 
 
 
10/  Ružinovský dom seniorov Sklenárova 14 
       Objekt Banšelovej ul. č. 4 –bývalé detské jasle 
- nájomca Organizácia muskulárnych distrofikov 
- nebytové priestory 35 m2 za 1,00  € m2/rok   
- nájomná zmluva dňa 1.7.2011 predĺžená do 30.6.2016 
 
 
11/  Ružinovský dom seniorov Sklenárova 14 
       Objekt Banšelovej ul. č. 4 –bývalé detské jasle 
- nájomca HSL, s.r.o. Púchovská 8, Bratislava 
- nebytové priestory 197 m2 za 50,0 € m2/rok   
- nájomná zmluva dňa 16.11.2010 predĺžená do 30.11.2020 
 
12/  Domov penzión pre dôchodcov- teraz Ružinovský dom seniorov Sklenárová 14 
       Objekt Banšelovej ul. č. 4 –bývalé detské jasle 
- nájomca Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Včelárska 17,Bratislava 
- nebytové priestory 210 m2  za 8,30,-€ m2/rok   
- doba nájmu od 1.8.1996 do 31.7.2016 
 
 


