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v KŠKaŠ dňa 9.2.2015 

 



   

 

 2 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

A.            schvaľuje 

 

 

zaradenie  elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. č. 2, Bratislava  v objekte 

Vietnamská č.13, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR  a jeho následné zriadenie 

k 1.9.2015 

 

 

B.                ukladá 

 

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke 

 

1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu 

s požadovanými prílohami žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, 

Piesočná ul. č. 2, Bratislava  v objekte Vietnamská č.13, Bratislava  do siete škôl 

a školských zariadení SR  a jeho následné zriadenie k 1.9.2015 

 

                                                                                                T: 31. marca 2015 

 

 

2. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia                      

k zaradeniu elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. č. 2, Bratislava 

v objekte Vietnamská č.13, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR   

 

                                                                                                           T: 27. februára 2015 
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                   Dôvodová správa  

 

       Základnou  úlohou obce, prenesene mestskej časti, pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 ods. 2 zákona            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  Vzhľadom na kapacitu materských škôl napriek tomu, 

že je plne využitá, nároky obyvateľov mestskej časti Bratislava - Ružinov na  zabezpečenie 

predškolskej výchovy ich detí v súčasnosti nie sú dostatočne uspokojené.  

       Vzhľadom na vyššie uvedené mestská časť Bratislava – Ružinov ako zriaďovateľ 

materských škôl neustále hľadá možnosti získavania priestorov pre zabezpečovanie 

predškolskej výchovy.  Dobrou možnosťou ako rozšíriť súčasnú kapacitu miest v materských 

školách  je  rekonštrukcia  priestorov v objekte na Vietnamskej ulici č. 13, Bratislava. 

 

Vytypovaný objekt  - stavba na Vietnamskej 13, Bratislava 
(Nachádza sa v areáli Základnej školy, Vrútocká ul. č. 58, Bratislava.) 

 

        Budova v správe Základnej školy, Vrútocká 58, Bratislava (ďalej len ZŠ Vrútocká) je 

samostatne stojací dvojpodlažný objekt situovaný v blízkosti areálu základnej školy. Na 

prvom podlaží je umiestnená školská kuchyňa, jedáleň pre žiakov a zamestnancov základnej 

školy a sklady a priestory slúžiace zamestnancom kuchyne. Na druhom podlaží sa nachádzajú 

triedy, kabinety a sociálne zariadenia, ktoré boli v minulosti  využívané ako priestory           

pre školský klub detí (hovorovo školská družina). V súčasnosti sú priestory prázdne a  

nevyužívané. 

         Objekt je vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne, hydraulicky ani termostaticky nie je 

vyregulovaný. Na celom objekte bola zrealizovaná výmena okien a exteriérových dverí,  

zrekonštruovaná strecha. Budova je kompletne zateplená.  

        Cez hlavný vstup do objektu sa vchádza do školskej jedálne ZŠ Vrútocká a schodiskom 

vpravo sa vchádza na prvé poschodie.  

 

Zámer využitia prvého poschodia vytypovaného objektu 

   

        Priestory prvého poschodia budovy na Vietnamskej 13 navrhujeme  rekonštrukciou 

prestavať na dve triedy materskej školy.  

 

Začlenenie novovzniknutých tried do organizačnej štruktúry materských škôl                  

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 

         Nakoľko  Materská škola, Piesočná ul. č. 2 (ďalej len MŠ Piesočná) sa nachádza cca 350 m                

od uvedeného objektu na Vietnamskej 13, novovzniknuté triedy odporúčame začleniť                   

do organizačnej štruktúry materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ako  elokované triedy 

MŠ Piesočná v objekte Vietnamská 13  ( ET Vietnamská).  

        V zmysle príslušných ustanovení  zákona č.  596/2003 Z. z. 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 uskutočňuje pravidelná 

výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je 

súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je 

súčasťou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy 

alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou.  
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Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a 

za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia podľa § 21 ods. 1, ktorého je 

elokované pracovisko súčasťou.“ 

 

 

Potrebné stavebné a  rekonštrukčné úpravy, vybavenie upraveného priestoru  

 

         Priestory určené na prevádzku  materskej školy  by mali spĺňať základné stavebno - 

technické a dispozično – prevádzkové parametre najmä na hygienu, bezpečnosť a ochranu 

zdravia detí a zamestnancov.  

        Požiadavky na školy a zariadenia pre detí a mládež sú stanovené vyhláškou MZ SR                  

č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len 

vyhláškou 527/2007). 

        Kapacita tried vyplýva z vyhlášky 527/2007, kde je v  § 3 stanovená požiadavka, že                

na jedno dieťa musí prislúchať plocha o veľkosti  4 m
2
 plochy dennej miestnosti, ktorá plní 

funkciu herne a spálne. Ak  je spálňa a herňa oddelená, je potrebná plocha pre jedno dieťa 

stanovená minimálne na 3 m
2
 plochy herne. Pre  jedno ležadlo na spanie musí byť vyčlenené 

najmenej1,7 m
2
. Na jednu  stoličku v jedálni  je stanovených 1,4 m

2
 plochy jedálne.  

Predpokladáme, že v každej   z novovybudovaných tried bude umiestnených približne 20 

detí.  

 

      Vytvorenie dvoch tried materskej školy na prvom poschodí vytypovaného objektu si 

vyžiada celkovú rekonštrukciu a zmenu dispozičného riešenia miestností,  ktoré vyplynú                

zo zmeny účelu využitia jestvujúcich priestorov.  

 

Stavebné práce budú spočívať hlavne: 

- vo vytvorení priestoru pre  triedy, 

-  v prebudovaní jestvujúcich sociálnych zariadení  na umyváreň s WC pre deti  

(jedno WC a jedno umývadlo pre 5 detí v zmysle vyhlášky 527/2007), 

-  vo vytvorení novej miestnosti pre šatne detí,  

- vo vytvorení kancelárie pre zamestnancov so sociálnym zariadením, 

- vo vytvorení  miestnosti pre upratovačku.  

 

      Zrealizovaním búracích prác deliacich priečok  sa zväčšia miestnosti, ktoré budú určené 

ako herne a spálne.  

      Následné stavebné úpravy vyplynú z nového pôdorysného členenia. Pôjde hlavne o nové 

podlahy, dlažby, obklady, omietky, vymaľovanie priestorov, nové osvetlenie.  

     V poslednej fáze budú priestory vybavené novým nábytkom, kobercami a ďalším 

zariadením a predmetmi zabezpečujúcimi komplexnú prevádzku materskej školy (napr. 

dovybavenie jedálne riadom vhodným pre deti nižšej vekovej kategórie, vybavenie tried 

hračkami a pracovnými pomôckami, vybavenie ihriska hracími prvkami, vybavenie čistiacimi 

a umývacími mechanizmami a prostriedkami  a pod.)   

      

     Keďže elokované pracovisko bude tvoriť samostatnú prevádzkovú časť, bude potrebné 

riešiť aj skladovacie priestory, ktoré by mohli vzniknúť využitím časti chodby prípadne 

využitím jestvujúceho priestoru pod schodiskom na prízemí.  
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       V zmysle STN 73 0835 a STN 92 0241 bude  potrebné vybudovať nové oceľové únikové 

schodisko z vonkajšej strany budovy, ktoré bude prístupné z chodby cez jestvujúce balkónové 

dvere. 

 

Celkové náklady na úpravu týchto priestorov, ich zariadenie a úpravu vonkajších  plôch  

by na základe predbežného  odhadu predstavovali  čiastku cca 100 000 €.  

   

 

     Po schválení  rekonštrukcie 1. poschodia nových priestorov pre ET Vietnamská  bude 

vypracovaný podrobný výkaz - výmer potrebných prác a ich nacenenie. Taktiež bude 

vypracovaný konkrétny zoznam potrebného zariadenia a jeho nacenenie.  Dodávatelia 

prác a  tovarov budú vybraní  v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

Stravovanie detí zaškolených do novovytvorených tried  

        

       Pri prevádzke tried materskej školy je nutné zabezpečiť aj stravovanie pre zaškolené deti.  

Ako najlepšia možnosť sa javí,  riešiť  stravovanie  v priestoroch   školskej jedálne                          

na ZŠ Vrútocká  a prípravu stravy zabezpečovať v školskej   kuchyni    ZŠ Vrútocká.  

V zmysle § 140 ods. 3)  zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a                 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  „stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, 

zamestnanci škôl a školských zariadení, so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby." 

       

     Na zabezpečenie prípravy a výdaja stravy bude potrebné zrealizovať: 

- nákup stolového riadu (taniere, príbory, poháre a pod.) 

- nákup riadu do kuchyne (hrnce, rajnice  a pod.)  

- personálne zabezpečenie kuchyne t.j. zvýšenie počtu zamestnancov o 1,5 úväzok,  

vzhľadom na podávanie desiatej a olovrantu. 

  

Zaradenie elokovaného pracoviska Vietnamská 13, Bratislava ako súčasti MŠ  Piesočná 

ul. č. 2, Bratislava  do siete škôl a školských zariadení SR: 

 

      Pri vzniku nového elokovaného pracoviska školy je nutné postupovať v zmysle 

príslušných ustanovení  zákona č. 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. súhlas  Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov vyjadrený formou 

uznesenia  

2. vyjadrenia orgánov štátnej správy  k  priestorom stanovené zákonom č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve     a školskej samospráve a   o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (väčšinu je možné zabezpečiť až  po ukončení rekonštrukčných prác):      

       a) vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v oblasti splnenia   

            hygienických požiadaviek stanovených predpismi 

       b) vyjadrenie Inšpektorátu práce pre oblasť  BOZP a zamestnávania 

       c) vyjadrenie Hasičského a záchranného útvar hl. mesta SR, Bratislavy  v oblasti  

           požiarnej  ochrany   

4.   vyjadrenie príslušného orgánu školskej  samosprávy, t.j. Rady školy pri MŠ  

      Piesočná 2 

5.   vyjadrenie orgánu školskej  samosprávy dotknutej školy a dotknutého zariadenia  
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      školského stravovania, t.j. Rady školy pri ZŠ Vrútocká  

5. predloženie žiadosti MŠVVaŠ SR o zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl 

a školských zariadení SR spolu s vyššie uvedenými vyjadreniami   (Obsah žiadosti je 

presne vymedzený § 16 zákona č. 596/2003.) 

Žiadosť predloží zriaďovateľ  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu  SR      

najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.  V žiadosti sa uvedenie aj predpokladaný   

termín začatia činnosti zaraďovaného elokovaného pracoviska materskej školy. 

 

 

Vyjadrenie referátu ekonomiky škôl a školských zariadení 

 

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzky v elokovaných triedach             

na Vietnamskej 13 bude potrebné prijať 4 učiteľky a 2 upratovačky, čo predstavuje potrebu 

finančných prostriedkov vo výške 20 620 € a na prevádzku sumu 8 000 €. Táto potreba je 

zahrnutá v návrhu rozpočtu m. č. na rok 2015. 
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S T A N O V I S K O 

 

 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

 

                                                            dňa  9. 2. 2015 

 

     Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. 2, 

Bratislava v objekte Vietnamská ul. 13 do siete škôl a školských zariadení SR a jeho 

následné zriadenie k 1. 9. 2015 

 

 

Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová, vedúca referátu metodiky škôl 

 

     Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 2. 2015 predložený materiál 

„Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. 2, Bratislava 

v objekte Vietnamská ul. 13 do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie 

k 1. 9. 2015“ 

 

 

1.                                                                    prerokovala 

 

 

                                                                  

2.                                                                  odporúča 

schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  PaedDr. Mária Barancová v. r. 

                                                                                                        predsedníčka komisie      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 10. 2. 2015 

Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 
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