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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

A.            schvaľuje 

 

 

zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava v objekte             

na Ružomberskej ulici, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné 

zriadenie 

 

 

B.                ukladá 

 

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 

Ružinov  

-     predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu 

s požadovanými prílohami žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska Materskej 

školy, Šťastná 26, Bratislava  v objekte na Ružomberskej ulici, Bratislava  do siete 

škôl a školských zariadení SR  a jeho následné zriadenie 

 

                                                                                                T: 31. marec 2015 

 

 

- požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia                 

k zaradeniu elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava 

v novovybudovanom kontajnerovom objekte  na Ružomberskej ulici, Bratislava  do 

siete škôl a školských zariadení SR   

 

                                                                                                            T: po vybudovaní objektu   
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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  vybudovanie nového komplexu materskej školy formou kontajnerovej stavby na 

Ružomberskej ulici, Bratislava. 

 

        Mestská časť Bratislava – Ružinov  pri budovaní tohto nového komplexu materskej 

školy reaguje na Výzvu  na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských 

škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských 

škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na 

rok 2015 v snahe získať finančné prostriedky na rozširovanie kapacity materských škôl 

i z iných zdrojov.  

 

Vytypovaný objekt  - kontajnerová stavba na Ružomberskej ulici, Bratislava 

     Rozšírenie kapacity MŠ využitím kontajnerových modulov je plánované zrealizovať na 

pozemku v správe  MČ Bratislava - Ružinov, ktorý sa nachádza na Ružomberskej ulici. 

Pozemok má celkovú rozlohu 2 744 m
2
.  Modulárna stavba je riešenie, ktorým je možné                 

vo veľmi krátkom čase a za výhodných podmienok vybudovať dočasné alebo trvalé objekty. 

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. Oproti murovaným stavbám ich realizácia je 

časovo aj finančne výhodnejšia. Neoceniteľnou výhodou týchto stavieb je aj  ich variabilita 

a flexibilita.  

 

 

 Zámer využitia  

       Pripravovaný realizačný projekt výstavby modulárnej škôlky v nádväznosti na 

priestorové  

danosti pozemku, dostupné inžinierske siete a finančné možnosti, určí dispozičné riešenie 

modulárnej stavby.   

 

        Začlenenie novovzniknutých tried do organizačnej štruktúry materských škôl                  

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 

         Nakoľko Ružomberská ulica sa nachádza v lokalite Prievoz odporúčame  novovzniknuté 

triedy začleniť do Materskej školy, Šťastná 26 (ďalej len MŠ Šťastná) ako  elokované triedy MŠ 

Šťastná v objekte Ružomberská ulica č. ...(súpisné a orientačné číslo bude pridelené 

Stavebným úradom). 
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        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.  

Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádzajú údaje  podľa § 21 ods. 1 vyššie 

uvedeného zákona. 

 

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 a v areáli bude možné z modulov vytvoriť tri až štyri triedy MŠ . 

Vonkajšie priestory predškolského areálu budú upravené v zmysle požiadaviek, ktoré sú 

stanovené vo Vyhláške MZ SR č. 527/2007. 

 

 

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

budú vyčíslené po vypracovaní  projektovej štúdie. Zámerom mestskej časti Bratislava – 

Ružinov je finančné krytie týchto prác zabezpečiť získaním dotácie MŠVVaŠ SR. 

  

 

Stravovanie detí zaškolených do novovytvorených tried  

Stravovanie pre zaškolené deti bude v jedálni s výdajňou starvy, ktorá bude súčasťou 

modulárnej stavby. Strava bude dovážaná z kuchyne MŠ Pivonková –prevádzka ET 

Nevädzová, alebo kuchyne ZŠ Mierová. 

 

 

Zaradenie elokovaného pracoviska na Ružomberskej ulici, Bratislava ako súčasti MŠ  

Šťastná 26, 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  
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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 (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  

      Šťastná  

5.   vyjadrenie orgánu školskej  samosprávy dotknutej školy a dotknutého zariadenia  

školského stravovania,   

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. 

 

      

      

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 6 

 

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, Šťastná 26, Bratislava 

v objekte na Ružomberskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné 

zriadenie 

 

 

Predkladateľ: Ing. Jaroslav Adamát, vedúci referátu prevádzky a údržby škôl 

                       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, Šťastná 26, Bratislava 

v objekte na Ružomberskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné 

zriadenie“ 

 

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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