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Dôvodová správa 
 
 
Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia vyplynula z uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 152/VIII/2015, bod 35 e) zo dňa 6. 10. 2015 úloha predložiť do miestneho 
zastupiteľstva Informatívny materiál  

 
„Správa o stave areálov ZŠ a MŠ z hľadiska bezpečnosti životného prostredia“ 

V Mestskej časti Bratislava – Ružinov sa nachádza deväť školských (ďalej ZŠ)  dvadsaťjeden 
predškolských zariadení (ďalej MŠ a ET) s priľahlými  areálmi. Väčšina  bola skolaudovaná 
a daná do prevádzky v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a súčasný stav zelene tomu 
zodpovedá.  

 

V roku 2013 na základe požiadaviek všetkých riaditeliek/riaditeľov spracoval Referát 
prevádzky a údržby škôl a školských zariadení (ďalej len referát prevádzky a údržby) prehľad 
požiadaviek na rez a  výrub, ktoré odborne posúdili zamestnanci Referátu životného 
prostredia. Keďže išlo o veľký rozsah prác, pri zmene rozpočtu v máji 2013 bolo schválených 
účelovo viazaných 45 000,00 € bežných výdavkov pre Referát prevádzky a údržby. Do konca 
roka boli schválené práce na realizáciu rezov a výrubov stromov v 14 areáloch školských 
a predškolských zariadení v celkovom objeme 69 815,79 €. Z vyhodnotenia stavu drevín 
vyplynula požiadavka na ošetrenie drevín najmä  v týchto objektoch: 

MŠ Medzilaborecká a ET Haburská                      5 184,00 
MŠ Prešovská a ET Palkovičova                    11 616,00 
MŠ Velehradská                         542,21 
ZŠ Vrútocká                      2 063,20 
ZŠ Ostredková                    10 918,00 
ZŠ Kulíškova                      8 805,47 
ZŠ Medzilaborecká                      1 468,12 
ZŠ Borodáčova                    14 705,74 
ZŠ Drieňová                      2 484,00 
MŠ Bancíkovej                     7 010,56 
MŠ Pivonková – ET Nevädzová                      4 298,49 
MŠ Šťastná                         720,00 

V roku 2014 boli z rozpočtu Referátu prevádzky a údržby financované havarijné stavy 
stromov v objeme 3 429,32 € v areáloch ZŠ Medzilaborecká a MŠ Stálicová. V rámci 
revitalizácie areálu ZŠ Nevädzová boli odborne ošetrené jestvujúce stromy. 

V roku 2015 boli vynaložené prostriedky Referátu prevádzky a údržby do dnešného dňa vo 
výške 12 165,00 €. 



   

 
 
ZŠ Borodáčova                        975,00 
MŠ Medzilaborecká – ET Haburská                     5 640,00 
MŠ Piesočná – ET Vietnamská                     2 730,00 
MŠ Pivonková – ET Astrová                     1 440,00 
MŠ Pivonková a ET Šalviová                     1 380,00 
 
Referát prevádzky a údržby eviduje požiadavky na riešenie havarijného stavu týchto 
školských a predškolských zariadení, ktoré sú v súčasnosti v štádiu správneho konania, 
vypracovania cenových ponúk alebo vyhodnocovania odborných prehliadok: ZŠ Ostredková, 
ZŠ Medzilaborecká, MŠ Šťastná, MŠ Velehradská a MŠ Medzilaborecká. 

Referát ŽPAVPS vykonal na základe požiadaviek škôl odborné posúdenie prevádzkovej 
bezpečnosti drevín v areáloch škôl a školských zariadení v týchto objektoch:  

a) posúdenie všetkých drevín v objekte: ZŠ Vrútocká, MŠ Šťastná, ET Vietnamská 13, 
ET Haburská 4 

b) posúdenie drevín  s viditeľnými poškodeniami, bez posúdenia ostatných drevín  
v objekte: MŠ Stálicová, ZŠ Ostredková, Spojená škola sv. Vincenta de Paul, ET 
Západná. 

Záver: 

Kontrola prevádzkovej bezpečnosti drevín v školskom zariadení by sa mala vykonávať aspoň 
raz za rok spôsobom, pri ktorom sa eviduje zdravotný stav všetkých stromov v areáli, 
zaznamenajú sa zistené zmeny oproti predchádzajúcemu stavu a odporučia sa potrebné 
opatrenia na ozdravenie stromu. Je to jediný spôsob kontroly, ktorý je právne relevantný 
v prípade škodovej udalosti, ale pri  súčasnom počte pracovníkov  RŽPAVPS sa 
v požadovanom rozsahu nedá zabezpečiť. Z uvedeného dôvodu je potrebné prijatie terénneho 
pracovníka, ktorý by tieto pravidelné kontroly vykonával a zaznamenával. Uvedený 
pracovník by zabezpečoval aj kontrolovanie drevín na všetkých plochách zelene, 
predovšetkým na detských ihriskách, v predzáhradkách, v stromoradiach a na miestach, kde 
sa pohybuje veľa ľudí. Aby sa prijaté opatrenia na udržanie prevádzkovej bezpečnosti drevín 
mohli bezodkladne realizovať, je potrebné aj zabezpečenie finančných prostriedkov na 
vykonávanie týchto prác. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


