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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov 
po prerokovaní materiálu  
 
 
A.                                       b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
                                              predložený materiál  
 
 
B.                                                u k l a d á  
 
Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi  
 
zabezpečiť doriešenie majetkovoprávnych vzťahov mestskej časti Bratislava – Ružinov k 
pozemkom pri pavilóne „B“ na Základnej škole Borodáčova 2, Bratislava, za účelom  
vytvorenia školského  dvora pre deti materskej školy.                                                                                                        
                                                                                                              Termín: do  31.12.2016 
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Dôvodová správa  
        
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.  K limitujúcim faktorom patrí aj zvyšujúci sa počet 
detí, ktoré v dôsledku nedostatočnej školskej zrelosti a vývinových ťažkostí majú odklad 
plnenia školskej dochádzky a aj po dosiahnutí veku 6 rokov ostávajú v materskej škole. 
 Vzhľadom na vyššie uvedené poslanci MZ  uzn. 251/XIV/2016 zo dňa 26.04.2016 nastolili 
požiadavku pripraviť návrh finančného a organizačného zabezpečenia elokovaných tried MŠ 
Bancíkovej v priestoroch  ZŠ Borodáčova pre deti s odloženou školskou dochádzkou 
a pripraviť podklady k predpokladaným finančným nákladom s určením spôsobu 
a špecifikácie ich zabezpečenia.  
 
 
Vytypovaný objekt  - stavba na Borodáčovej 2, Bratislava, pavilón „B“ priestory na I. 
posch.  
 
Popis jestvujúceho stavu 
Pavilón B je samostatná dvojposchodová átriová budova s obdĺžnikovým pôdorysom  
v susedstve hlavnej budovy ZŠ. Na prízemí je vestibul so schodiskom, zázemie kuchyne, 
sociálne zariadenia, sprchy a šatne zvlášť pre dievčatá a chlapcov prístupné z chodieb po 
oboch protiľahlých stranách átria, ružová záhrada v átriu a telocvičňa cez dve podlažia. Na 
poschodí, ktoré je prístupné po jednoramennom pohodlnom schodisku, je kuchyňa so 
školskou jedálňou (ďalej ŠJ), kancelárske priestory. Po protiľahlých dlhších stranách átria sú 
chodby, z ktorých sú prístupné tri triedy a skladový priestor. Vstup do jednej chodby je 
prístupný jednokrídlovými dverami a vstup do druhej chodby je cez dvojkrídlové dvere. 
V súčasnosti sú na jednej strane átria využité všetky triedy ráno a  v popoludňajších hodinách 
ako školský klub detí (ďalej ŠKD) a na druhej strane dve menšie miestnosti, jedna ako 
kancelária vedúcej ŠJ a druhá pre vychovávateľky ŠKD. Susedné miestnosti, chodba, tri 
triedy a sklad sú v súčasnosti prenajaté hudobnej škole. Na poschodí sa nenachádza sociálne 
zariadenie. V ŠJ a v triedach sú umiestnené umývadlá. 
 
 
Zámer využitia prvého poschodia vytypovaného objektu pre materskú školu 
   
Pre potreby materskej školy (ďalej MŠ) by mohli byť využité  všetky priestory na prvom 
poschodí okrem  kancelárie vedúcej školskej jedálne v blízkosti vstupu do jedálne. Kuchyňa 
by zabezpečovala stravu aj pre deti MŠ ( desiata, obed, olovrant ) a v školskej jedálni by sa 
oddelil priestor so samostatnými stolíkmi a stoličkami. Po zrealizovaní stavebných úprav 
v ostatných miestnostiach by mohli vzniknúť dve samostatné triedy materskej školy aj so 
zázemím pre zamestnancov. Vzhľadom na priestorové možnosti je možné oddeliť prevádzku 
materskej školy od priestoru, ktorý je potrebný na prístup žiakov a učiteľov základnej školy 
do jedálne počas obeda. V átriu, v ktorom je teraz ružová záhrada, by mohlo byť pre časť deti 
vybudované detské ihrisko. Nakoľko sú pozemky v blízkosti pavilónu „B“ v súkromných 
rukách alebo na ne nie je založený list vlastníctva ich využitie ako detské ihrisko pre deti MŠ 
v zmysle Vyhlášky č. 527/2007 MZ SR bude možné len zo súhlasom vlastníka/vlastníkov po 
zameraní potrebnej plochy. Za hlavnou budovou základnej školy je veľký školský dvor 
s hracími prvkami pre žiakov školy. 
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Vyhláška MZ SR č. 527/ 2007 Z. z. ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na priestorové 
usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, 
činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach 
pre deti a mládež. Okrem iného určuje priestorové usporiadanie  a funkčné členenie priestorov 
pre predškolské zariadenia, ktoré musí umožňovať voľné hry, oddych, osobnú hygienu, 
otužovanie a telesné cvičenia. 
Na jedno dieťa v predškolskom zariadení treba pri navrhovaní priestorov počítať najmenej so 
4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne a ak je spálňa stavebne 
oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí byť počítaná 
najmenej plocha 1,7 m2. Na jednu stoličku v jedálni treba počítať s najmenej 1,4 m2 plochy 
jedálne. 
Vyhláška predpisuje, s koľkými m2 trávnatej plochy a plochy detského ihriska, pieskoviska je 
potrebné počítať na jedno dieťa, aké majú mať vybavenie sociálne zariadenia v umyvárňach 
predškolského zariadenia a ako majú byť umiestnené zariaďovacie predmety.  
Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie uvádza v tretej časti v § 51 Budovy 
na školstvo a vzdelávanie, že záchody a umyváreň v predškolských zariadeniach musia byť 
prístupné zo šatne aj z dennej miestnosti. Pre päť detí predpisuje jednu záchodovú misu 
a jedno umývadlo. 
 
 
Navrhované riešenie:  
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
Predmetom riešenia je posúdenie možnosti realizácie rekonštrukcie a zmeny dispozičného 
riešenia poschodia pavilónu „B“ na základnej škole Borodáčova pre využitie časti plochy pre 
2 triedy materskej školy.  
Budúca prevádzka v objekte zachováva existujúcu funkčnú náplň – školstvo. 
 
Celková zastavaná plocha objektu je 1403 m2, z ktorej je možné pre triedy a zázemie MŠ 
využiť na poschodí 6 tried, chodby, kancelárie a klubovňu, to je 450 m2, a plochu átria 177 
m2. 
Po rekonštrukcii priestorov môžu vzniknúť 2 triedy, 2 spálne, 2 šatne pre deti, 2  sociálne 
zariadenia pre deti, kancelária pre vedúcu MŠ, sociálne zariadenie pre zamestnancov MŠ, 
šatňa pre učiteľky , sklad a oddelená miestnosť s výlevkou pre upratovačku. 
 
V navrhovaných priestoroch na poschodí pavilónu B je možné z plošných a dispozičných 
kapacít zrealizovať rekonštrukciu pre 2 triedy materskej školy. 
Všetky technické požiadavky musia byť zapracované v projektovej dokumentácii 
stavby. 
 
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE: 

Navrhované konštrukčné riešenie vychádza z poznania existujúceho stavu objektu a na 
základe jeho obhliadky a zváženia možnosti realizácie zriadenia 2 tried.  
 
Objekt nie je zateplený. Je zrealizovaná výmena okien - v objekte sú nové plastové okná. 
Bolo uskutočnené hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK. Strecha nie je zateplená, ale je 
funkčná a nevykazuje známky poškodenej hydroizolácie.  
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Na poschodí nie sú žiadne sociálne zariadenia a preto je nutné pred začatím prác na 
projektovej dokumentácii stavby zistiť polohy zvislých rozvodov inžinierskych sietí, ako aj 
zistenia miery funkčnosti existujúcich inštalácií a rozvodov vody a kanalizácie, možnosti 
napojenia, a funkčnosti kúrenia a elektroinštalácií. 
Tiež bude potrebné podrobné domeranie pôdorysu poschodia za účelom zistenia polohy 
nosných a nenosných konštrukcií a vypracovať statický posudok a prípadný návrh statických 
opatrení. 
 
 
Postup realizácie navrhnutého riešenia vybudovania 2 tried materskej školy na poschodí 
pavilónu „B“: 
 
- geodetické zameranie plochy pre ihrisko – vyjasnenie majetkovoprávnych vzťahov 
- výber dodávateľa projektových prác       
- vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie                                     4 týždne 
- vybavenie stavebného povolenia                                                                            min. 30 dní 
- výber dodávateľa realizácie rekonštrukcie       
- realizácia stavby         4 mesiace 
- kolaudačné konanie         min. 30 dní 
 
 
Rekonštrukcia si vyžiada nevyhnutné predpokladané náklady: 
Náklady na projektovú dokumentáciu:        7 000,00 € 
Náklady na rekonštrukciu       115 000,00 € 
(presné náklady na rekonštrukciu budú uvedené v projektovej dokumentácii v časti Rozpočet) 
 
Vybavenie MŠ  
-  nábytok, spotrebiče         15 000,00 € 
-  kancelárske vybavenie, hračky, didaktické pomôcky       3 000,00 € 
Náklady na vybudovanie exteriérového areálu pre deti materskej školy 
– hracie prvky, pieskovisko          8 000,00 € 
 
Už v procese prípravy projektovej dokumentácie je nutné zapracovať detaily a požiadavky 
vyplývajúce z profesií ako je statika, elektroinštalácia, zdravotechnika, kúrenie, požiarna 
ochrana a  RÚVZ. 
Najmä: - Geodetické zameranie plochy potrebnej na školský dvor pre deti materskej 
školy a získanie súhlasu vlastníka/vlastníkov/správcu na vybudovanie oplotenia 
a ihriska, lebo pozemky pri pavilóne „B“ nie sú v správe Mestskej časti Bratislava – 
Ružinov. V prílohe sú  priložené kópie z katastrálnej mapy s vyznačením plochy pre 
detské ihrisko na parcelách registra „C“ a „E“ aj s listami vlastníctva. 
              - Predbežné odsúhlasenie zámeru vybudovať v pavilóne „B“ triedy MŠ 
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a ich pripomienky zapracovať do PD, 
lebo jeho konečné stanovisko je potrebné k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení. 
              -  V prípade nutnosti vybudovať druhé únikové požiarne schodisko v zmysle 
požiarnych predpisov, požiadať o súhlas vlastníka/vlastníkov/správcu s vybudovaním 
exteriérového oceľového schodiska, lebo pozemky pri pavilóne „B“ nie sú v správe 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
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Prevádzkové zabezpečenie 
Prevádzka MŠ (počítané na 4 mesiace)  
 
Osobné náklady:   4,0 učiteľky                                                              17 300,00 € 
                              2,0 upratovačky                                                          5 000,00 €  
                              1,5 kuchárky                                                               4 200,00 €  
Spolu osobné náklady                                                                             26 500,00 €                               
 
Prevádzkové náklady:                                                                             17 700,00 € 
 
Celkom náklady                                                                                      44 200,00 €   
 
*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 
zariadeniach, na základe ktorého nám Ministerstvo financií prideľuje finančné prostriedky 
z podielových daní. Do výkazu možno zaradiť len počty detí a pracovníkov v aktuálne 
fungujúcich prevádzkach. Finančné prostriedky na mzdy pracovníčok novovytvorených 
elokovaných tried materskej školy z podielových daní  sú pridelené až od 1. januáru 
nasledujúceho kalendárneho roka. 
To znamená, že ak by boli novo vytvorené triedy dané do prevádzky 1. septembru čiastku za 
mesiace september až december  na mzdy týchto novoprijatých pracovníčok by musela hradiť 
mestská časť zo svojho rozpočtu. 
 
Začlenenie novovzniknutých tried do organizačnej štruktúry materských škôl                  
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
 
         Nakoľko  Materská škola, Bancíkovej  (ďalej len MŠ Bancíkovej) sa nachádza cca 200 m                
od uvedeného objektu na Základnej škole Borodáčova, novovzniknuté triedy odporúčame 
začleniť do organizačnej štruktúry materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ako  
elokované triedy MŠ Bancíkovej v objekte Borodáčova 2. 
        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 uvádza elokované pracovisko, pomlčka a 
za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia podľa § 21 ods. 1, ktorého je 
elokované pracovisko súčasťou.“ 
 
 
 
 
 
 
 



   

7 
 

Zaradenie elokovaného pracoviska Borodáčova, Bratislava ako súčasti MŠ  Bancíkovej 
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 v 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 (vyjadrenia dotknutých orgánov je možné zabezpečiť až  po ukončení 
rekonštrukčných prác):      

       a) vyjadrenie Regionálneho úradu 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  
      Bancíkovej 
5.   vyjadrenie orgánu školskej  samosprávy dotknutej školy a dotknutého zariadenia  
      školského stravovania, t.j. Rady školy pri ZŠ Borodáčova 
6. 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 o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade 
s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, 
ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené. 
 
Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. minister môže, najmä ak zriadenie školy 
alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný 
termín podania žiadosti podľa ods. 1 tohto zákona. 

 
 
 
 

 
Prílohy: 
1/ Pôdorys súčasného stavu objektu ZŠ  Borodáčova pavilón B                                                                                     
    Pôdorys prízemia – I.NP 
    Pôdorys poschodia – II.NP 
2/ Pôdorys navrhovaného dispozičného riešenia poschodia 2 triedy MŠ 
3/ Kópie z katastrálnej mapy s listami vlastníctva registra  „C“ a „E“                                                                           
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