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Dôvodová správa 
 
Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia vyplynula z uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 257/XIV/2016, bod C zo dňa 24.05.2016 úloha navrhnúť riešenie  
starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  
MČ Bratislava – Ružinov.  
 
V predmetnej veci na základe Uznesenia č. 152/VIII/2015 zo dňa 6.10.2015 spracoval Referát 
prevádzky škôl, školských zariadení a školského stravovania Správu o stave areálov MŠ a ZŠ 
z hľadiska bezpečnosti životného prostredia. V tejto správe sa uvádza:  
„V Mestskej časti Bratislava – Ružinov sa nachádza deväť školských (ďalej ZŠ) 
a 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 každom z areálov sa nachádza  rôzny počet stromov a kríkov, aktuálny pasport zelene nie 
je k dispozícii. V zásade platí, že čím rozsiahlejší je areál, tým je väčší počet stromov 
a kríkov. Z drevín sú zastúpené hlavne listnaté stromy, menej ihličnaté. Ako 
najproblematickejšie sa javia  vysoké topole, ktoré sú mnohé na hranici svojej životnosti / ZŠ 
Vrútocká, ZŠ Kulíškova, MŠ Šťastná, ET Haburská a i. /. Z iných druhov sú zastúpené napr. 
lipy, javory, brezy. V areáloch sa nachádzajú aj stromy choré príp. vyschnuté, na ktoré je 
potrebné spracovať fytopatologické posudky. Ako havarijný stav sú riešené najmä dreviny, 
ktoré boli poškodené pri silnom vetre, námraze, ktoré ohrozujú bezpečnosť detí 
a okoloidúcich alebo znižujú zrakové vnemy detí v triedach v dôsledku vysokého vzrastu 
alebo hustoty koruny. 
Starostlivosť o zeleň si zabezpečujú riaditeľky/riaditeľ jednotlivých zariadení vo svojej 
kompetencií a preto pri odbornom a komplexnom riešenie ochrany a ošetrovania zelene 
v jednotlivých školských areáloch spolupracujú so zamestnancami Referátu životného 
prostredia a verejnoprospešných služieb Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
(ďalej Referát životného prostredia). Na základe odbornej prehliadky, posudku, 
s prihliadnutím na ročné obdobie a aj na majetkové vysporiadanie pozemkov, je určený 
rozsah prác, ktoré je potrebné zrealizovať (rez, výrub, práce vo výške - použitie plošiny, 
stromolezecká technika, likvidácia a odvoz dreva). Cenové ponuky a ošetrenie zelene 
zabezpečujú odborné firmy zaoberajúce sa starostlivosťou o zeleň. Rezy stromov sa 
vykonávajú počas vegetačného obdobia. Výruby je najvhodnejšie realizovať počas 
vegetačného pokoja, od októbra do marca. 
Náklady na rezy a výruby si podľa možností hradia riaditeľky/riaditeľ z vlastného rozpočtu, 
pri finančne náročných úpravách zelene sa obracajú s požiadavkou o financie na Referát 
prevádzky škôl, školských zariadení a školského stravovania (ďalej Referát prevádzky 
a údržby), ktorý nemá samostatnú položku na ošetrovanie zelene a uhrádza faktúry z bežných 
výdavkov, ktoré sú predovšetkým naplánované na zabezpečenie technickej údržby budov 
a riešenie nepredvídaných havarijných situácií. Preto by bolo najvhodnejšie, aby aj 
komplexná starostlivosť o zeleň v areáloch školských zariadení prešla do pôsobnosti Referátu 
životného prostredia, ktorý odborne riadi a zabezpečuje túto činnosť v rámci celej mestskej 
časti.  
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V roku 2013 na základe požiadaviek všetkých riaditeliek/riaditeľov spracoval 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 €. 
 
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 5 321,28 € v areáloch ZŠ Medzilaborecká, MŠ Pivonková a MŠ Stálicová. 
V rámci revitalizácie športového areálu ZŠ Nevädzová boli odborne ošetrené jestvujúce 
stromy.“ 
 
V roku 2015 boli vynaložené bežné výdavky Referátu prevádzky a údržby na rezy a výruby 
vo výške 20 074,60 €. 
ZŠ Borodáčova                        975,00 
ZŠ Kulíškova                        664,60 
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 
MŠ Stálicová                        320,00 
MŠ Šťastná                     6 925,00 
 
 
Na základe uvedeného uznesenia a požiadaviek riaditeliek škôl sa vykonal monitoring 
prevádzkovej bezpečnosti drevín na ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Ostredková, ZŠ Vrútocká, MŠ 
Západná, MŠ Stálicová, MŠ Šťastná, MŠ Pivonková, MŠ Exnárova 6, MŠ Astrová, ZŠ 
Ružová dolina, ZŠ Kulíškova. Výstupom monitoringu bol súbor odporučených opatrení na 
ozdravenie stromovej vegetácie, odporučenie stromov na výrub alebo  na vypracovanie 
fytopatologického posudku. Z dôvodu, že tieto práce vykonávali pracovníci referátu ŽPaVPS 
popri svojej pracovnej náplni, išlo o jednorazové opatrenia, ktoré je však vzhľadom na 
prioritnú požiadavku na prevádzkovú bezpečnosť drevín v školských areáloch potrebné 
vykonávať systematicky formou pravidelných kontrol drevín v areáloch všetkých škôl.  
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V roku 2016 bolo zatiaľ vynaložených 14 794,64 € na výruby a rezy stromov  v areáloch ZŠ 
Medzilaborecká, ZŠ Ostredková a ZŠ Vrútocká a v areáloch MŠ Stálicová a MŠ Západná 
z bežných výdavkov Referátu prevádzky a údržby. 
 
Návrh riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch MŠ a ZŠ: 
 
- Ohliadky  stromovej vegetácie v areáloch MŠ A ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
Bratislava-Ružinov je potrebné vykonávať minimálne 1 x za rok. Výstupom  z ohliadky bude 
spracovaný záznam z kontroly všetkých stromov v areáli, so zaznamenaním základných 
údajov o strome, jeho zdravotnom stave a o zmenách v porovnaní s predchádzajúcou 
kontrolou.  
Pri kontrole sa bude monitorovať zdravotný stav všetkých orgánov stromu: koreňového 
nábehu, kmeňa, vykoná sa monitoring dutín a poškodení, rozkonárenie (pravidelné, 
vidlicovité ap.), stabilita kmeňa a koruny, výskyt suchých konárov v korune, výskyt chorôb 
a škodcov a všetky ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzkovú bezpečnosť stromu. 
Zistené skutočnosti sa budú zaznamenávať do tabuľky. Súčasťou dokumentácie bude 
fotodokumentácia skutočností (dutiny, výskyt chorôb a škodcov) zistených pri ohliadke. 
Uvedený dokument bude podkladom pre prípravu rozpočtu na zabezpečenie údržby stromov 
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti. 
- Mestská časť Bratislava-Ružinov v súčasnosti rokuje s dodávateľom RP VPS o spolupráci 
pri zabezpečení pasportizácie drevín vo verejnej zeleni. Do tejto pasportizácie sa zaradí aj 
stromová vegetácia v areáloch MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti  MČ Bratislava-
Ružinov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


