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Miestny rada MČ Bratislava-Ružinov 

 

Z á p i s n i c a 
       

z  5. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, ktoré sa konalo dňa  

1. októbra 2019 

 
 

Zasadnutie viedol :  Ing. Martin Chren - starosta 

 

Overovatelia : Ing. Michal Gašaj, PhD, Mgr. Jozef Matúšek 

 

Ospravedlnená: Silvia Pilková 

 

 

Schválený program 

1. Otvorenie,  voľba overovateľov,  schválenie  programu 

- uznesenie č. 58/2019 

2. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Ružinov za  školský rok 2018/2019 a to: 

       a) Materská škola, Bancíkovej 2, 

b) Materská škola, Exnárova 6, 

c) Materská škola, Medzilaborecká 4, 

d) Materská škola, Miletičova 37, 

e) Materská škola, Piesočná 2, 

f) Materská škola, Pivonková 9, 

g) Materská škola, Prešovská 28, 

h) Materská škola, Stálicová 2, 

i) Materská škola, Šťastná 26, 

j) Materská škola, Velehradská 24, 

k) Materská škola, Západná 2, 

- uznesenie č. 59/2019 
3. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Ružinov za  školský rok 2017/2018 a to: 

a) Základná škola, Borodáčova 2, 

b) Základná škola, Drieňová 16, 

c) Základná škola, Kulíškova 8, 

d) Základná škola, Medzilaborecká 11, 

e) Základná škola, Mierová 46, 

f) Základná škola, Nevädzova 2, 

g) Základná škola, Ostredková 14, 

h) Základná škola, Ružová dolina 29, 

i) Základná škola, Vrútocká 58 

-uznesenie č. 60/2019 

4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánov 

školskej samosprávy materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

- unesenie č. 61/2019 
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5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl.48) 

 - uznesenie č. 62/2019 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z 

....... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

– uznesenie č. 63/2019 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... 

októbra 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých 

prevádzkarní na území mestskej časti  Bratislava-Ružinov 

– uznesenie č. 64/2019 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... 

októbra 2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava 

- uznesenie č. 65/2019 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... 

októbra 2019 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava 

       – uznesenie č. 66/2019 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... 

októbra 2019 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava 

       - uznesenie č. 67/2019 

11. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejnoprospešných 

služieb, a.s. za rok 2018 

       – uznesenie č. 68/2019 

12. Návrh pozvánky na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov, ktoré sa uskutoční  15.10.2019 

       – uznesenie č. 69/2019 

13. Rôzne 

 

1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie 5. zasadnutia MR, ospravedlnil p. Pilkovú  

     z rokovania MR   

       úvodná prezentácia: 7 

- skonštatoval, že MR je uznášaniaschopná 

Ing. Chren  -    za overovateľov záznamu navrhol: Ing. Gašaja, PhD. a  

     Mgr. Matúšeka  

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 1 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 58/2019 

Ing. Chren  -     oboznámil prítomných s návrhom programu podľa pozvánky 

hlasovanie č. 2 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 58/2019 

 

2. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Ružinov za  školský rok 2018/2019 a to: 

          a) Materská škola, Bancíkovej 2, 

b) Materská škola, Exnárova 6, 
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c) Materská škola, Medzilaborecká 4, 

d) Materská škola, Miletičova 37, 

e) Materská škola, Piesočná 2, 

f) Materská škola, Pivonková 9, 

g) Materská škola, Prešovská 28, 

h) Materská škola, Stálicová 2, 

i) Materská škola, Šťastná 26, 

j) Materská škola, Velehradská 24, 

k) Materská škola, Západná 2, 

 

3. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Ružinov za  školský rok 2017/2018 a to: 

         a) Základná škola, Borodáčova 2, 

b) Základná škola, Drieňová 16, 

c) Základná škola, Kulíškova 8, 

d) Základná škola, Medzilaborecká 11, 

e) Základná škola, Mierová 46, 

f) Základná škola, Nevädzova 2, 

g) Základná škola, Ostredková 14, 

h) Základná škola, Ružová dolina 29, 

i) Základná škola, Vrútocká 58 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 2 a 3, s tým že bude spoločná diskusia   

                                         k predmetným bodom 

                                    -    udelil slovo p. Ličkovej  

p. Ličková  -    uviedla materiál za MŠ 

Ing. Chren  -    udelil slovo PaedDr. Drgoňovej 

PaedDr. Drgoňová -    uviedla materiál za ZŠ 

Ing. Chren  -    otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa o inkluzívne vzdelávanie v základných školách 

PaedDr. Drgoňová -    uviedla, že každý riaditeľ školy si rieši inkluzívne vzdelávanie  

                                         individuálne a vysvetlila čo obnáša zriadenie takejto triedy 

Mgr. Herceg  -    ďalej sa zaujímal ako sa môže zabezpečiť, resp. získať asistenti na  

                                         školy  

PaedDr. Barancová -    uviedla, že tento proces je veľmi náročný aj finančne a poďakovala  

      riaditeľkám, ktoré majú asistentov   

- touto problematikou sa zaoberala aj komisia školstva 

Mgr. Matúšek  -    navrhol, aby boli riaditeľky MŠ a ZŠ odľahčené od takýchto správ 

Mgr. Vasilová  -    vyjadrila sa k príprave správ, k inkluzívnemu vzdelávaniu ako aj  

                                         k asistentom učiteľa  

Ing. Chren  -    zaujímal sa koľko máme asistentov učiteľa a koľko doplácame 

Mgr. Vasilová  -    vyjadrila sa k počtu asistentov  

Ing. Gašaj -    doplnil informáciu, že by sme potrebovali 16,9 asistenta a štát nám  

                                         z toho 5 asistentov neprepláca  

Mgr. Herceg -     zaujímal sa či tieto počty sú zo ZŠ a MŠ 

Mgr. Vasilová -     odpovedala  

Ing. Gašaj -     vyjadril sa k projektu ministerstva školstva, ktoré by malo prispieť  

                                          finančnými prostriedkami z eurofondov metodicko-pedagogickému  

                                          centru a ich by sme mali požiadať o finančné prostriedky na   

                                          asistenta 
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Ing. Chren -     požiadal Mgr. Vasilovú aby začali pracovať na koncepcii školstva  

                                          z hľadiska obsahovej, aby sme si stanovili stratégiu 

-  MČ je vo veľmi intenzívnej spolupráci s BSK za účelom získania    

 finančných prostriedkov na výstavbu základných škôl 

Mgr. Herceg  -     navrhuje spojiť zatepľovanie škôl aj s budovaním vonkajších žalúzií 

Ing. Chren  -     potvrdil, že túto požiadavku registrujú a pri dvoch školách už aj  

                                          realizujú 

Mgr. Herceg  -     na Borodáčovej nie je umiestnený hromozvod a požiadal zaradiť do  

                                          investície 

Mgr. Balžanka -     uviedol, že sa táto požiadavka rieši 

Mgr. Matúšek  -     poďakoval Mgr. Balžankovi a Mgr. Vasilovej za promtné riešenie  

                                         situácie na Borodáčovej 

Ing. Chren  -    ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia k bodu 2 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 3 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 59/2019 

Ing. Chren  -    predniesol návrh uznesenia k bodu 3 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 4 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 60/2019 

 

4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánov 

školskej samosprávy materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 4 a udelil slovo Mgr. Vasilovej 

Mgr. Vasilová  -    uviedla materiál 

Ing. Chren  -    otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg  -    vyjadril sa k predkladanému materiálu 

Ing. Chren  -    ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 5 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 61/2019 

 

5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu 

čl.48) 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 5 a uviedol materiál Mgr. Vasilová  

Ing. Chren  -    otvoril diskusiu 

JUDr. Méheš  -    navrhol hlasovať o predloženom stanovisku 

Ing. Chren  -    ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 6 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 62/2019 

 



5 
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z 

....... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... 

októbra 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých 

prevádzkarní na území mestskej časti  Bratislava-Ružinov 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 6 a 7, s tým že bude spoločná diskusia   

                             k predmetným bodom a uviedol materiál 

                       -     otvoril diskusiu 

Ing. Šimončičová -    informovala, že vo výmeníkovej stanici v Starom Ružinove je  

                                         veľký hluk a MČ bude merať hluk cez certifikovanú spoločnosť 

JUDr. Méheš  -     zaujímal sa či je možnosť určiť prevádzkam povinnosť mať merače  

                                          hluku 

Ing. Chren  -     nechá rozhodnutie na komisiu legislatívnu ale MČ nemá právomoci  

                                          určiť túto povinnosť prevádzkovateľovi 

JUDr. Méheš  -     zaujímal sa o možnosť riešenia podobných problémov vo fitness  

                                          centrách 

Mgr. Tóth  -     uviedol, že je to obdobné ako pri prevádzkach 

Mgr. Herceg  -     navrhol rozšíriť VZN o fitness centrá 

- zaujímal sa, či sa dá oživiť VZN o hluku 

Ing. Chren  -     informoval, že práce na stavbách sa nedajú obmedziť VZN-kom,  

                                          nakoľko toto rieši stavebný zákon 

- vieme zakázať iba určité činnosti v obmedzenom čase a priestore 

Mgr. Kopún  -    doplnil stanovisko starostu 

Ing. Chren  -    zaujímal sa, či môžeme doplniť do VZN fitness centrá 

Mgr. Kopún  -    odporučil vypracovať nové VZN zaoberajúce sa fitness centrami 

Mgr. Herceg  -    podporil VZN o hluku ako aj VZN o fitness centrách 

Mgr. Matúšek  -    vyjadril sa k problematike Starého Ružinova 

Ing. Chren  -    ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia k bodu 6 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 7 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 63/2019 

Ing. Chren  -    predniesol návrh uznesenia k bodu 7 

- bez pripomienok 

hlasovanie č. 8 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 64/2019 

-  

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... 

októbra 2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... 

októbra 2019 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... 

októbra 2019 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 8, 9 a 10, s tým že bude spoločná diskusia   
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                             k predmetným bodom a uviedol materiály 

                       -     otvoril diskusiu 

JUDr. Méheš  -    odporúča hlasovať o predložených materiáloch 

Ing. Chren  -    ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia k bodu 8 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 9 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 65/2019 

Ing. Chren  -     predniesol návrh uznesenia k bodu 9 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 10 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 66/2019 

Ing. Chren  -     predniesol návrh uznesenia k bodu 10 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 11 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 67/2019 

 

11. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejnoprospešných 

služieb, a.s. za rok 2018 

Ing. Chren  -     otvoril rokovanie k bodu č. 11 a spojil ho s prezentáciou pod bodom  

                                          č. 13 

    -     predniesol návrh uznesenia 

    -     bez pripomienok 

hlasovanie č. 12 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 68/2019 

 

12. Návrh pozvánky na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov, ktoré sa uskutoční  15.10.2019 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 12 

   -    doplnil návrh pozvánky o 3 materiály:  

        a) preschváliť uznesenie na spolufinancovanie projektu  

                                            rekonštrukcia strechy MŠ Vietnamská 13 na žiadosť ministerstva 

        b) výzvu na čistiace auto 

        c) zrušenie bodu D uznesenia č. 300/XVII/2016 zo 7.7.2016  

                         -     otvoril diskusiu 

Mgr. Herceg  -     doplnil návrh pozvánky o vystúpenie riaditeľa TVR a RE 

Ing. Chren  -    ukončil diskusiu 

-    predniesol návrh uznesenia k bodu 12 

                        -    bez pripomienok 

hlasovanie č. 13 

za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 69/2019 

13. Analýza oprávnených nákladov RPV-PS, a.s. – prezentácia Ing. Marián Múdry 

Bola prerokovaná spolu s bodom 11 
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14. Rôzne 

Ing. Chren  -    otvoril rokovanie k bodu 14 

- oboznámil členov rady s materiálmi, ktoré budú doplnené do 

pozvánky na rokovanie MZ  

Mgr. Herceg  -  informoval o návrhu VZN o poskytovaní komunitných a rozvojových  

                                        dotáciách, ktoré pripravuje grantová komisia a navrhol zaradenie  

                                         VZN do komisií, porady vedenia, MR a MZ 

Ing. Chren  -    požiadal, by návrh VZN bol prerokovaný v komisiách v októbri  

                                         a následne predložený na poradu vedenia, MR a MZ 

Mgr. Herceg  -    ďalej požiadal o pastport detských ihrísk 

Ing. Chren  -    vyjadril sa k zverovaniu majetku z hlavného mesta na MČ 

Ing. Šimončičová -    zaujímala sa o zámenu pozemkov pred cholera barákmi 

- navrhla vyskúšať zalievacie vaky  asi na 60 stromoch, pričom cena 

jedného vaku je cca 20,- € 

Ing. Chren  -    odporučil, aby otázku zalievacích vakov prebrali na KÚPaŽP  

Mgr. Herceg  -    zaujímal sa o nadstavbe budovy knižnice Bachová 

Ing. Chren  -    vysvetlil situáciu 

Mgr. Matúšek  -    odporučil zaoberať sa efektivitou poslaneckej stredy a navrhuje, aby                 

                                         mali poslanci stretnutia s voličmi (poslanecké stredy)vo svojom  

                                         volebnom obvode 

- navrhol výjazdové zasadnutie MZ 

- pochválil ECHO a uviedol, že ružinovská televízia málo mapuje 

terén 

Mgr. Herceg  -    podporil myšlienku poslaneckej stredy vo svojom volebnom obvode 

Ing. Chren -    požiadal Ing. Fondrkovú, aby oslovila poslancov s predloženým  

                                         návrhom poslaneckej stredy a zistila záujem 

- ukončil diskusiu 

   

Záver 

Ing. Chren -      poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 5. zasadnutia   

  Miestnej rady MČ Bratislava-Ružinov      

 

 

Overovatelia:  

                             Ing. Michal Gašaj, PhD. , v.r. ................................................. 

 

 

                             Mgr. Jozef Matúšek, v.r.             ................................................. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Martin Chren, v.r. 

                starosta 
 

Za oddelenie organizačné, správy registratúry 

a komunikácie so samosprávou 

Silvia Valčeková, v.r. 


