
 
Vyjadrenie oddelenia školstva k Návrhu optimalizácie rozmiestnenia predškolských 

zariadení a zariadení sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

 
 

a) Návrh pre predškolské zariadenia: 
 

Prešporkovo   →→ MŠ Karadžičova 51 (2 herne) 
MŠ Medená →→ ZŠ s MŠ M. R. Štefánika (uvoľnené priestory  

Prešporkova) 
MŠ Dobšinského   →→  MŠ Šulekova (po uvoľnení bytu v areáli MŠ) 
MŠ Radlinského  →→ MŠ Javorinská 9  
 
 

b) Vyjadrenie k návrhu 
 

1. Urbanistické ukazovatele a trendy demografického vývoja 
 

Súčasné problémy demografickej štruktúry Bratislavy sú charakterizované 
špecifikami odrážajúcimi sa najmä: 

- v nepriaznivom vývoji populácie obyvateľstva predproduktívneho veku 0 – 14 
rokov  

- v priaznivom vývoji obyvateľstva ročníkov vstupujúcich do produktívneho 
veku 

- v silnom zastúpení obyvateľstva v produktívnom veku 
- v raste poproduktívneho obyvateľstva  
- v poklesnutom prirodzenom prírastku obyvateľstva z vlastných zdrojov 
- v poklese obyvateľstva mesta aj z migračných zdrojov 
- vo výrazne zníženej sobášnosti obyvateľov mesta 

V Prognózach uvedených v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
(rok 2007)  sa v rozvojom variante vychádza z predpokladu, že jednotlivé kategórie 
budú predstavovať intenzívnejší rast (nárast na 540 000 obyvateľov do roku 2030, 
v MČ Bratislava – Staré Mesto to predstavuje 60 300 obyvateľov, čo je nárast 
o 17 442 obyvateľov. K uvedenému treba pripočítať denne prítomné obyvateľstvo 
(220 000 – 270 000),   a časť obyvateľstva, ktorá má na území prechodný pobyt 
(100 400) . 

  
 

2. Návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
 

 Od septembra 2008 pravdepodobne nadobudne účinnosť pripravovaný zákon 
o výchove a vzdelávaní (súčasný platí od roku 1984).  
a) podľa súčasnej vyhlášky MŠ SR č. 540/2004 počet prijatých detí do triedy 
materskej školy s celodennou výchovnou starostlivosťou nemôže byť vyšší ako: 
22 detí od 3 do 4 rokov 
24 detí od 4 do 5 rokov 
28 detí od 5 do 6 rokov 
24 detí od 3 do 6 rokov 
 



      b) podľa navrhovaného školského zákona o výchove a vzdelávaní počet prijatých detí 
do triedy materskej školy s celodennou výchovnou starostlivosťou nemôže byť vyšší 
ako: 
20 detí od 3 do 4 rokov 
21 detí od 4 do 5 rokov 
22 detí od 5 do 6 rokov 
21 detí od 3 do 6 rokov 

V súvislosti s účinnosťou nového školského zákona sa výrazne zníži počet deti 
v triedach.  To znamená, že sa zníži aj kapacita jednotlivých materských škôl, a teda 
asi 94 detí  sa bude musieť umiestniť v iných MŠ.  

Ďalší faktor -  nie  zanedbateľný -  je, že zníženým počtom detí v triedach sa 
zvýšia aj náklady na prevádzku materských škôl, ale súčasne sa zníži  príjem mestskej 
časti z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
v predškolských zariadeniach. 

Navrhovaným vyradením materských škôl  sa zníži kapacita asi o 178 detí 
a rekonštrukciou Javorinskej 9, Grösslingovej 48 a Šulekovej 35 sa vytvorí  kapacita 
42 + 42 + 22 = 106 miest (v neprospech mestskej časti je 72 miest). 

Ak prirátame chýbajúce miesta s uplatnením nového školského zákona, 
mestská časť stratí kapacitu asi 166 miest zo súčasných cca 1 200.   

V navrhovanom zákone o výchove a vzdelávaní rátame aj s prechodným 
obdobím na tieto zmeny (asi 3 roky). 

 
 

3. Časový horizont 
 

Podľa  zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  
o zmene doplnení niektorých zákonov sa predkladá návrh na vyradenie školy 
a školského zariadenia na MŠ SR (§ 17 ods. 3), ktoré rozhodne do 60 dní od podania 
žiadosti na vyradenie. Zaradenie školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ 
MŠ SR do 30 júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť 
školské zariadenie zriadené (§ 16 ods. 1). Navrhujeme riešenie v časovom horizonte 
v rokoch 2008 – 2009. Konkrétne termíny sa určia po pracovných stretnutiach 
s dotknutými subjektmi.  
   
 

4. Pracovno-právne vzťahy 
 

Prípadným vyradením materských škôl zo siete škôl a školských zariadení 
bude potrebné riešiť pracovno-právne vzťahy zamestnancov v zmysle platnej 
legislatívy pre asi 25  zamestnancov materských škôl a školských jedální pri 
materských kolách (preložením na inú materskú školu v mestskej časti, ukončením PP 
s mestskou časťou a uzatvorením PP s právnym subjektom, prípadne odstupným). 
 
 

5. Hnuteľný majetok  
 

Vyradením materských škôl zo siete škôl a školských zariadení bude potrebné 
uskutočniť prevod hnuteľného majetku vyradených materských škôl na ZŠ s MŠ 
M.R.Štefánika, Grösslingovej 48 a MŠ Šulekovej 35, ďalší hnuteľný majetok na iné 
materské školy prevodom. 



 
 
6. Investície v roku 2008 
 

V súvislosti s uvažovanou optimalizáciou predškolských zariadení je nutné 
rozšíriť kapacitu MŠ Šulekova rekonštrukciu uvoľneného bytu do 31.7.2008.  Preto je 
nutné prehodnotiť poradie investícií z roku 2007 tak, aby sa táto investícia dostala na 
prvé miesto v roku 2008. 

 
7. Záver 
 

  Možno konštatovať, že žiadosti o umiestnenie deti v predškolských 
zariadeniach budú v najbližších rokoch minimálne na súčasnej úrovni, pričom sa budú 
musieť rešpektovať spravidla iba žiadosti obyvateľov Starého Mesta.  Vyrovnať sa 
s touto skutočnosťou si vyžiada citlivé riešenie v časovom horizonte 2 – 3 rokov, 
nakoľko materské školy navštevujú aj deti z iných mestských častí a obci. 
V súčasnosti je ich viac ako 27 % - sú prijatí na základe rozhodnutia riaditeľa 
materskej školy,  to znamená, že materské školy by napr. v školskom roku 2009/2010 
z kapacitných dôvodov  nemohli prijať deti s trvalým bydliskom v Starom Meste. 
Mestská časť sa vystavuje riziku, že takéto nepopulárne rozhodnutie sa prejaví nie 
neopodstatnenou nespokojnosťou  rodičovskej verejnosti. Pozitívom predkladaného 
materiálu je jednoznačne skutočnosť, že deťom z dotknutých materských škôl sa 
ponúkajú lepšie, priaznivejšie podmienky (triedy, spálne, areál  so zeleňou, ihriskom, 
dvorom,...), čím sa vytvoria podmienky nielen na kvalitnejší výchovno-vzdelávací 
proces, ale aj celkový štandard života materskej školy. 

   
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali: 
Mgr. Anton Gábor 
PaedDr. Soňa Budincová 
Január 2008 


