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Súčasná situácia – východiská. 
 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
Mestská časť  Bratislava – Staré Mesto je v súčasnosti zriaďovateľom 19 materských škôl. 
Z toho  dve materské školy sú zriadené v rámci základnej školy: ZŠ M.R.Štefánika s MŠ 
Grösslingová 48 a ZŠ Dr.M.Hodžu s MŠ Škarniclova 1, a dve materské školy majú 
samostatnú právnu subjektivitu: MŠ Šulekova 35 a MŠ Timravina 6. 
Materské školy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  sú v rôznych lokalitách s rôznou 
kvalitou okolitého prostredia a tiež s rôznym podielom – zastúpením staromestských detí. 
Počet zapísaných detí v jednotlivých materských školách a z toho počet  staromestských detí 
ako aj základné majetkovo právne vzťahy materských škôl uvádzame v tabuľke A. 
Pritom ich môžeme vnímať v piatich skupinách podľa toho, či sú v samostatnom objekte a či 
majú priľahlý dvor s ihriskom: 

a) Materské školy v samostatných objektoch s rozľahlou  záhradou a detským 
ihriskom: 
MŠ Šulekova 35, MŠ Timravina 6,  MŠ Myjavská 22, MŠ Malá 6, MŠ Gorazdova 6,  
MŠ Kuzmányho 9, MŠ Búdkova 21.  
  b) Materské školy v budovách základných škôl s obnoveným detským ihriskom v rámci 
školského dvora sú v ZŠ M.R.Štefánika s MŠ  Grösslingova 48 a v budove na 
Podjavorinskej ul., v ktorej je okrem materskej školy aj prvý stupeň ZŠ Dr.M.Hodžu s MŠ 
Škarniclova 1.  

c) Materské školy v samostatných objektoch s menším školským dvorom a ihriskom: 
MŠ Beskydská 7, MŠ Dobšinského 2, MŠ Ferienčíkova 12, MŠ Radlinského 53. 

d) Materské školy v nebytových priestoroch ako súčasť bytového domu s rôznou 
kvalitou školského dvora a ihriska: 
MŠ Vazovova 16, MŠ Tabakova 10, MŠ na ul.29.augusta 6, MŠ Špitálska 49, MŠ 
Karadžičova 51. 

e) Materská  škola v nebytových priestoroch SBD Bratislava 1 ako súčasť bytového 
domu bez školského dvora a ihriska: MŠ Medená 24. 
 Každá z materských škôl má  svoje špecifiká. 
Materské školy v samostatných objektoch s rozľahlou  záhradou a detským ihriskom: 
Pre všetky materské školy z prvej skupiny a) platí, že majú pomerne veľké priľahlé záhrady 
so stromami a s detským ihriskom.  O tieto  materské školy s kvalitným okolitým životným 
prostredím, teda  s množstvom zelene a veľkou záhradou prejavujú aj rodičia veľký záujem 
a zvyčajne je v nich aj najvyšší podiel staromestských detí. V októbri 2007 bola kapacita 
všetkých materských škôl z tejto skupiny deťmi  využitá prakticky  naplno.  
Najväčší záujem prejavovali rodičia o MŠ Šulekova 35 a MŠ Timravina 6. Obe sú 
v svahovitom prostredí rodinných domov s veľkou záhradou. MŠ Šulekova 35 je štvortriedna, 
MŠ Timravina 6 je trojtriedna. V MŠ Timravina 6 bola v lete 2007 vykonaná rozsiahla 
oprava. V MŠ Šulekova 35 bola v r.2007 opravovaná strecha. 
MŠ Myjavská 22 má k dispozícii priľahlú rovinatú záhradu, zo zapísaných detí len jedno 
bolo z inej mestskej časti. Je dvojtriedna. 
V dvojtriednej MŠ Malá 6 bolo doplnené detské ihrisko o nové prvky koncom roku 2007. 
Hracie prvky sú v rámci svahovitej záhrady.  
MŠ Gorazdova 6 je tiež deťmi kapacitne naplno využitá, budova materskej školy bola 
majetkovo vysporiadaná až v októbri 2007, potrebuje opravu strechy. Je trojtriedna. 
MŠ Kuzmányho 9 je trojtriedna, v r.2007 bola na nej vykonaná rozsiahla oprava strechy. 
MŠ Búdkova 21 je tiež trojtriedna so svahovitou priľahlou záhradou. Potrebuje doriešiť vjazd 
z ulice. 
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Všetky tieto uvedené materské školy zo skupiny a) sú svojou lokalitou, kvalitou životného 
prostredia, prejavovaným záujmom zo strany rodičov o tieto materské školy (t.j.  
naplnenosťou) najvhodnejšie na to, aby ich mestská časť Bratislava – Staré Mesto naďalej na 
prvom mieste udržiavala, rozvíjala a v rámci priestorových a ekonomických  možností 
prípadne i rozširovala  ich kapacitu.  
Do tohto konceptu udržania a rozvoja materských škôl s vynikajúcim okolitým životným 
prostredím a dostatkom zelene zapadá aj plán rekonštrukcie budovy bývalých  detských jaslí 
Javorinská 9 pre potreby materskej  školy. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -
 Staré Mesto  svojím uznesením č.66/2007v bode B. z 26.6.2007 schválilo zámer opätovne 
zriadiť detské jasle a materskú školu v objekte na ulici Javorinská 9 v Bratislave. Overovacia 
štúdia využitia priestorov tejto budovy uvažuje s dvoma triedami (pre 23+25 detí, t.j. spolu 
pre 48 detí) materskej školy a s jedným oddelením detských jaslí so samostatným vchodom 
pre 20 detí. 
Materské školy v budovách základných škôl: 
ZŠ M.R.Štefánika s MŠ  Grösslingova 48 má v zadnom trakte budovy celé poschodie 
zrekonštruované v predošlom volebnom období pre potreby 4 tried materskej školy 
s osobitným vchodom na poschodí, s potrebným zázemím, novými hygienickými 
zariadeniami aj spálňami pre deti. Kuchyňa pre celú ZŠ s MŠ bola tiež zrekonštruovaná 
a obnovená. V r. 2007 bola dokončená rekonštrukcia školského dvora s ihriskom s osobitnou 
novou časťou  pre potreby materskej školy. Budova má v prednom trakte osobitný vchod do 
priestorov bývalej samostatnej dvojtriednej materskej školy s veľkými herňami, s predsieňou 
a zázemím. Tieto priestory sú v súčasnosti využívané materským centrom Prešporkovo.  
ZŠ Dr.M.Hodžu s MŠ Škarniclova 1 sídli v budove na rohu ulíc Palisády a Škarniclova 
s vchodom zo Škarniclovej, ale prvý stupeň základnej školy a materská škola sú v samostatnej 
budove na ul. Podjavorinskej, v ktorej bola v minulom volebnom období  časť poschodia  
zrekonštruovaná pre potreby 2 tried materskej školy s novým potrebným zázemím. K budove 
je priľahlý školský dvor a osobitne oddelená časť pre potreby materskej školy, v jeseni 2007 
tu boli doplnené nové prvky detského ihriska. 
Materské školy v samostatných objektoch s menším alebo problematickým školským dvorom 
a ihriskom majú  svoje špecifiká: 
MŠ Beskydská 7 je dvojtriedna a napriek tomu, že je v blízkosti výškovej stavby na Šancovej 
ulici, má pomerne veľký dvor, s dobre udržiavanými a opravenými okrajmi pieskovísk 
a s ďalšími doplnkami na hranie pre deti. Aj interiér budovy je dobre udržiavaný, materská 
škola má vo vzdialenejšej časti od Šancovej aj terasu v lete deťmi využívanú. Nevýhodou 
školského dvora je značný hluk zo Šancovej, bezprostredné susedstvo staveniska 
a v súčasnosti sa riešia majetkovo právne problémy tohto pozemku školského dvora. 
MŠ Dobšinského 2 je dvojtriedna v samostatnom objekte na rohu ulíc Palárikova 
a Dobšinského obklopená svojím pozemkom. Objekt materskej školy je prízemný, zo strany 
Palárikovej obklopený čiastočne tujami. Interiér je dosť stiesnený pre personál aj pre deti: 
materská škola nemá jedáleň ani kuchyňu, strava sa dováža zo ZŠ Jelenia, deti v tej istej 
učebni spávajú, hrajú sa, aj sa stravujú.   
MŠ Ferienčíkova 12 je dvojtriedna v členitom  prízemnom objekte, nemá vlastnú kuchyňu, 
ale má výdajňu stravy a  jedálenskú časť, podkrovie je zariadené na samostatnú spálňu pre 
popoludňajšie spanie detí a suterén sa používa ako malá telocvičňa. Pre deti je tu  malý dvor, 
ale krátkou ulicou majú blízko do Medickej záhrady, čo aj využívajú. 
MŠ Radlinského 53 je trojtriedna v samostatnom objekte v bezprostrednej blízkosti 
križovatky Mýtnej ulice s Račianskym mýtom. Vlastný školský dvor je zo zadnej strany 
ohraničený bránou bezprostredne susediacou s frekventovanou Mýtnou ulicou. Najstaršia 
skupina detí chodí cez križovatku na prechádzky do parčíku za Račianskym mýtom, ale 
mladšie môžu pre vonkajšie aktivity využívať len tento dvor. Herne pre deti sú pomerne 
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priestranné, jedáleň v suteréne. V bezprostrednom susedstve tejto materskej školy je vydané 
stavebné povolenie na pozemku smerom k Račianskemu mýtu. 
Materské školy v nebytových priestoroch ako súčasť bytového domu: 
MŠ Vazovova 16 je naplno využitá trojtriedna, so samostatným východom na priľahlý dobre 
udržiavaný čistý ohradený priestranný bezpečný školský dvor s ihriskom medzi bytovými 
blokmi. 
 MŠ Tabakova 10 je tiež trojtriedna, má tiež samostatný východ na priľahlý oplotený 
pozemok s ihriskom v tichom prostredí medzi obytnými blokmi, avšak na trojtriednu 
materskú školu je tento školský dvor primalý. Susedná parcela so stromami je však v majetku 
hlavného mesta v správe mestskej časti, preto navrhujeme pričleniť túto parcelu alebo aspoň 
jej časť ku školskému dvoru pre potreby materskej školy. Pričlenením tejto parcely pre 
potreby materskej školy by sa neobmedzil prístup k ostatným nehnuteľnostiam medzi blokmi. 
MŠ na ul.29.augusta 6 má vchod pre rodičov a deti zo Špitálskej 53 cez podjazd a dvor. Táto 
materská škola má dve triedy slovenské a dve triedy maďarské, preto sa o ňu a o školský dvor 
s ihriskom starajú dve občianske združenia rodičov. Školský dvor s ihriskom je na centrum 
mesta prekvapujúco veľký. Je ohradený, dobre udržiavané a doplňované sú na ňom aj hracie 
prvky pre deti. 
 MŠ Špitálska 49 má vchod priamo z ulice do spoločných priestorov domu a tiež zadný 
východ cez spoločné schodisko na priľahlý pozemok domu  vo vlastníctve spoločenstva 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov Špitálska 45,47,49. Až za týmto pozemkom,  je 
ohradený zamykateľný školský dvor s detským ihriskom pre materskú školu. Je v tichom 
prostredí pod stromami, avšak hracie prvky pre deti sú staré, niektoré nevyhovujúce a nutne 
potrebujú obnovu.  
 MŠ Karadžičova 51 je na prízemí aj poschodí bytového domu a časť kapacity miestností má 
nevyužitú. Má samostaný vchod aj z Karadžičovej 53 a priestory s Karadžičovou 51 sú 
symetrické a navzájom prepojené. Priľahlý pozemok s pieskoviskom a lavičkami nie je 
ohradený, lavičky a ohraničenie pieskoviska sú zdevastované. Navrhujeme skultivovať 
a opraviť pieskovisko, lavičky a ostatné hracie prvky, ohradiť tento pozemok pre potreby 
materskej školy a plotom ho oddeliť od ostatného rozsiahleho priestranstva medzi bytovými 
blokmi a zvýšiť tak aj bezpečnosť školského dvora. Takéto riešenie žiadajú aj obyvatelia 
bytového domu, v ktorom naša materská škola je. 
MŠ Medená 24 nemá vôbec svoj dvor ani detské ihrisko. Je situovaná na prvom poschodí 
bytového domu vo vlastníctve vlastníkov  bytov bývalého bytového družstva SBD Bratislava 
1. Na prízemí má len vstupné priestory a kuchyňu. Do priestorov dvora na južnú stranu má 
situovanú terasu, ktorá je pomerne úzka, skôr je to balkón, využiteľný pre deti v letnom 
období. Pod týmto balkónom sú strechy skupinových garáží tohto domu. Deti chodia na 
prechádzky do okolitých ulíc a na nábrežie. Učebne - herne pre všetky tri vekové skupiny 
tejto materskej školy sa využívajú aj na popoludňajšie spanie (rozkladaním ležadiel), aj na 
jedenie, keďže škôlka nemá osobitné priestory na stolovanie. Je to jediná materská škola 
v správe mestskej časti, ktorá je v prenájme a mestská časť tu platí okrem bežných výdavkov 
na prevádzku aj nájomné. 
Detské jasle mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
Mestská časť  Bratislava – Staré Mesto prevádzkuje dvoje detských jaslí (v ďalšom DJ):  
DJ Čajkovského 2 sú v samostatnom objekte s priľahlou záhradou s hracími prvkami pre 
deti. Objekt je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti   Bratislava – 
Staré Mesto. Podmienky objektu a okolia sú pre účel DJ veľmi dobré. DJ Čajkovského 2 majú 
kapacitu 45 detí. V súčasnosti sú plne obsadené, zo 45 zapísaných detí je 40 zo Starého 
Mesta. 
DJ Hollého 9 sú v nebytových priestoroch bytového domu Hollého 9,11 na prízemí, 
s možnosťou využívať spoločný dvor vlastníkov bytov a nebytových priestorov tohto domu. 
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Vlastníkom týchto priestorov je hl. mesto SR Bratislava v správe mestskej časti   Bratislava – 
Staré Mesto. Tieto DJ majú kapacitu 25 detí. V súčasnosti sú temer plne obsadené, z 23 
zapísaných detí je 20 zo Starého Mesta, dve deti majú nastúpiť vo februári 2008. 
Počet detí v DJ v priebehu roka kolíše, menej detí býva v DJ začiatkom školského roka, keď 
sa nové deti prijímajú do DJ postupne. Podrobnejšie údaje o počtoch detí a staromestských 
detí v DJ sú v časti Demografické ukazovatele a trendy. 
 
Zariadenia opatrovateľských služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
Zariadenia opatrovateľskej služby sú určené pre dočasný pobyt klientov (spravidla od 
niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov) s 24 hodinovou nepretržitou opatrovateľskou 
službou so zabezpečením stravovania klientov. 
Mestská časť  Bratislava – Staré Mesto prevádzkuje zariadenia opatrovateľskej služby (v 
ďalšom „ZOS“) na Paulínyho 6, na Vajanského 17/D, na Maróthyho 4 a denný stacionár na 
Záhrebskej 9.  ZOS Paulínyho 6, ZOS Vajanského 17/D, a  denný stacionár na Záhrebskej 9 
sú nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti   
Bratislava – Staré Mesto. ZOS na Maróthyho 4 je v samostatnom objekte vo vlastníctve hl. 
mesta SR Bratislavy.  Výkon starostlivosti a služieb v ZOS preniesol štát na obce a je  štátom 
aj financovaný. Mestská časť  Bratislava – Staré Mesto dostáva na tento účel financie 
prostredníctvom magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zvlášť. 
ZOS Paulínyho 6 s kapacitou max. pre 15 klientov je v bytovom dome na zvýšenom prízemí 
a na poschodí. Klientom je k dispozícii jedna 1 lôžková izba, jedna 5 lôžková izba a tri 
trojlôžkové izby. Priestor ZOS je veľmi členitý, izby sú aj priechodné, pre klientov a obsluhu 
nie je zabezpečený bezbariérový prístup, pričom spravidla viacerí klienti majú obmedzené 
pohybové schopnosti. ZOS nemá terasu, ani balkón, strava sa dováža.  ZOS je z hľadiska 
súčasných štandardov pre potreby klientov nevyhovujúci a pre obsluhujúci personál sú 
priestorové podmienky mimoriadne náročné. 
ZOS Vajanského 17/D s kapacitou pre 11 max.12 klientov je v bytovom dome na prvom 
poschodí s prístupom cez podjazd a dvor Medená 10. Klientom sú k dispozícii dve 
dvojlôžkové izby, jedna trojlôžková  a jedna štvorlôžková izba a pre nevyhnutné prípady ešte 
jedno lôžko zvlášť. Priestor ZOS je veľmi členitý, izby sú aj priechodné, pre klientov 
a obsluhu nie je zabezpečený bezbariérový prístup, pričom spravidla viacerí klienti majú 
obmedzené pohybové schopnosti. ZOS nemá terasu, ani balkón, strava sa dováža.  ZOS je 
z hľadiska súčasných štandardov pre potreby klientov nevyhovujúci a pre obsluhujúci 
personál sú priestorové podmienky mimoriadne náročné.  
ZOS na Maróthyho 4 je v samostatnom objekte s kapacitou pre max. 15 klientov. Je  na  
samostatnom pozemku vo vilovej štvrti, pred objektom je neveľká záhrada prístupná pre 
klientov (ak im to zdravotný stav a počasie umožňujú). Izby sú na prízemí objektu a hoci sú aj 
štvorposteľové, z hľadiska prístupu, umiestnenia je toto ZOS v priaznivejšom  prostredí ako 
vyššie dve uvedené. Z hľadiska súčasných štandardov a potrieb klientov by toto ZOS bolo 
vhodné v budúcnosti rekonštruovať.  
Denný stacionár Seniorcentrum na Záhrebskej 9 zriadila mestská časť  Bratislava – Staré 
Mesto v r.1995. Je v bytovom dome na prízemí so  zabezpečeným bezbariérovým vstupom 
z ulice. Je určený pre dennú formu pobytu v pracovných dňoch spravidla do 17.hod. 
s kapacitou max. pre 15 klientov. Je vybavený v súlade so súčasnými štandardami pre 
klientov s potrebnou odbornou starostlivosťou, vrátane podávania obedov. Bezprostredne 
susedí s naším klubom dôchodcov, s ktorým sú priestory Seniorcentra vnútorne prepojené.  
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Návrh na vybudovanie nových priestorov pre ZOS 
 

Riešením dlhodobých neriešených problémov v ZOS Paulínyho 6, a  ZOS Vajanského 17/D 
je vybudovanie nových priestorov pre potreby ZOS.  Keďže priestorové možnosti mestskej 
časti a možnosti územného plánu sú na takúto výstavbu veľmi obmedzené, na tento účel 
navrhujeme prebudovať vhodnú lokalitu materskej školy na zariadenie sociálnych služieb pre 
seniorov. Na to sa nám javí ako najvhodnejšia materská škola Dobšinského 2,  a to 
z viacerých dôvodov:  je majetkovo vysporiadaná  (vlastníkmi budovy je hl. m. SR Bratislava 
v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto), kde územný plán pripúšťa takúto funkciu a 
zároveň  dostatočne veľkú výstavbu (3+1 nadzemných podlaží).  Odborné stanovisko 
oddelenia územného plánu miestneho úradu k tomuto zámeru prikladáme v prílohe č. 3. 
Zároveň ide len o  dvojtriednu materskú školu,  s nižšou kvalitou vnútorných priestorov pre 
deti. V novom zariadení sociálnych služieb predpokladáme poskytovanie aj ďalších služieb 
pre seniorov okrem ZOS a to podľa priestorových možností a odporúčaní Rady pre 
poradenstvo v sociálnej práci a ďalších odborníkov. 
 

Dôvody a prínosy navrhovaných presunov pre materské školy. 
 

Rodičia prejavujú najväčší záujem o MŠ Šulekova 35 a o MŠ Timravina 6. Po uvoľnení bytu 
v objekte Šulekova 35 je možné kapacitu tejto materskej školy zvýšiť rekonštrukciou 
priestorov tohto bytu pre potreby detí  počas letných prázdnin.  
Uvoľnením priestorov  v ZŠ s MŠ Grosslingova 48 po Prešporkove by sa získala kapacita ako 
náhrada za kapacitu  materskej školy Medená 24. Materská škola Medená 24 má v troch 
triedach kapacitu 69  miest, zapísaných je tu 58 detí, z toho 38 zo Starého Mesta.  
ZŠ s MŠ Grosslingova 48 je s možnou voľnou kapacitou najbližšie k MŠ Medená 24. V 
ZŠ s MŠ Grosslingova 48 by deti získali bezprostredný prístup na svoj školský dvor a ihrisko, 
budova školy by sa využila ekonomicky efektívnejšie. V materských školách bývajú viaceré 
deti denne nepretržite niekedy 8 i viac hodín, potrebujú mať zabezpečené stravovanie, 
popoludňajší odpočinok aj pobyt vonku s pedagogickým pôsobením. Materské centrum 
Prešporkovo organizuje svoje aktivity pre deti obvykle tri hodiny dopoludnia (od 9.h. do 12.h) 
a tri hodiny (niekedy dlhšie) popoludní od 15.hod., neorganizuje stravovanie ani spanie detí. 
V časti materskej školy na Karadžičovej 51 by Prešporkovo malo k dispozícii dve herne so 
zázemím   a so samostatným vchodom z ulice. 
 

Bilancia kapacít navrhovaných zmien pre sieť materských škôl: 
 

Schválením predloženého návrhu by v sieti materských škôl došlo k úbytku  8 tried detí (tri 
z MŠ Medená 24, dve z MŠ Dobšinského 2 a tri z MŠ Radlinského 53). Súčasne by vznikla 
nová kapacita 5 tried (dve na ZŠ s MŠ Grösslingová 48, dve na Javorinskej 9 a jedna na MŠ 
Šulekova 35), výsledne teda úbytok 3 tried materských škôl. 
 


