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Návrh uznesenia 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. beľ i ena ved o DI i e 

návrh základn)'ch východísk pre sprístupnenie školských dvorov pre žiakov, učňov a študentov 
bezodplatne; 

B.súhlasí 

s prípravou pilotného projektu sprístupnenia školského dvora ZŠ Vazovova 4 školskej mládeži 
po ukončení delUlého edukačného procesu a školskej telocvične v čase, keď nie je 
v krátkodobom podnájme; 

C.žiada 

poslanca Martina Borgul'u, 
aby v súlade s návrhom sprístupnenie školských dvorov školou povinnej mládeži bezodplatne 
v úzkej súčinnost i so starostkou mestskej časti: 

l . vyrokoval s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja a primátorom hlavného 
mesta SR Bratislavy finančnú účasť na pilotnom projekte v ZŠ Vazovova 4 a loboval 
v príslušných dotačných komisiách týchto samospráv za schválenie takejto dotácie, 

2. prerokoval s Radou školy ZŠ Vazovova 4 konkrétne podmienky realizácie pi lotného 
projektu sprístupnenia školského dvora. 



Dôvodová správa 

Školské dvory zavreli postupne svoje brány po roku 1990 pred verejnosťou pre bujnejúci 
vandal izmus ale tým aj pred svojimi žiakmi v čase mimo vyučovarua . 

Doposiaľ sa podari lo pozvať do telocvi ční a športovísk školských dvorov platiacu širšiu 
verejnosť. Nastal čas urobiť ďalš í krok a to sprístupniť športoviská v areáloch škôl po 
vyučovacom čase aj žiakom, deťom organizovaným len vlastným okamžitým záuj mom 
zahrať si futbal, vybíjanú, volejbal č i basketbal a to voľne v zostave, ktorá sa náhodne stretne 
na školskom dvore. Samozrejme pri zabezpečení ochrany zdravia a ochrany majetku školy. 

Bezpečnosť a zdravie detí musí byť nevyhnutne pod dohľadom a to naj lepšie pedagóga. 
Najpriamejším riešením je v súčillliost i so školskou samosprávou, zriaďovateľom 
a riaditeľom školy zabezpečiť pedagogického zamestnanca pre takýto dohľad v čase keď 
škola po vyučovaru resp. školský klub už nevyužíva školský dvor. 

To však vyžaduje finančné prostriedky, naviac a súčasne je potrebné overiť aj zaujem 
školskej mládeže o takúto novú možnosť trávenia voľného času v areáli školy, od ktorej už 
v podstate dve generácie odvykli. 

Z týchto dôvodov navrhujem aby sa najprv takáto služba poskytla v j ed inej ZŠ. ZŠ by mala 
byť v území s vyššou hustotou obyvateľstva a vysokou intenzitou zastavanosti di sponujúca 
s priestranným školským dvorom. Týmto podmienkam najlepšie vyhovuje ZŠ Vazovova. 
Preto navrhujem aby sa pilotný projekt zámeru sprístupnenía školských dvorov realizoval 
práve tu. 

To všetko pri rešpektovaní vylu·adených časov pre platené športové aktivity platiacej 
verejnosti, výnos z ktor)'ch je sústreďovaný vo Fonde na obnovu ZŠ . 

Mestská časť nevie úplne san1a financovať dohľad nad majetkom a zdravím športujúcej 
verejnosti. Súčasne takáto povinnosť, t.j. podpora zdraviu prospešných aktivít mládeže je 
vlastná i ostatným úrovníam san10správ. Mestská časť by sa mohla a aj mala uchádzať 
o dotáciu na takéto projekty od hlavného mesta ako aj samosprávneho kraja. Ako člen 

všetkých zastupiteľstiev za Staré Mesto sa uchádzam o úlohu vyjednania podpory územných 
samospráv projektu otvorenia školských dvorov a v úzkej súčilU10sti s Komisiou pre 
vzdelávanie, mládež a šport i č lelU11 i Rady školy ZŠ Vazovova za zriaďovateľa aj 
prerokovanie všetkých aspektov pilotného projektu s touto školskou samosprávou. 

Prosím poslancov a najmä č lenov komisie školstva aby sa v spolupráci so školskými 
samosprávami zaoberali týmto námetom individuálne podľa podmienok aj v ostatných ZŠ. 
Zdravotný stav našich detí je podľa aktuálnych zistení zdravotníkov a vedomostí učiteľov 
o pohybovej zdatnosti mládeže alannujúci! 

Postupne, po nadobudnutí skúseností zrejme vznikne priestor aj na zapojenie občianskej 
iniciatívy či iných organízácií s verejne prospešnou činnosťou, napr. zastrešené cirkevnou 
inštitúciou, spôsobilé preberať záväzky. 

Takéto organizácie by vykonávali dohľad na školskom dvore či inom športovisku školy 
mimo vyučovarua bezodplatne s prevzatím všetkej zodpovednosti za poriadok a ochranu 
zdravia i majetku s podmienkou, že nebude vyžadovať žiadne platby od verejnosti. 

Pre vzájomnú výhodnosť by však mestská časť mohla finančne vypomôcť takýmto partnerom 
už existujúcim systémom dotácií prideľovaných zastupiteľstvom na konkrétne účely. 

Inou formou odmeny môže byť právo využívať priestory aj na vlastné, organizované 
pohybové, aktivity bezodplatne podľa vopred dohodnutého časového plánu. 
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vitam Vašu in iciativu na zlepšen ie podmienok pre športovanie staromestskej verejnosti. 
Ako starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ako politička s trvalým zameran im na ob lasť 
vzdelávania a športu a tiež ako osoba, ktorá v tejto mestskej časti vyrasta la a vychovávala svoje deti 
veľmi intenzivne vnimam deficit športovisk v tejto časti mesta, ktorý je daný vysokou hustotou 
zástavby a obyvateľstva a jej špecifickou históriou a funkciami. Školské dvory a te locvične sú jedným 
z mála priestorov pre bezplatné, ale aj pre spoplatnené športové aktivity, preto som od začiatku môjho 
funkčného obdobia trvala na tom, aby telocvične a dvory v školach v zriaďovateľskej kompetencii 
mestskej časti boli maximálne využivané. 
Mestská časť je zriaďova teľom týchto základných škôl: 

• ZŠ s MŠ M. R. Štefán ika , Grässlingova 

• ZŠ Mudroňova 
• ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 

• ZŠ Dubová 

• ZŠ Hlboká 
• ZŠ Jelenia 

• ZŠ Vazovova 

V školskom roku 2010/2011 prebehol interný audit využitia školských te locv i čn í a možností 
využivania školských dvorov. Jeho výsledkom bolo konštatovanie, že pokiaľ ide o te locvičn e, prakticky 
všetky sú v popoludňajš í ch hodinách využívané s optimálnou intenzitou na spoplatnené aktivity 
občianskych združeni poskytujúcich najma krúžkovú resp. tréningovú činnosť pre detí a mládež a 
vo večerných hodinách na spoplatnené športovanie neorganizovaných kolektfvov resp. obč ianskych 
združeni. Z legislatívnych dôvodov odvadzajú školy takto získané prostriedky mestskej časti , ta ich 
však v plnom rozsahu vracia Opäť školám. 

Čo sa týka školských dvorov, skúmali sme možnosti ich využívania nielen po čase vyučovania 
počas pracovných dní, ale aj počas víkendov a prazdnin. Verejnosti sú v súčasnosti zdarma 
sprístupnené tie areály, kde je to možné z hľadiska bezpečnosti ľu dí a ochrany majetku . Vzorovým 
príkladom je mu lt ifun kčné ihrisko a školský dvor ZŠ Grässlíngova, kde je zabezpečena prítomnosť 
dozoru v pondelok až piatok od 15.30 h do 18.00 h, v sobotu od 11.00 h do 15.00 h. Na športovanie 
verejnosti slúži vo vysokej intenzite aj zrekonštruovaný športový areal pri ZŠ Mudroňova, ide 
v prevažnej miere o organizované športovanie za poplatky. Ši rokej verejnosti je v popoludňajš ích 
hodinách aj počas prázdnin prístupný area l ZŠ Dubova, ktorého stav je však odrazom d l horočného 
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zanedbávania a tiež malej iniciatívy vedenia školy na využitie dobrovoľnickeho potenciálu rodičovskej 
aj širšej komunity z okolia. 

Školský dvor na ZŠ Škarniclova - budova na Podjavorinskej je vo veľmi zlom technickom 
stave, vyžadujúcom komplexnú rekonštrukciu , školský dvor pri budove na Škarniclovej nie je dostupný 
inak, než prechodom cez budovu školy, preto nie je vhodný na spontánne športovanie verejnosti. 
Pohybové aktivity na školskom dvore na ZŠ Hlboká boli obmedzené havarijným stavom - poškodenie 
rimsy budovy, dažďových zvodov a č iastočne strešnej krytiny. Havarijný stav bol odstránený, na 
opravu sme ziskali prostriedky vo výške stotisic eur od Ministerstva školstva SR .. Ohrozenie zdravia 
však v súčasnosti hrozí zo strany fasády budovy na Sokolskej 1 vo vlastníctve TJ Sokol. Náš stavebný 
úrad uskutočnil v tejto veci štátny stavebný dohľad a nariadil vlastnikovi opravu, jej uskutočnenie 
v súčasnosti vymáhame zákonnými prostriedkami. 

Školský dvor na ZŠ Jelenia je pristupný z ulice, užívame ho spolu so špeciálnou školou na 
Karpatskej , ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad, pozemok teda nie je vo vlastníctve ani 
v správe našej mestskej časti. 

Areál školského dvora pri ZŠ Vazovova je vzhľadom na intenzitu obývanosti tejto časti 
Starého Mesta, ako aj vzhľadom na jeho dobrú prístupnosť z verejnej komunikácie potenciálne veľmi 
dobrým miestom pre športovanie verejnosti, v súčasnosti tomu však bráni zlý stav asfaltovej plochy, 
ako aj neschopnosť zabezpečiť trvalý dohľad v popoludňajších hodinách a počas voľných dní. 
Školn icky byt je obývaný osobou, ktorá takúto službu nedokáže zabezpečiť, pričom sa dosiaľ nenašlo 
alternatívne riešenie. 

Vážený pán poslanec, súh lasím s tým, že najreálnejšie rozšírenie ponuky športovan ia na 
našich školských dvoroch sa týka práve areálu pri ZŠ Vazovova a podporujem Vašu snahu získať na 
to prostriedky z externých zdrojov. Upozorňujem len, že túto aktivitu , ak by zahŕňala aj terénne úpravy, 
je potrebné synchronizovať s projektom rekonštrukcie budovy školy, o ktorý sa uchádzame v rámci 
ISRMO. 

Myšlienka spristupňovať školské areály na športovanie verejnosti (nielen mládeže) je mi 
osobne veľm i blízka. Pokiaľ ide o dvory pri školách v našej zriaďovateľskej kompetencii , úsilie nášho 
úradu smeruje k riešeniu materiálnych podmienok, ale aj ku hľadaniu možností na zabezpečenie 
dohľadu. Na tému dohľadu sme iniciovali rokovanie s predsedom Jednoty dôchodcov, ktorý sa 
v médiách vyjadril , že ich č lenovia sú takúto činnosť pripraven i vykonávať aj bezplatne. Avšak 
významný potenciál vidim aj v školských areáloch stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. 
SO žiadosťou o spoluprácu pri takomto projekte som oslovila vedenie VÚC ešte v minulom školskom 
roku, žiaľ zatial' sa táto myšlienka nedostala do praxe. Budem rada , ak z poz ic ie poslanca VÚC 
podporite túto moju iniciatívu. 

Vážený pán poslanec, verím, že Vaša iniciativa ziska nielen podporu nášho miestneho 
zastupiteľstva, ale najmä rozhodujúcich orgánov na úrovni mesta a BSK. 

S pozdravom, 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 


