
Názov petície Petícia za bezpečnosť detí MŠ Beskydská v Bratislave 
 
Text My, dolupodpísaní, v súvislosti s výstavbou výškovej budovy Premiére (Šancová 
ul., Bratislava pod historickou budovou YMCA - Karpatská 2), žiadame kompetentných 
o vyšetrenie situácie bezpečnosti detí v škôlke MŠ Beskydská v Bratislave. Vyjadrujeme 
nesúhlas s výstavbou budovy a súčasným umiestnením detí v tesnej blízkosti staveniska. 
Požadujeme stavbu zastaviť a vyriešiť bezpečnosť detí. 
Zdôvodnenie: 
Súčasnú situáciu - paralelnú existenciu škôlky a svavby v tak tesnom susedstve 
považujeme za neprijateľnú z bezpečnostných dôvodov. Deti sú vystavené vyššiemu 
potenciálnemu riziku než deti iných škôlok. Rodičia detí nemali vedomie a ani 
informáciu o opätovnom spustení stavby pred zápisom detí do škôlky. Zriaďovateľ nás 
neinformoval, hoci mal, resp. mal mať vedomosť pokračovaní stavby. Máme ústavné 
právo na svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich detí. Výkonom vlastníckych práv 
majiteľa stavby nesmie byť táto bezpečnosť narušená. Pre posúdenie petície ohľadom 
bezpečenosti požadujeme relevantné posudky odborníkov v minimálnom rozsahu: 
1. Spracovanie štúdie kvality ovzdušia počas výstavby (zamerané na najmä na prach, 
a exhaláty z dieselových motorov). 
2. Posudok Národného Inšpektorátu Bezpečnosti Práce k potenciálnemu riziku 
mechanizmov minimálne z pohľadu vyhl. 147/2013 par.2 písm. c.) (nebezpečný dosah 
stroja) a nariadenia vlády č.392/2006 ods.2.5 (ohrozenie emisiami), či z.č. 238/1991 
o odpadoch (par.1 ods.b). 
3. Posudok Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva s požiadavkou na výkon 
meraní prašnosti a hluku s dopadom na telesný a duševný vývoj dieťaťa.       
 
Je kvórová? áno   nie 
 
Počet osôb podporujúcich petíciu 147 
 
Dátum doručenia 7.4.2016 
 
Dátum vybavenia 12.5.2016 
 
Spôsob vybavenia Prešetrená – neopodstatnená 
 
Zdôvodnenie vybavenia  
Preukázané zistenia:  
Pri prešetrení námietok uvádzaných v petícii boli zistené nasledovné skutočnosti: 
Zápis detí pre školský rok 2015/16 do MŠ Beskydská  7 prebiehal v marci 2015. 
Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto eviduje podanie investora stavby PREMIÉRE na 
Šancovej ulici zo dňa 5.11.2015, ktorým oznámil zmenu dodávateľa stavby a zároveň 
pokračovanie stavebných prác podľa právoplatných rozhodnutí stavebného úradu. Z 
uvedeného je zrejmé, že pri zápise oddelenie školstva nedisponovalo informáciou o 
obnovení stavebných prác.  
 
Výsledok vybavenia petície, prijaté opatrenia: 
 
Na základe rokovaní so zástupcami rodičov a po získaní platného kolaudačného 
rozhodnutia zo dňa 13.04.2016  má mestská časť pripravené náhradné priestory v MŠ 
Heydukova 25, Bratislava. 



MČ Bratislava-Staré Mesto taktiež obdržala dňa 10.2.2016 žiadosť zákonných 
zástupcov, ktorí nesúhlasia so sťahovaním do náhradných priestorov. 
Dňa 21.4.2016 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov MŠ Beskydská za účasti 
starostu MČ Bratislava-Staré Mesto Mgr. Radoslava Števčíka, zástupkyne starostu Ing. 
Jany Špankovej a vedúcej oddelenia školstva Mgr. Ľuboslavy Vasilovej. V zmysle 
záverov rodičovského združenia budú na základe písomnej žiadosti zákonných 
zástupcov zaslanej majlom na oddelenie školstva presunuté deti do priestorov MŠ 
Heydukova 25. Deti, ktorých rodičia nepožiadajú o presun, zotrvajú v MŠ Beskydská 7, 
kde bude i naďalej sprísnený bezpečnostný režim (presuny detí na pobyt vonku do 
parku na Račianskom mýte).   


