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Kod uzn.13.5 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
predloženého materiálu  
 

b e r i e   n a   v e d o m i e   
 

informáciu o riešení umiestnenia Základnej umeleckej školy Exnárova a Materskej školy 
Bancíkova. 



Dôvodová správa 
 
I. Základné informácie 

 
 V dňoch 27. októbra 2011 a 24.novembra 2011 bolo uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schválený opakovane, po úpravách rozmerov 
nájomnej plochy, prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej umeleckej školy 
(ZUŠ) Exnárova 6 pre Materskú školu (MŠ) Bancíkovej 2 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, na dobu prenájmu od 1. decembra 2011 do 30. júna 2013 s tým, že prenajímateľ 
odovzdá nájomcovi nebytové priestory do 31. júla 2013 s projektovou dokumentáciou a 
nájomca uhradí nájomné v inej výške za užívanie nebytových priestorov bez zmluvného 
vzťahu. spätne, za obdobie od 1.12.2009 do 30.11.2011. Nájomná zmluva bola podľa 
uznesenia podpísaná oboma zmluvnými stranami do 30 dní. Konštatujeme, že všetky zmluvné 
pohľadávky mestská časť Bratislava-Ružinov (ďalej len „Ružinov“) splnila v stanovenom 
termíne. 
 
Situácia v ZUŠ Exnárova 6: 
 ZUŠ Exnárova 6 trvalo zápasí s nedostatkom priestorov pre poskytovanie kvalitného 
výchovno vzdelávacieho procesu. V súčasnosti ZUŠ sídli v 3 pavilónoch bývalých detských 
jaslí na Exnárovej 6 a v 8 detašovaných pracoviskách. Riaditeľke ZUŠ boli v roku 2010 
protokolom zverené priestory nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„hlavné mesto“) - objekt (stavba na pozemku parc. č. 1197/3), v ktorom sídli aj detašované 
pracovisko MŠ Bancíkovej (2 – triedy na Exnárovej 6).  
 Riaditeľka ZUŠ, podľa jej tvrdenia, vo zverení budovy v roku 2010 videla perspektívu 
rozvoja ZUŠ pre deti a žiakov Ružinova, ktoré môžu ZUŠ navštevovať 10 a viac rokov, t. j. 
užívať celý objekt Exnárova 6. Pre účely pedagogického procesu je škola spolu s rodičmi 
schopná potrebné úpravy objektu (terajšej MŠ) zafinancovať z vlastných zdrojov, resp. s 
minimálnou finančnou podporou hlavného mesta (sponzormi, od rodičov a priateľov školy). 
Toto riešenie považuje riaditeľka ZUŠ z finančného hľadiska za najmenšiu záťaž 
zriaďovateľa. ZUŠ po podpise nájomnej zmluvy očakávala uvoľnenie priestorov pre potreby 
ZUŠ s cieľom plnohodnotne využívať zverený majetok v správe bez toho, aby zvyšovala 
náklady, resp. výdavky zriaďovateľa na ďalšie prenájmy priestorov so zámerom vrátiť 
prenajatý priestor v MŠ Bancíkovej pre potreby MŠ. 
 V súčasnosti ZUŠ poskytuje vzdelávanie pre 1088 žiakov, ktorí sa vzdelávajú na 9 
miestach, z toho 5 detašovaných pracovísk je v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov (16 
tried a 2 tanečné sály); niektorí žiaci navštevujú povinne i viaceré detašované pracoviská, kde 
prebieha výchovno-vzdelávací proces podľa školského vzdelávacieho programu. 
 Osemročná snaha riaditeľky o získanie dôstojných priestorov pre zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacej činnosti bola a je nasmerovaná k centralizovaniu pôsobiska školy na 
menej ako terajších 9 pracovísk..  
 
Situácia v MŠ Bancíkovej 2 
 MŠ využíva uvedené priestory na Exnárovej 6 od postavenia budovy nepretržite. 
V súčasnosti ju navštevuje 119 zapísaných detí v 5 triedach. Deti materskú školu navštevujú 
od 3 do 6 rokov. Ružinov nemá dostatočné priestory a nepokrýva záujem a potreby rodičov 
detí od 3 – do 6 rokov v predškolskom vzdelávaní napriek tomu, že v roku 2012 
rekonštrukciou zabezpečila 100 nových miest v materských školách.  
 Budova bola zákonom o delimitácii majetku z okresných úradov delimitovaná na 
mestá (obce), teda hlavné mesto z dôvodu, že v budove sídlila i ZUŠ Exnárova, ktorá 
delimitáciou prešla pod hlavné mesto i s majetkom budovy. MŠ, ktorá tiež sídlila v tejto 



budove, prešla delimitáciou pod mestskú časť. Práve preto, že budova prešla pod zriaďovateľa 
ZUŠ, teda pod hlavné mesto, sa MŠ stala nájomcom v budove. Tento stav nebol riešený od 
roku 2002 do roku 2010, kedy budova bola zverená do správy ZUŠ. 
 
II. Pracovné stretnutie 11.01.2013 
 
Účel a cieľ stretnutia:  
� Vyriešiť dlhoročný priestorový problém ZUŠ. V roku 2010 bol celý objekt Exnárova 6 

zverený do správy ZUŠ a s MŠ bola uzatvorená zmluva o prenájme, ktorá končí v júni 
2013.   

� Prezrieť Ružinovom ponúknuté voľné a nevyužívané priestory Základnej školy (ZŠ) 
Borodáčova, ktorá má kapacitu 25 tried a 5 odborných učební a ktoré v súčasnosti využíva 
len 10 tried so 170 žiakmi ZŠ pre presťahovanie ZUŠ a vytvorenie sídla ZUŠ. 

Účastníci/zástupcovia: 
� hlavného mesta (Milan Ftáčnik, primátor, Ľubomír Andrassy a Elena Poláková),  
� mestskej časti Bratislava-Ružinov (Dušan Pekár, starosta, zástupcovia miestneho úradu, 

riaditeľka ZŠ Borodáčova),  
� Materskej školy Bancíkovej 2 (Jana Bolebruchová, riaditeľka, zástupcovia pedagógov 

a rodičov elokovaného pracoviska MŠ Exnárova 6),  
� ZUŠ Exnárova 6 (Mária Mikovičová, riaditeľka, členovia rady školy, zástupcovia vedenia 

školy). 
 
1. Prehliadka priestorov ZŠ - ponúknuté priestory mestskou časťou Bratislava-Ružinov: 
Tretie poschodie budovy školy (príloha č. 1) - 9 tried – učební a 2 menšie triedy 
Klady priestorov ZŠ Borodáčova: 
- voľné priestory okamžite, 
- žiadne nedefinovali. 
Zápory ponúknutých priestorov ZŠ pre ZUŠ: 
- Veľké vzdialenosti vchodu a tried (Vyučovanie v ZUŠ neprebieha ako vyučovanie v ZŠ. 

Každý pedagóg má svoj individuálny rozvrh podľa ktorého vyučuje. Aj dĺžka hodiny je 
individuálna a to 25, 35, 45, alebo 70 minút. Z tohto dôvodu každý pedagóg po skončení 
jednej hodiny odprevádza žiaka ku vchodu školy a vyzdvihuje si ďalšieho. Toto sa deje za 
jedno odpoludnie až 6-8 krát. Na vyučovacie hodiny chodia často so žiakmi aj rodičia 
(matky s kočíkmi a malými deťmi), resp. starí rodičia, pre ktorých je chodenie na 3. 
poschodie nepredstaviteľné.) 

- Nevyhovuje lokalita ZŠ Borodáčova (ZŠ je jedna z detašovaných pracovísk, z pôvodných 
10 sú tam dnes len 3, a to nie po celý týždeň, deti prestali mať záujem tam chodiť a radšej 
cestujú na Exnárovu). 

- Priestory tried a chodieb v ZŠ sú rozmerovo zbytočne veľké, sú stavané na veľký pohyb 
detí. 

- Vykurovanie týchto by stálo školu zbytočné finančné prostriedky. 
- Prestavba a úprava 3. poschodia by bola finančne náročná vo vzťahu k počtu tried, ktoré 

by tým ZUŠ získala.  
- Budova školy stojí mimo centra Ružinova, je vzdialená od dopravy (elektičiek 

a autobusov), je klasickou vnútroblokovou sídliskovou budovou. 
- Triedy sú akusticky nevhodné. 
- Škola nie je dobre dostupná pre osobnú automobilovú dopravu rodičov detí na vyučovanie 

z Ružinova, 
- Počet priestorov je nedostatočný. 
- 3. poschodie je nevyhovujúce v dostupnosti detí v sprievode rodičov, 



- škola nedisponuje priestormi pre vytvorenie prístupnej koncertnej sály (3.poschodie), 
dostupnosti verejnosti (deťom, rodičom, starým rodičom) na triedne, polročné a záverečné 
absolventské koncerty, 

Záver: 
Budova a priestory nevyhovujú potrebám ZUŠ. 

 
2.Prehliadka miestností budovy na Exnárovej 6, v ktorých sa nachádzajú elokované 
triedy MŠ Bancíkovej 2 
 Priestory: 6 tried (jedna trieda sa skladá z herne a spálne), jedáleň a malá kuchynka 
s využitím na zborovňu a denné zázemie, dostatok menších priestorov a malých miestností, 
priestor pre koncertnú sálu, vhodné priestory pre vytvorenie zázemia pre rodičov, čakajúcich 
na deti počas hodinovej výučby) 
Klady priestorov budovy Exnárova 6: 
- Dostatok vhodných priestorov pre absolvovanie cyklov ZUŠ na individuálnu a skupinovú 

formu vyučovania, 
- dostatok menších priestorov na individuálnu formu vyučovania bez stavebných úprav,  
- dosiahnutie dostatočných priestorov s malými úpravami, na ktoré si škola podľa 

vyjadrenia riaditeľky vie vlastnými zdrojmi zabezpečiť finančné prostriedky, t.j. bez 
zaťaženia rozpočtu zriaďovateľa,  

- vyučovanie by sa dialo pod jednou strechou bez detašovaných pracovísk a prenajatých 
priestorov, 

- jeden správca budovy, 
- možnosť koncertov pre verejnosť (dostupnosť), 
- príjemné prostredie pre školu, ktorú žiaci navštevujú spolu s rodičmi aj 10 rokov, 
- priestor pre vytvorenie centra umeleckého vzdelávania,  
- stanovenie rozpočtu na úpravu priestorov v celej budove by bolo vo výške cca 20 000 eur, 
- náklady vzniknú na systém vykurovania a vyregulovania kúrenia (k uvedenému má už 

ZUŠ vypracované stanovisko odborníka). 
Zápory ponúknutých priestorov pre ZUŠ: 
- Nie sú známe. 
Záver: 

Budova plne vyhovuje potrebám ZUŠ. 
 
3. Prehliadka miestností budovy Exnárova 6 – súčasné priestory ZUŠ 
Klady priestorov budovy Exnárova 6: 
- Priestory prispôsobené potrebám ZUŠ,  
- obmedzený počet priestorov pre výučbu, nutnosť alokovaných priestorov v iných, 

prenajatých budovách. 
Zápory priestorov budovy Exnárova 6: 
- Nedostatok priestorov na individuálnu a skupinovú formu vyučovania, 
- výrazne stiesnené podmienky pre výkon činnosti učiteľov ZUŠ, 
- malá koncertná sála, 
- učitelia sú nútení cestovať za žiakmi do detašovaných pracovísk, 
- nutnosť učiteľov prenášať ťažké hudobné nástroje, 
- škola je bez zborovne, 
- škole chýbajú priestory pre učiteľov, bez vytvorených podmienok pre prácu pedagógov 

(bez možnosti pracovať s IKT technikou),... 
Záver: 

Budova nedostatočne pokrýva potreby ZUŠ. 
 



Navrhované riešenie: 
Vzhľadom na potrebu priestorov budovy Exnárova 6 pre činnosť MŠ: 

a) Predĺžiť nájomnú zmluvu o jeden rok a riešiť uvedené problémy s umiestnením ZUŠ 
v rovine hlavné mesto (primátor) a Ružinov (starosta).  

b) Usilovať sa prístavbou (dvoma) k existujúcim trom pavilónom na Exnárovej 6 vyriešiť 
nedostatok priestorov pre činnosť ZUŠ, vrátane prístavby k pavilónu ZUŠ na 
Bancíkovej 2; resp. dve prístavby k 3 pavilónom na Exnárovej 6 s uvoľnením pavilónu 
na Bancíkovej 2. 

c) Spolu s prístavbami vybudovať samostatnú kotolňu a dostatočný počet priestorov 
podľa a pre potreby ZUŠ. 

d) Zabezpečiť spolufinancovanie prístavieb rovnakým dielom hlavného mesta 
a Ružinova. 

e) Vyčleniť v roku  2013 v rozpočte 20 – 30 tisíc eur na vypracovanie projektovej 
dokumentácie/štúdie prístavieb. 

 
 
III. Pracovné stretnutie 16.01.2013 
 
Cieľ stretnutia: 
Návrhy riešenia umiestnenia ZUŠ Exnárova 6 a MŠ Bancíkovej 2 v rovine spolupráce 
hlavného mesta a mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
Prítomní: 
Milan Ftáčnik, primátor 
Ing. Dušan Pekár, starosta 
Mgr. Elena Poláková, vedúca oddelenia KŠaŠ  
 
 Primátor hlavného mesta SR Bratislavy zhrnul závery a pozorovania z prehliadky 
priestorov ZŠ Borodáčova, MŠ a ZUŠ Exnárova 6. Konštatoval podľa vyjadrení zástupcov 
ZUŠ z 11.01.2013, že priestory ZŠ Borodáčova nie sú vhodné a dostatočné pre činnosť ZUŠ. 
Riešenie vidí v prístavbách, aj viacpodlažných k priestorom, ktoré využíva ZUŠ pri budovách 
na Exnárovej a Bancíkovej ulici; rozdelením pozemkov a budov geometrickým plánom 
a následným zverením do správy/majetku mestskej časti Bratislava-Ružinov pre potreby MŠ. 
Navrhol v roku 2013 vypracovať odborníkmi GIB-u projektovú dokumentáciu 
k stavbe/prístavbe na základe potrieb ZUŠ za cca 20 – 30 tis. eur. Súčasne vyzval starostu 
Ružinova k spolufinancovaniu prístavieb pre ZUŠ, ktoré by sa postavili pre potreby detí, 
žiakov, mládeže a dospelých Ružinovčanov k umeleckému vzdelávaniu. 
 Starosta Ružinova považuje priestory ZŠ za dobré pre potreby ZUŠ, na základe 
definovaných nevýhod tejto budovy ponúkol preverenie možností rozšírenia priestorov pre 
ZUŠ aj na nižšie poschodia a ich zvýšenie – takúto štúdiu ešte neuskutočnili. Informoval 
primátora o aktivitách mestskej časti k skvalitneniu priestorov ZŠ (vyregulovanie kúrenia, 
postupnou maľovkou, rekonštrukciami toaliet, výmenou okien...) a o zabezpečení lokality 
školy a okolia častejšími kontrolami štátnej a mestskej polície v snahe posilniť bezpečnosť 
detí a obyvateľov. 
 
Závery a navrhované riešenia: 
 
1. Predĺžiť nájomnú zmluvu pre MŠ Bancíkovej v budove na Exnárovej ulici 

Termín: O jeden rok s rovnakými podmienkami, marec 2013 
Zodpovedná: Riaditeľka ZUŠ 



2. Vyčleniť 20 – 30 tisíc eur z rozpočtu hlavného mesta v roku 2013 na vypracovanie 
projektovej štúdie/dokumentácie na vybudovanie prístavieb pre potreby ZUŠ 

Termín: Marec 2013 
Zodpovedný: Primátor  

3. Vypracovať projektovú štúdiu/dokumentáciu (priestorovú, energetickú, cenovú) na 
vybudovanie prístavieb so samostatnou kotolňou pre potreby ZUŠ 

Termín: Do septembra 2013 
Zodpovedná: Riaditeľka GIB-u 

4. Zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu prístavby v roku 2014  
Termín: November 2013 
Zodpovední: Primátor a starosta Ružinova 

5. Vysporiadať pozemky pod budovami a v areáli Exnárovej 6 
Termín: Apríl 2013 
Zodpovedný: Vedúci oddelenia správy majetku 

6. Po výstavbe prístavieb (alebo ešte pred ňou) rozdeliť pozemky a budovy/pavilóny 
geometrickým plánom a následne zveriť príslušné časti budovy a pozemkov mestskej 
časti do správy/majetku mestskej časti Bratislava-Ružinov pre potreby MŠ 

Termín: September/december 2013 
Zodpovedný: Vedúci oddelenia správy majetku 

 




