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Informatívny materiál č. 3 

 

Informácia o vybavení petície 

 

 
Dňa 24.10.2022 bola mestskej časti Bratislava-Karlova Ves doručená „PETÍCIA za zachovanie 

nového ihriska pre MŠ Majerníkova 60“ (ďalej len „petícia“). Petíciu podporilo svojim 

podpisom spolu 150 signatárov (podľa petície išlo najmä o rodičov, príbuzných a priateľov detí 

navštevujúcich MŠ Majerníkova 60). Signatári petície požadovali zabezpečenie a zachovanie 

výhradného užívania novo vybudovaného detského ihriska deťmi z MŠ Majerníkova 60.  

 

Postupom stanoveným v ust. § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) mestská časť Bratislava-Karlova Ves túto 

petíciu prijala a po preskúmaní formálnych náležitostí petície so záverom, že spĺňa náležitosti 

stanovené zákonom o petičnom práve, bola následne táto petícia prešetrená. Mestská časť 

Bratislava-Karlova Ves požiadavkám signatárov petície vyhovela a dňa 30.11.2022 bola 

v zákonnej lehote petícia vybavená odoslaním Oznámenia výsledku vybavenia petície podľa § 

5 ods. 5 zákona o petičnom práve. 

 

Bratislava, december 2022 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -KARLOVA VES 

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 KV/LEG/3734/2022/23860/MG               V Bratislave dňa 30. novembra 2022 

 

 

 

Oznámenie  

výsledku vybavenia petície  
podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

 

 

 

Dňa 24.10.2022 bola mestskej časti Bratislava-Karlova Ves doručená petícia ev. č. 

21903 označená ako „PETÍCIA za zachovanie nového ihriska pre MŠ Majerníkova 60“ (ďalej 

aj „petícia“). Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) má každý právo sám alebo s inými obracať sa 

vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci. Petíciu 

podporilo svojim podpisom spolu 150 signatárov (podľa petície ide najmä o rodičov, 

príbuzných a priateľov detí navštevujúcich MŠ Majerníkova 60) pričom osobou určenou na 

zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa ust. § 3 ods. 3 zákona o petičnom práve 

je p. Michal Vilinovič,                                                                            . Po preskúmaní formálnych 

náležitostí mestská časť Bratislava-Karlova Ves dospela k záveru, že petícia spĺňa formálne 

náležitosti stanovené v § 5 zákona o petičnom práve. K predmetnej petícii Vám zasielame 

podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve nasledovné oznámenie výsledku vybavenia petície. 

 

Z obsahu petície vyplýva, že signatári požadujú, aby bolo zabezpečené a zachované 

výhradné užívanie novo vybudovaného detského ihriska deťmi z MŠ Majerníkova 60. 

Petíciu odôvodňujú tým, že ..„materská škola Majerníkova 60 nemá vlastný pozemok, na 

rozdiel od iných materských škôlok, a nemá v exteriéri žiadne priestory, ktoré by slúžili na 

bezpečné aktivity jej žiakov.“, ..„v priestoroch otvorených pre verejnosť, nebudú deti 

z materskej školy v bezpečí a učitelia nemôžu za ich bezpečnosť zodpovedať. Priestory 

sprístupnené verejnosti často navštevujú rôzne živly, závislé osoby, nevychovaní mladiství, ktorí 

priestory môžu znečistiť, poškodiť a rozšíriť nebezpečné predmety (rozbité sklo a pod..)..“.  

 

V zmysle vyššie uvedeného si k obsahu petície dovoľujeme uviesť nasledovné: 

 

MŠ Majerníkova 60 sídli v školskej budove Majerníkova 60, v ktorej sídlia aj súkromné 

základné a základné umelecké školy. Pred zriadením MŠ Majerníkova 60 požiadala mestská 

časť Bratislava-Karlova Ves o zmenu účelu využitia priestorov v školskej budove Majerníkova 

60 príslušné orgány vrátane Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava posúdil vhodnosť vnútorných a vonkajších 

priestorov za účelom zaradenia MŠ Majerníkova 60 do siete škôl SR a vydal listom 

HDM/5145/5014 zo dňa 12.03.2014 kladné stanovisko na základe hygienickej kontroly zo dňa 

12.03.2014, že priestory vyhovujú základným hygienickým požiadavkám kladeným na 

predškolské zariadenia v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

č.  527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. 

Športový areál pri Základnej škole Majerníkova 62 je verejným športovým areálom. 

Tento areál je v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pričom slúži najmä školám na 
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hodinách telocviku a popoludňajšej činnosti školského klubu detí, ale aj širokej verejnosti 

a športovcom. V rámci tohto areálu sa nachádzajú rôzne druhy športových plôch, 

novovybudovaný atletický ovál, malé futbalové ihrisko, beach volejbalové ihrisko, 

basketbalové ihriská, hokejbalové ihrisko, trávnatá voľná plocha a najnovšie od leta 2022 

oplotené detské ihrisko určené pre MŠ Majerníkova 60 a pre verejnosť.  

 

 Tým, že MŠ Majerníkova 60 sídli v školskej budove Majerníkova 60, tak k tejto 

materskej škole nepriliehal ohradený vnútorný dvor s detským ihriskom a deti navštevujúce MŠ 

Majerníkova 60 využívali hracie prvky v športovom areáli pri minifutbalovom ihrisku, ktoré 

však neboli oddelené od okolitej plochy športového areálu.  

Napriek skutočnosti, že vnútorné, ako aj vonkajšie priestory boli plne vyhovujúce na 

prevádzkovanie materskej školy, sa zástupcovia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

z dôvodu zlepšenia podmienok na trávenie času detí vo vonkajších priestoroch, rozhodli 

presunúť hracie prvky do priestoru bývalého volejbalového ihriska. Zároveň bolo v tomto 

priestore vybudované nové pieskovisko s vyvýšenou obrubou a drevenými lavicami, pod 

hracími prvkami boli vybudované nové dopadové plochy z premývaného riečneho dunajského 

štrku, ostatný terén bol pokrytý mäkkým povrchom z umelej trávy, pôvodný obvodový múr bol 

vymaľovaný a bolo opravené pletivo na pôvodnom oplotení. Spojením všetkých týchto 

menších stavebných úprav vzniklo úplne nové detské ihrisko.  

 

Prevádzkový čas nového detského ihriska je v mesiacoch október až máj od 9:00 do 

17:00 a v mesiacoch jún až september od 9:00 do 19:00. Súčasný režim na novom detskom 

ihrisku je nastavený tak, že v pracovných dňoch v časoch od 9:00 do 11:30 a od 15:00 do 17:00 

je užívanie ihriska vyhradené výlučne MŠ Majerníkova 60. V ostatných časoch v rámci 

prevádzkového času nového detského ihriska mimo vyhradených hodín pre MŠ Majerníkova 

60 je nové detské ihrisko sprístupnené verejnosti.  

 

S ohľadom na Vašu požiadavku uvedenú v petícii, sa mestská časť Bratislava-Karlova 

Ves rozhodla vyhradiť užívanie nového ihriska pre deti navštevujúce MŠ Majerníkova 60. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

PETÍCII za zachovanie nového ihriska pre MŠ Majerníkova 60 vyhovuje. 

 

S úctou 

 

 

 

 

Dana Čahojová 

starostka 

 

 

   

Na vedomie: Ing. Michal Vilinovič 

 


