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Zhrnutie
Materiál „Analýza kapacitnej nedostatočnosti materských škôl v Mestskej časti
Košice–Sídlisko KVP“ bol pripravený ako informatívny materiál k 08.11.2016
s odporúčaním venovať sa problematike vzniku nových miest pre deti predškolského
veku v materských školách na Sídlisku KVP.
Analýza bola vypracovaná na základe dostupných údajov z evidencie
obyvateľov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, vyplneného
dotazníka riaditeľmi materských škôl na sídlisku KVP a informácií zaslaných
Oddelením školstva Magistrátu mesta Košice.
Tento materiál poukazuje na problematiku nepostačujúcich kapacít v materských
školách nachádzajúcich sa na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Obsahuje návrhy riešenia tejto nepriaznivej
situácie, medzi ktoré patrí rozširovanie kapacít existujúcich materských škôl využitím
priestorových rezerv, opätovná premena priestorov bývalých materských škôl na triedy
a sprísnenie kritérií prijímania detí do materských škôl.
Cieľom tejto analýzy je informovať Mestskú časť Košice–Sídlisko KVP
a mesto Košice ako zriaďovateľa materských škôl o nárokoch a potrebe obyvateľov
mestskej časti na predškolskú výchovu detí. Potreby navýšenia kapacít materských škôl
v najbližších rokoch vychádzajú z demografického vývoja počtu narodených detí
a súčasného počtu materských škôl a ich kapacít.
Zozbierané údaje poukazujú na fakt, že v školskom roku 2016/2017 nenastúpilo
do materských škôl na Sídlisku KVP, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Košice, až 177 detí zo sídliska spĺňajúcich kritéria prijímania do materských škôl. 78
z nich prijali iné škôlky, no stále ostáva 99 detí, ktorým nedostatočné kapacity
neumožňujú navštevovať materské školy v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.
Z hľadiska demografického vývoja súčasná kapacita materských škôl na KVP
nie je schopná pokryť potreby všetkých detí predškolského veku. Každým rokom
môžeme očakávať rastúci záujem o prijatie do materských škôl spojený s vyšším
počtom detí v predškolskom veku (3-5 r.) zo Sídliska KVP. Keď v školskom roku
2016/2017 ich bolo 649, tak už v školskom roku 2019/2020 ich bude 778.
Tento stav vyvoláva na jednej strane nespokojnosť rodičov a na strane druhej
mobilizuje mestskú časť, aby tento nepriaznivý stav riešila. Výsledkom analýzy
je odôvodnená kvantitatívna potreba navýšenia kapacít MŠ.

I. Súčasný stav
V súčasnosti je predškolská výchova v Mestskej časti (MČ) Košice-Sídlisko
KVP zabezpečovaná piatimi materskými školami (MŠ), ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, ďalej jednou cirkevnou (MŠ sv. Košických mučeníkov) a dvoma
súkromnými materskými školami (ELC - súkromná anglická škôlka a KIDS - súkromná
anglická škôlka, ktorá v súčasnosti nie je v prevádzke). Budovy MŠ
v MČ Košice–Sídlisko KVP sú zaznačené na mape Obrázok 1.
Tabuľka 1 Prehľad súčasného stavu kapacít MŠ v Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice k 01.09.2016

Názov a adresa
školského
zariadenia
MŠ Cottbuská 34,
Košice
MŠ Čordákova 17,
Košice
MŠ Dénešova 53,
Košice
MŠ Hemerkova 26,
Košice
MŠ Húskova 45,
Košice
Spolu

Kapacita
v MŠ

Kapacita
v MŠ

Počet zapísaných
detí v MŠ

Počet zapísaných
detí s trvalým
pobytom na KVP

(údaje
1
z MMK )
2016/2017

(údaje z MŠ)
2016/2017

(údaje z MŠ)
2016/2017

140

126

134

108

100

100

93

74

132

132

132

109

120

105

108

96

95

83

93

85

587

546

560

472

(údaje z MŠ) 2016/2017

Tabuľka 1 poskytuje prehľad MŠ mestskej časti Košice–sídlisko KVP,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, o ich kapacitách a počtoch
zapísaných detí v školskom roku 2016/2017. Môžeme vidieť, že v školskom roku
2016/2017 navštevuje materské školy na sídlisku KVP celkovo 560 detí, z toho 472 je
zo sídliska KVP.
Proces prijímania detí do materských škôl upravuje §28 a §59 školského zákona
a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. Z. o materskej
škole. V zmysle týchto ustanovení prijímajú riaditelia materských škôl k septembru
školského roka zväčša deti od troch do šiestich rokov, pričom prednosť majú tie deti,
ktoré dovŕšili vek päť rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou, čím sa v plnej
miere zabezpečí umiestnenie dieťaťa do materskej školy rok pred začatím povinnej
školskej dochádzky. Ak sa u dieťaťa nepotvrdí školská spôsobilosť, ostáva i naďalej
v príslušnej materskej škole.
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Údaje poskytnuté Oddelením školstva Magistrátu mesta Košice 12.09.2016.

Obrázok 1Budovy materských škôl v MČ Košice–Sídlisko KVP

Medzi významné faktory ovplyvňujúce proces prijímania detí do materských
škol berú patrí aj vekové zloženie budúcich tried v zmysle školského zákona.
Podľa prevádzkového poriadku, ktorý má každá MŠ odsúhlasený RÚVZ
(kapacity v tej ktorej triede súvisia s vekovou kategóriou detí) počet detí na triedu nie je
ovplyvnený len najvyššími počtami detí stanovenými školským zákonom2, ale aj
priestormi a hygienickými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v MŠ.
Na základe údajov uvedených v Tabuľke 1, ako aj zaslaných dotazníkov
vyplnených riaditeľkami MŠ (viď. Príloha 2 Dotazník stavu vyťaženosti kapacít MŠ
na sídlisku KVP) môžeme konštatovať, že všetky MŠ na sídlisku KVP mali
za posledné tri roky maximálne naplnené kapacity.
Graf 1 Porovnanie počtu detí z KVP vo veku 3 až 5 rokov,
kapacity MŠ, celkového počtu škôlkarov, a škôlkarov z KVP v školskom r. 2016/2017

Hneď na začiatku je vhodné uviesť, že pri počtoch narodených detí pracujeme
s údajmi3 podľa dátumu narodenia evidovaných detí s trvalým pobytom v mestskej časti
Košice–Sídlisko KVP.
Z Grafu 1 vyplýva, že v školskom roku 2016/2017 do MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Košice v MČ Košice-Sídlisko KVP nenastúpilo až 177 detí
zo Sídliska KVP.
MČ Košice-Sídlisko KVP susedí s MČ Košice-Myslava, kde sa nachádza
MŠ Za priekopou 57, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

2

Zmeny v počte detí na triedu podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový školský zákon“) (znižovanie počtu detí v triedach
v dôsledku nového školského zákona, podľa § 28 ods. 10, najvyšší počet detí v triede materskej školy je:
a) 20 detí v triede pre troj- až štvorročné deti, čo je o 2 menej, b) 21 detí v triede pre štvor - až päťročné
deti, čo je o 3 menej, c) 22 detí v triede pre päť- až šesťročné deti, čo je o 6 menej, d) 21 detí v triede pre
troj- až šesťročné deti, čo je o 3 menej).
3
Údaje boli vygenerované z programového vybavenia WinApop a z manuálnej evidencie za obdobie:
od 1.9.2009 do 31.8.2016.

Tabuľka 2 MŠ Za priekopou 57, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Názov a adresa
školského
zariadenia

Kapacita v MŠ
2016/2017

MŠ Za priekopou 57,
Košice

Počet
zapísaných detí
v MŠ

Počet zapísaných
detí s trvalým
pobytom na KVP

2016/2017

2016/2017

63

70

18

Ako vidíme v Tabuľke 2, do uvedenej Myslavskej MŠ je zapísaných 18 detí zo
sídliska KVP, čo predstavuje 10,2% detí z KVP, ktoré nenastúpili do MŠ na svojom
sídlisku. Síce sa Myslava oficiálne neradí pod sídlisko KVP, ale pri umiestňovaní detí
je vzhľadom na svoju polohu v bezprostrednej blízkosti KVP vyhovujúcou alternatívou.
Na území MČ Košice – Sídlisko KVP sa okrem MŠ zriadených mestom Košice
nachádzajú aj MŠ v inej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Tabuľka 3 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Názov a adresa školského
zariadenia

Kapacita
v MŠ
2016/2017

MŠ sv. Košických
mučeníkov, Čordáková 50,
Košice

88

Počet
zapísaných
detí v MŠ

Počet zapísaných detí
s trvalým pobytom na
KVP

2016/2017

2016/2017

90

60

Z Tabuľky 3 vidíme, že MŠ sv. Košických mučeníkov na Čordákovej 50, Košice
je v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi. Túto MŠ navštevuje 90 detí, z toho
až 60 detí z KVP, čo predstavuje až 33,9% zo všetkých nezapísaných detí do MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v školskom roku 2016/2017. Pozitívnym
faktom je aj to, že spomínaná MŠ nemá veľmi odlišné poplatky4 (t.j. nie sú finančne
náročné na úhradu za MŠ, napr. ako súkromné MŠ) v porovnaní s MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Košice.
Pre deti predškolského veku sa na sídlisku KVP nachádzajú zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzickej osoby, alebo inej právnickej osoby.
ELC súkromná anglická škôlka využíva priestory v zmysle nájomnej zmluvy
v priestoroch ZŠ Starozagorská 8, Košice.
4

Príspevok za pobyt v MŠ zriadených mestom Košice: Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov MŠ
(školné) v zmysle VZN mesta Košice č.103, jeho zmeny a doplnku účinného od 1. januára 2014:
– 15,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ; - 50,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku do 3 rokov.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Príspevok za pobyt v MŠ sv. Košických mučeníkov Čordákova 50, Košice: Príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov MŠ (školné) – 10,00 € mesačne za pobyt v MŠ dieťaťa vo veku 5 až 6 rokov; - 20,00 €
mesačne za pobyt v MŠ dieťaťa vo veku od 3 do 5 rokov; - 40,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ
vo veku do 3 rokov.
Príspevok za pobyt v súkromnej MŠ ELC, Starozagorská 8, Košice - 215,00 € mesačne.

Tabuľka 4 Zriaďovateľská pôsobnosť fyzickej osoby, alebo inej právnickej osoby

Názov a adresa školského
zariadenia

Kapacita
v MŠ
2016/2017

Počet
zapísaných
detí v MŠ

Počet zapísaných
detí s trvalým
pobytom na KVP

2016/2017

2016/2017

ELC súkromná anglická škôlka,
Starozagorská 8, Košice
KIDS - súkromná anglická škôlka
(v súčasnosti nie je v prevádzke)
Čordákova 17, Košice

35

35

udaj nie je dostupný

0

0

0

Súkromné
jasle
Štvorlístok,
Čordákova 17, Košice

20

13

13

Súkromná materská škola KIDS mala s mestom Košice uzavretú platnú zmluvu
o prenájme nebytových priestorov v Materskej škole Čordákova 17, Košice, ktorú
mesto Košice začiatkom októbra 2016 vypovedalo. V súčasnosti sa v budove MŠ
Čordákova 17, Košice sa nachádzajú aj súkromné jasle Štvorlístok. Spomínané
súkromné subjekty zaberajú plochu dvoch štandardných tried MŠ.
V budove MŠ Dénešova 53, Košice sa nachádza OO PZ Košice – KVP, ktoré
zaberá plochu dvoch bývalých tried. Priestory boli prerobené a prispôsobené na účely
polície.
Na území MČ Košice – Sídlisko KVP sa nachádzajú budovy MŠ,
ktoré sa v súčasnosti využívajú na iné účely: MŠ Bauerova 1, Košice a MŠ
Starozagorská 10, Košice. V budove bývalej MŠ Bauerova 1 sa nachádza
7 podnikateľských subjektov, s ktorými má MČ uzavretých 7 nájomných zmlúv
na nebytové priestory (viď. Príloha 1 Analýza nájomných zmlúv Bauerova 1,
Košice). Priestory MŠ boli prerobené a prispôsobené na účely podnikateľských
subjektov.
V priestoroch budovy bývalej MŠ Starozagorská 10, Košice od roku 2005
sa nachádza Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, ktorá má s mestom
Košice uzavretú platnú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Priestory boli prerobené
a prispôsobené na účely SZUŠ.
Zisťovali sme počet zamietnutých žiadostí, avšak údaj neposkytuje dostatočný
obraz o chýbajúcej kapacite materských škôl, jednak preto, že na jedno dieťa mohlo
pripadať niekoľko žiadostí v rôznych materských školách, alebo rodičia žiadosť vôbec
nepodali – či už kvôli nezáujmu o materskú školu, kvôli svojej finančnej situácii, kvôli
zápisu do inej MČ Košíc alebo kvôli informácii o chýbajúcej kapacite. Dôležité je však
zdôrazniť, že údaj o počte umiestnených detí, ako aj o počte prijatých detí z KVP,
zahŕňa aj deti mladšie ako 3-ročné a deti staršie ako 5-ročné, ktoré majú odložený
začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Graf 2 Porovnanie počtu prijatých detí z KVP a celkového počtu prijatých detí

Graf 2 poskytuje prehľad o celkovom počte prijatých detí v školských rokoch
2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017. Môžeme vidieť, že približne 1,5 triedy tvoria
škôlkari z iných mestských častí a okolia. MŠ v tej ktorej mestskej časti nemajú
povinnosť prijímať len deti z „svojej“ MČ/obce, nakoľko tzv. školský obvod nie je
legislatívou stanovený. V zmysle §144 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
má zákonný zástupca právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré
poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam,
zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru,
národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského
zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. No
zároveň §1 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. z. O obecnom zriadení hovorí o tom, že
základnou úlohou obce je snaha o všestranný rozvoj územia a zabezpečenie potrieb
svojich obyvateľov.
Graf 3 Percentuálne vyjadrenie počtu prijatých detí z KVP do MŠ v školskom roku
2016/2017

V priebehu analýzy bolo zistené, že v niektorých obciach majú MŠ inú dobu
prevádzky ako MŠ v meste Košice. Táto skutočnosť spôsobuje, že rodičia z okolitých
obcí pracujúci v Košiciach uprednostnia mestské MŠ, vrátane MŠ na sídlisku KVP,
z dôvodu časovej rezervy.
Ďalším dôležitým faktom je veľký záujem o umiestňovanie detí, ktoré sú
mladšie ako 3 roky. Tie predstavujú vysoké percento z celkového počtu zamietnutých
žiadostí, napr. v MŠ Cottbuská tvorili v školskom roku 2016/2017 žiadosti
o umiestnenie detí mladších ako 3 roky až 46% zo všetkých podaných žiadostí
(viď. Príloha 2). Ich prijatie ovplyvňuje počet prijatých detí - znižuje ho. Dieťa mladšie
ako 3-ročné zaberie miesto akoby dvoch detí, to znamená, že ďalšie jedno tri a viacročné dieťa už nemožno prijať. Vzhľadom na veľký záujem o umiestnenie detí,
ktoré sú mladšie ako 3-ročné, odporúčame zriadenie detských jasiel v mestskej časti
Košice–Sídlisko KVP. Na KVP sú iba jedny súkromné detské jasle Štvorlístok,
Čordákova 17, Košice.
Predprimárne vzdelávanie detí v materských školách nie je povinné, ale
odporúčané. Dôraz sa kladie predovšetkým na posledný ročník materskej školy. Štát
prispieva na predprimárne vzdelávanie predškolákov a legislatívne je nastavené ako
prioritné.
Graf 4 Percentuálne vyjadrenie umiestnených detí zo sídliska KVP
do MŠ v školskom roku 2016/2017

Na základe vyššie uvedeného Grafu 4 môžeme konštatovať, že zo 649 detí
vo veku 3 až 5 rokov (narodených od 1.9.2010 do 31.8.2013) žijúcich
v MČ Košice-Sídlisko KVP nenastúpilo v školskom roku 2016/2017 do MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice až 27,3%, čo v absolútnom vyjadrení
predstavuje 177 detí. Z týchto 177 detí išlo 60 do MŠ sv. Košických mučeníkov
a 18 do MŠ v Myslave. Po zosumarizovaní a analýze dostupných údajov vychádza,
že v školskom roku 2016/2017, nebolo umiestnených až 99 detí z KVP do žiadnej
z MŠ na KVP.

Úroveň výkonových ukazovateľov materských škôl (napr. kapacita MŠ, počet
detí, počet žiadosti, tried, atď.) je podmienená predovšetkým demografickým vývojom.
Graf 5 Porovnanie kapacít MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
a počtu detí z KVP v predškolskom veku od 3 do 5 rokov

Graf 5 mapuje stav počtu detí v predškolskom veku s potrebou predprimárneho
vzdelávania do 2019/2020, ktorý narastie až na 778, čo je o 129 detí viac
ako v aktuálnom školskom roku 2016/2017. Z uvedenej kapacity MŠ 546 miest
na sídlisku KVP v školskom roku 2016/2017 bolo zapísaných 472 detí zo sídliska KVP.
Ak vezmeme do úvahy, že kapacita MŠ MČ Košice-Sídlisko KVP je 546 miest, z toho
472 miest obsadili v školskom roku 2016/2017 deti z KVP, otázka znie:
kam umiestnime o tri roky ďalších 129 detí v predškolskom veku zo sídliska KVP?

II. Demografický vývoj
Vzťah medzi populačným vývojom a školským systémom je výsledkom
pravdepodobnostných zákonitosti. Po roku 2010 sa postupne začal zvyšovať počet
novonarodených detí v MČ Košice – Sídlisko KVP, čo malo za následok rast
referenčnej populácie detí v materských školách.
Údaje z evidencie obyvateľov5 s trvalým pobytom v Mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP o počte narodených detí v rokoch 2010 – 2015 sú uvedené
v Tabuľke 5. Môžeme vidieť, že počet narodených detí postupne rástol, čo zvyšuje
pravdepodobnosť nárastu nedostatočnosti kapacít MŠ v nasledujúcich školských
rokoch.

5

Údaje boli vygenerované z programového vybavenia WinApop a z manuálnej evidencie za uvedené
roky v Tab. č. .

Tabuľka 5 Evidovaný počet narodených detí v MČ Košice-Sídlisko KVP
od roku 2010 do roku 2015

Rok narodenia Evidovaný počet
k 21.9.2016
190
2010
2011

221

2012

214

2013

255

2014

235

2015

257

Na Grafe 5 je znázornená aktuálna demografická prognóza rodenia detí
na sídlisku KVP vyjadrená lineárnym trendom, ktorý má rastúcu tendenciu.
Graf 5 Lineárny trend rodenia detí na KVP

Do budúcnosti by bolo vhodné získať údaje o počtoch narodených detí
a kapacitách MŠ aj iných MČ, hlavne susediacich. Vďaka týmto údajom bude možné
predpokladať využitie kapacít MŠ sídliska KVP deťmi z iných MČ.
Ďalším faktorom s vplyvom na využívanie kapacít MŠ na KVP je plánovaná
výstavba bytového komplexu Paseo Grunty, ktorý má byť tvorený približne
270 bytovými jednotkami. Jeho súčasťou by mala vlastná škôlka. Otázkou ostáva,
či táto škôlka prispeje k zníženiu kapacitnej nedostatočnosti MŠ na KVP alebo ju
naopak zvýši.

Je predpoklad výstavby aj ďalšieho bytového komplexu, zatiaľ však projekt
nie je v takom štádiu, ktoré by umožnilo určiť presný počet bytových jednotiek
a teda ani jeho vplyv na stav kapacít MŠ sídliska KVP.

III. Návrhy možností riešenia nedostatočnosti kapacít MŠ
v MČ Košice – Sídlisko KVP
Rezervy v priestoroch - rozširovanie kapacít v existujúcich materských školách
a) rekonštrukcia priestorov MŠ Húskova 45, Košice
Mesto Košice reagovalo na výzvu6 Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR zaslaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozšírenie
kapacity materskej školy Húskova 45, Košice. V prípade schválenia78 žiadosti mesta
Košice sa v MŠ zrealizuje rekonštrukcia nevyužitých priestorov, čím sa jej kapacita
zvýši o dve triedy t.j. cca o 50 detí, už v školskom roku 2017/2018.
b) zrušenie nájmu v prenajatých priestoroch MŠ Čordákova 17, Košice a zriadenie
tried
-

MŠ Čordákova 17, Košice – súkromné jasle „Štvorlístok“ - v prenájme 1 trieda,
MŠ Čordákova 17, Košice - súkromná MŠ KIDS - v prenájme 1 trieda
Kapacita MŠ sa zvýši o dve triedy t.j. cca o 50 detí už v školskom roku
2017/2018.
c) zrušenie nájmu v prenajatých priestoroch MŠ Dénešova 53, Košice a zriadenie
tried
-

6

MŠ Dénešova 53, Košice - OO PZ Košice - KVP - v prenájme 2 triedy,
Kapacita MŠ zvýši o dve triedy t.j. cca o 50 detí už v školskom roku 2018/2019.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program dňa 28.01.2016 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na
„Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“. V zmysle bodu 1.4 výzvy sú celkové oprávnené
výdavky na jedno miesto (benchmark - t. j. smerný ukazovateľ mernej investičnej náročnosti) stanovené
nasledovne:
– max. vo výške 6700 EUR na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
– max. vo výške 2500 EUR na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.
7
Dňa 10.06.2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznámilo o zrušení výzvy na predkladanie ŽoNFP
s kódom IROP-PO2-SC2.2.1-2016-1 zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
8
Dňa 3. 11. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR "Výzva na predkladanie
projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl".

Rekonštrukcia a sprevádzkovanie objektov bývalých MŠ v MČ Košice – Sídlisko KVP
a) rekonštrukcia a sprevádzkovanie objektu bývalej materskej školy na Bauerovej 1,
Košice
Sprevádzkovaním objektu na Bauerovej 1, Košice by došlo k zvýšeniu počtu
tried o približne 6 tried.

Sprísnenie kritérií prijímania detí do MŠ
a) sprísnením kritérií na prijímanie detí do MŠ sa nebudú prijímať deti, ktoré:
-

nemajú trvalý alebo preukázateľný prechodný pobyt v mestskej časti
Košice – Sídlisko KVP, alebo
nemajú matku alebo otca zamestnaného priamo v MČ Košice – Sídlisko
KVP, alebo
nedovŕšia 3 roky do 1. septembra príslušného kalendárneho roka, alebo
majú matku/otca na materskej dovolenke.

Záver
Z vyššie uvedeného konštatujeme, že z dôvodu nárastu narodených detí
s trvalým pobytom v mestskej časti Košice–Sídlisko KVP je nutné venovať
problematike zvyšovania miest v MŠ náležitú pozornosť.
Ako ukazuje analýza, kapacity materských škôl sú skutočne nedostatočné a ich
vývoj ovplyvňuje mnoho činiteľov, z ktorých je najvýznamnejší narastajúci počet detí
vo veku 3 – 5 rokov, ktorých rodičia majú eminentný záujem o ich prijatie do materskej
školy.
Spôsobov rozšírenia kapacít materských škôl je viac. Každý zo spôsobov
rozšírenia kapacít je rozdielne finančne náročný.
Ako finančne najvýhodnejšie sa javí rozširovanie kapacít materských škôl
prehodnotením súčasných zmlúv s prenajímateľmi časti objektov MŠ a následným
zrušením nájmu v prenajatých priestoroch MŠ Čordákova 17, rekonštrukcia priestorov
MŠ Húskova 45, zrušenie nájmu v prenajatých priestoroch MŠ Dénešova 53. Popísaný
stav poukazuje na to, že zvýšený záujem o prijatie detí do materskej školy sa v dôsledku
nárastu počtu detí zriaďovateľ by mal riešiť najmä rozširovaním kapacít v existujúcich
materských školách. Nasleduje rekonštrukcia pôvodných priestorov MŠ, slúžiacich
v súčasnosti na iný účel alebo sprísnenie kritérií prijímania detí do MŠ.
Ak by mali byť postupne do materských škôl prijaté všetky 3 až 5-ročné deti,
pri priemernej naplnenosti jednej triedy materskej školy, postupne, do školského roku
2019/2020 by bolo potrebné zvýšiť kapacitu MŠ na KVP zo súčasných 546, aspoň
o 100 až 150 miest (t.j. o 4 až 6 tried – 1 trieda má približne 20 až 25 detí). V ideálnom
prípade, po postupnom rozšírení kapacít materských škôl, by sa postupne zlepšila
aj hrubá zaškolenosť 3- až 5- ročných detí na 95% až 100% v nasledujúcich školských
rokoch v MČ Košice-Sídlisko KVP.

Príloha 1
Analýza nájomných zmlúv Bauerova 1, 040 23 Košice
Je uzavretých 7 nájomných zmlúv na nebytové priestory:
1. zmluva č. 72/13/2011/SM : Občianske združenie Pauzička z 29.6.2011
- občianske združenie
- 7.3. Ak zmluvné strany nedohodnú inak je nájomca povinný odovzdať po
skončení nájmu prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza ku
dňu odovzdania, s ohľadom na bežné opotrebenie
- 7.8. Pre predčasnom ukončení zmluvy nemá nájomca nárok na úhradu
preinvestovaných nákladov do predmetu nájmu. Nevyhnutné náklady
a rekonštrukčné práce financuje nájomca výlučne z vlastných prostriedkov
a zmluvné strany sa dohodli, že takto vynaložené finančné prostriedky si
nájomca nikdy v budúcnosti uplatňovať u prenajímateľa
- výpovedná doba je dva mesiace
- prenajatá plocha: 405,53 m2
- výška nájomného: 811,06 eur / ročne
2. zmluva č. 67/08/2011/SM : Janka Kuchtová – FLÓRKA z 29.6.2011
- práčovňa
- 7.3. Ak zmluvné strany nedohodnú inak je nájomca povinný odovzdať po
skončení nájmu prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza ku
dňu odovzdania, s ohľadom na bežné opotrebenie
- 7.8. Pre predčasnom ukončení zmluvy nemá nájomca nárok na úhradu
preinvestovaných nákladov do predmetu nájmu. Nevyhnutné náklady
a rekonštrukčné práce financuje nájomca výlučne z vlastných prostriedkov
a zmluvné strany sa dohodli, že takto vynaložené finančné prostriedky si
nájomca nikdy v budúcnosti uplatňovať u prenajímateľa
- výpovedná doba je dva mesiace
- bez stavebných úprav
- prenajatá plocha: 51 m2
- výška nájomného: 849,15 eur/ ročne
3. zmluva č. 71/12/2011/SM : UNI, spol. s r.o. z 29.6.2011
- dodatok 1 z 29.10.2012
- pekáreň
- 7.3. Ak zmluvné strany nedohodnú inak je nájomca povinný odovzdať po
skončení nájmu prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza ku
dňu odovzdania, s ohľadom na bežné opotrebenie.
- 7.6. Pre predčasnom ukončení zmluvy nemá nájomca nárok na úhradu
preinvestovaných nákladov do predmetu nájmu. Nevyhnutné náklady
a rekonštrukčné práce financuje nájomca výlučne z vlastných prostriedkov

a zmluvné strany sa dohodli, že takto vynaložené finančné prostriedky si
nájomca nikdy v budúcnosti uplatňovať u prenajímateľa
- výpovedná doba je dva mesiace
- bez stavebných úprav
- prenajatá plocha: 482 m2 + átrium 133 m2
- výška nájomného: 6.773,- eur/ ročne
4. zmluva č. 70/11/2011/SM : Združenie pre ekológiu človeka a krajiny
- občianske združenie
- 7.3. Ak zmluvné strany nedohodnú inak je nájomca povinný odovzdať po
skončení nájmu prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza ku
dňu odovzdania, s ohľadom na bežné opotrebenie
- 7.8. Pre predčasnom ukončení zmluvy nemá nájomca nárok na úhradu
preinvestovaných nákladov do predmetu nájmu. Nevyhnutné náklady
a rekonštrukčné práce financuje nájomca výlučne z vlastných prostriedkov
a zmluvné strany sa dohodli, že takto vynaložené finančné prostriedky si
nájomca nikdy v budúcnosti uplatňovať u prenajímateľa
- výpovedná doba je dva mesiace
- výmena okien za plastové v roku 2013 na náklady nájomcu
- prenajatá plocha: 149 m2
- výška nájomného: 1.236,70 eur/ ročne
5. zmluva č. 69/10/2011/SM : Združenie priateľov a príbuzných Radosť
v Košiciach z 29.6.2011
- dodatok 1 z 7.5.2013
- občianske združenie
- 7.3. Ak zmluvné strany nedohodnú inak je nájomca povinný odovzdať po
skončení nájmu prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza ku
dňu odovzdania, s ohľadom na bežné opotrebenie
- 7.8. Pre predčasnom ukončení zmluvy nemá nájomca nárok na úhradu
preinvestovaných nákladov do predmetu nájmu. Nevyhnutné náklady
a rekonštrukčné práce financuje nájomca výlučne z vlastných prostriedkov
a zmluvné strany sa dohodli, že takto vynaložené finančné prostriedky si
nájomca nikdy v budúcnosti uplatňovať u prenajímateľa
- výpovedná doba je dva mesiace
- prístavba hygienického zariadenia – pisoár
- odstránenie sadrokartónovej priečky
- prenajatá plocha: 180 m2
- výška nájomného: 126,- €
6. zmluva č. 68/09/2011/SM : JUMP s.r.o. z 29.6.2011
- predajňa a servis bicyklov

- 7.3. Ak zmluvné strany nedohodnú inak je nájomca povinný odovzdať po
skončení nájmu prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza ku
dňu odovzdania, s ohľadom na bežné opotrebenie
- 7.8. Pre predčasnom ukončení zmluvy nemá nájomca nárok na úhradu
preinvestovaných nákladov do predmetu nájmu. Nevyhnutné náklady
a rekonštrukčné práce financuje nájomca výlučne z vlastných prostriedkov
a zmluvné strany sa dohodli, že takto vynaložené finančné prostriedky si
nájomca nikdy v budúcnosti uplatňovať u prenajímateľa
- výpovedná doba je dva mesiace
- prístavba terasy
- prenajatá plocha: 132,9 m2
- výška nájomného: 1.617,- eur / ročne
7. zmluva č. 55/27/2010/SM : MARIETA PRO FITNESS s.r.o.
- dodatok 1 z 1.7.2011
- fitness centrum
- 3.4. Nájomca je povinný po skončení nájmu vrátiť prenajímateľovi priestor
v stave, ako ho prevzal, avšak s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
- zmluva neobsahuje osobitné ustanovenie o stavebných úpravách
- úprava vstupnej haly – vybudovanie priečky na odčlenenie osobitnej miestnosti
- prenajatá plocha: 435,29 m2
- výška nájomného: 3.699,96 eur/ ročne
Príjem z nájomného za celý objekt: 15.112,87 eur / ročne
Mestská časť neeviduje nedoplatky na nájomnom z uvedených nájomných zmlúv.

Príloha 2

Dotazník stavu vyťaženosti kapacít MŠ na sídlisku KVP
Otázky
1. Kapacita MŠ Cottbuská
MŠ má 6 tried ‐ všetky
priestory sú obsadené.

2. Celkový počet
navštevujúcich
V MŠ sú aj 2 ročné deti

MŠ
MŠ Cottbuská

2014
126

2015
126

2016
126

MŠ Čordákova
MŠ Húskova

100
83

100
83

100
83

MŠ Hemerkova

105

105

105

MŠ Ďénešova

132

132

132

546
138

546
136

546
134

90

93

93

88

90

93

MŠ Hemerkova

111

111

108

MŠ Ďénešova

132

132

132

spolu
MŠ Cottbuská
MŠ Čordákova
MŠ Húskova
MŠ Hemerkova

559
91
37
35
55

562
78
62
48
59

560
85
56
82
73

75

78

85

293
38
30
26

325
43
30
24

381
42
22
33

31

38

41

39

36

40

164
5
3
1
4

171
6
2
0
9

178
3
1
0
3

0

2

0

13
56
27
33

19
48
24
45

7
59
43
74

MŠ Hemerkova

49

46

63

MŠ Ďénešova

60

57

74

225

220

313

spolu
detí MŠ Cottbuská
MŠ. MŠ Čordákova
MŠ Húskova

3. Počet žiadostí o prijatie do
MŠ. Rodičia majú možnosť
podať si žiadosť aj na všetky
MŠ na KVP, preto je počet
žiadostí skresľujúci !
MŠ Ďénešova

spolu
4. Celkový počet prijatých MŠ Cottbuská
detí. Boli prijaté VŠETKY MŠ Čordákova
DETI OD 3 ROKOV. NEBOLI MŠ Húskova
PRIJATÉ LEN DETI 2 ROČNÉ. MŠ Hemerkova
MŠ Ďénešova
spolu
5. Počet prijatých detí v MŠ Cottbuská
predškolskom veku 5‐6 r. MŠ Čordákova
deti (prípravka).
MŠ Húskova
MŠ Hemerkova
MŠ Ďénešova
spolu
6. Počet žiadostí ‐ detí s MŠ Cottbuská
trvalým bydliskom na KVP.
MŠ Čordákova
MŠ Húskova

spolu

7. Počet prijatých deti z KVP . MŠ Cottbuská
MŠ Čordákova
MŠ Húskova
MŠ Hemerkova

32

28

27

27
26
31

24
24
30

15
32
36

35

30

37

151

136

147

112
78
80
98

116
81
85
95

108
74
85
96

MŠ Ďénešova

109

105

109

spolu

477

482

472

MŠ Ďénešova
spolu
8. Koľko detí s trvalým MŠ Cottbuská
pobytom na sídlisku KVP MŠ Čordákova
navštevuje vašu MŠ ?
MŠ Húskova
MŠ Hemerkova

Otázky
1. Kapacita MŠ sv. Košických mučeníkov

2014 2015 2016
66

88

88

68

90

90

52

73

60

2. Počet detí navštevujúcich MŠ sv. Košických mučeníkov
3. Koľko detí s trvalým pobytom na sídlisku KVP navštevuje MŠ sv.
Košických mučeníkov?

Otázky
1. Kapacita MŠ Za priekopou 57 ‐ Myslava

2014

2015 2016

63

63

63

69

69

70

22

18

18

2. Počet detí navštevujúcich MŠ Za priekopou 57 ‐ Myslava
3. Koľko detí s trvalým pobytom na sídlisku KVP navštevuje MŠ Za
priekopou 57 ‐ Myslava ?

