
Zápisnica	zo	zasadnutia	rady	školy	zo	dňa	16.03.2022	–	16:00	

MŠ	Kuzmányho,	Bratislava	

	

Prítomní:	Podľa	prezenčnej	listiny:		
1. Martina	Rákocziová,	za	pedagogických	zamestnancov		
2. Borovičková	Oľga,	za	nepedagogických	zamestnancov		
3. MUDr.	Peter	Osuský,	CSc.,	za	zriaďovateľa	
4. Viktor	Agócs,	za	rodičov	(predseda	rady	školy)	
5. Ing.	Štefan	Šebesta,	za	rodičov	
6. Hosť:	Mgr.	Mariana	Mikšovská,	riaditeľka	MŠ	
7. Hosť:	Nadežda	Horákova		

	
Program:	

1. Otvorenie,	poverenie	osoby	vyhotovením	zápisnice	
2. Diskusia	

a. Podnety	rodičov	a	zamestnancov		
b. Stav	budovy	a	areálu	MŠ	
c. Činnosť	OZ	Zámoček	a	spolupráca	

3. Uznesenie	
4. Záver	

	
Bod	1.:	
Rokovanie	 ustanovujúceho	 zasadnutia	 rady	 školy	 otvoril	 predseda	 rady	 Viktor	 Agócs.	 Prítomných	
oboznámil	 s	 programom	 zasadnutia,	 ktorý	 bol	 jednomyseľne	 schválený.	 Podľa	 Vyhlášky	 291/2004	
Z.z.	§	5	ods.	4	poverila	rada	školy	vyhotovením	zápisnice	Viktora	Agócsa.		
	
Bod	2.: 

P.	 Osuský	 oboznámil	 prítomných	 o	aktuálne	 prebiehajúcom	 vyhodnotení	 dotácií	 zo	 strany	
zriaďovateľa.		

a. Riaditeľka	MŠ	predložila	Rade	školy	návrh	podmienok	prijímania	detí	do	materskej	školy.	
b. P.	 Agócs	 odprezentoval	 situáciu,	 ktorá	mu	 bola	 osobne	 tlmočená	 p.	 Šebestom	 rade	 školy,	

podstatou	 vzniknutej	 situácie	 je	 poukázanie	 na	 faktor	 dlhého	 vetrania	 vybraných	 tried	
v	rozsahu	 30	 a	viac	 minút	 počas	 neprítomnosti	 detí	 v	triedach	 za	 účelom	 vyvetrania	 tried	
s	ohľadom	na	situáciu	s	pandémiou	COVID-19.	Podľa	vyjadrenia	p.	Šebestu	neakceptovateľne 
dlhé	vetranie	v chladnom počasí spôsobuje	podchladenie	vzduchu	a	povrchov	v	triedach	pod	
tolerovanú	 teplotu	 a	zdravotné problémy	 dieťaťa	 p.	 Šebestu.	 Teplotu	 vo	 vnútorných	
priestoroch	materských	 škôlok	 určuje	 vyhláška	 527/2007,	 pre	 herne	 a	spálne	 je	 určená	 na	
najmenej	 22°C. Výmena	 vzduchu	 musí	 byť	 zabezpečená	 tak,	 aby	 v	učebniach	 prebehla	
výmena	min.	20	m3/hod	na	jedného	žiaka.	Bez	systému	riadeného	vetrania	možno	výmenu	
vzduchu	dosiahnuť	 len	pravidelným	vetraním.	Vykurovací	systém	v	MŠ	nemá	termostatickú	
reguláciu	 vykurovacích	 telies,	 čím	 dochádza	 k	neúmernému	 prekurovaniu	 priestorov	
vplyvom	 kolísania	 vonkajšej	 teploty	 a	výraznému	 diskomfortu	 v	interiéri	 pre	 deti	
a	pedagógov.		

c. P.	 Šebesta	 informoval	 o	 svojej	 písomnej	 sťažnosti	 zo	7.	 februára	 2022	 k	opakovanému	
podchladzovaniu	 priestorov	 MŠ	 neúmerne	 dlhým	 vetraním	 priestorov	 aj	 pri	 mínusových	



teplotách,	ktoré	napriek	viacerým	upozorneniam	spôsobovali	 zodpovedné	pracovníčky	MŠ.	
Kvôli	 tomu	 dochádzalo	 k	opakovaným	 prechladnutiam	 detí.	 Pán	 Šebesta	 má	 dôkazy	
z	dlhodobého	monitorovania	 situácie,	 ktoré	 potvrdzujú	 jeho	 tvrdenia.	 Takisto	 aj	 o	 tom,	 že	
k	týmto	negatívnym	udalostiam	dochádzalo	aj	po	opakovanom	upozornení	pracovníčok	pani	
riaditeľkou.	 Pôvodná	 sťažnosť	 aj	 odpoveď	 pani	 riaditeľky	 sú	 v	prílohe	 tejto	 zápisnice.	 Pán	
Šebesta	 poukázal	 na	 potrebu	 informovať	 všetkých	 rodičov	 o	tomto	 probléme,	 vyvodiť		
zodpovednosť	 voči	 konkrétnym	 osobám,	 nainštalovať	 do	 tried	 dlhodobé	 meranie	 teploty	
a	poskytnúť	 všetkým	 rodičom	 prístup	 k	údajom	 a	vyhodnocovaniu	 týchto	 meraní,	 aby	 sa	
situácia	neopakovala.	
	

d. Nadežda	Horáková	 v	zastúpení	OZ	 Zámoček	popísala	 postoj	 vzorky	ďalších	 rodičov	 k	téme,	
poukázala	na	potrebu	odôvodniť	 investíciu	do	merania,	nakoľko	skúmaná	vzorka	 rodičov	–	
rodičia	 priamo	 zapojení	 do	 činnosti	 OZ	 Zámoček	 neregistrujú	 problém	 s	chladom,	 naopak	
poukazujú	na	výrazne	prekúrené	interiéri.		

e. Prebiehala	diskusia	zúčastnených	do	18:00,	kedy	sa	vyčerpal	možný	čas	účasti	prítomných.	
	
Bod	3.	Uznesenie: 
Rada	školy	ukladá:	

1. Riaditeľke	MŠ	overiť	požiadavky	na	vetranie	priestorov	MŠ	podľa	miestneho	hygienika.	
2. Riaditeľke	MŠ	zabezpečiť	vetranie	MŠ	pri	vonkajšej	teplote	do	13°C	v	čase	neprítomností	detí	

tak,	 aby	 teplota	 pri	 návrate	 detí	 do	 tried	 pravidelne	 neklesala	 pod	 odporúčaných	 22°C,	
zachovať	 však	 vysokú	 intenzitu	 vetrania.	 Nadbytočné	 teplo	 vetrať	 priebežne	 priotvorením	
krídiel	okna	na	špáru	do	5	cm	a	zaistením	proti	otvoreniu. 	

3. Zástupcom	Rady	školy	za	rodičov	ďalej	komunikovať	so	zriaďovateľom	v	téme	optimalizácie	
regulácie	vykurovacieho	systému,	riešiť	túto	tému	aj	súčinne	s	OZ	Zámoček.		

4. Zástupcom	 Rady	 školy	 vyriešiť	 podľa	 budúcej	 vzájomnej	 dohody	 možnosť	 a	financovanie	
montáže	meracích	zariadení	a	námatkové	meranie	teploty	povrchov.		

 
V	Bratislave	dňa	16.03.2022	
	
	
Zapísal	Viktor	Agócs,	predseda	 	 	 	 .................................................................	
	
Overila	Martina	Rákocziová,	člen	 	 	 .................................................................	
	
Overila	Mgr.	Mariana	Mikšovská,	riaditeľka	MŠ	 	 .................................................................	
	
	
	
Prílohy:	

1. Prezenčná	listina	z	Rady	školy	konanej	dňa	16.03.2022	



Ing. Štefan Šebesta, Lermontovova 8, Bratislava 811 05, 0905 702 990, estebaan@mac.com 
 
 
 
Materská škola  
Kuzmányho 9 
811 06 Bratislava 
Mgr. Mariana Mikšovská  
riaditeľka 
 
 
Pani riaditeľka, 
 
opakovane sa na Vás obraciam so žiadosťou o nápravu situácie s udržiavanim teploty v triedach 
v škôlke na Kuzmányho. 
 
Minulý rok v decembri sme si pri náhodnom návrate do škôlky so zabudnutými rukavičkami okolo 
8:30 h všimli, že okná na triedach a spálniach detí su dokorán. Okno na triede našej dcérky Ely 
sa zatvorilo až o 9:00, okno na spálni bolo otvorené aj po 10:30, hoci vonku mrzlo. Ďalšie dni 
sme situáciu znova monitorovali, dcérku sme už z obavy o jej zdravie do škôlky nedali. Zistili sme, 
že okná bývajú z nevysvetliteľného dôvodu pravidelne a súvisle otvorené od 8:30 - 9:00 a od 10:30 
do 12:00. Teplota v interiéri tak klesá nielen hlboko pod normu pre priestory predškolských za-
riadení, ale až pod hranicu, ktorá ohrozuje zdravie detí, kedže tam deti trávia čas v tričkách 
a pančuškách alebo sa po návrate z obeda prezliekaju do pyžamiek. Energetický a hospodárny 
aspekt v tomto momente nehodnotím.  
 
Po neúspešných osobných žiadostiach, s ktorými sme sa obracali na personál v škôlke, aby 
nenechávali dlhodobo otvorené okná deťom ani na wc alebo v šatni a nápoje im dávali aspoň 
vlažné, nie studené, som si s Vami dohodol stretnutie. Na stretnutí 10.1.2022 ste ma ubezpečili, 
že zjednáte nápravu a vetrať sa bude krátkodobo, aby sa dali priestory znova rýchlo vykúriť na 
požadovanú teplotu a situácia s niekoľko hodín otvorenými oknami sa nebude opakovať. Ide 
predsa o bezpečnosť a zdravie detí. Dcérku sme 12.1. znova priviedli do škôky. Z obavy o jej 
zdravie sme však situáciu monitorovali. Okná na triedach boli otvorené znova od 10:30 a zatvo-
rené až tesne pred 12 h pani upratovačkou. Otvorené boli hodinu a pol pri mraze -3 oC. 
Dcérku sme okamžite zobrali zo škôlky domov a Vás som informoval správou s fotografiami. 
V odpovedi ste žiaľ tlmočili zjavné klamstvo vašich podriadených, na čo som vás aj upozornil 
a požiadal vás znova o vyriešenie situácie. Zatiaľ bez výsledku. 
 
Táto situácia je pre nás ako rodičov o to bolestnejsia, ze od októbra sa dcérka zo škôlky pravi-
delne vracala s upchatým nosom, zápalom dutín a inými príznakmi prechladnutia, ktoré však 
po návrate domov takmer okamžite ustúpili. Ani pobyt vonku jej žiadne zdravotné ťažkosti ne-
spôsoboval. Od októbra musela byť kvôli kašľu a hlienom 5-krat liečená doma, zbytočne zaťa-
žovaná liekmi, inhalačnými procedúrami a podobne. Do škôlky sa vrátila, až keď bola úplne bez 
príznakov kašľa a hlienov a niekoľko dní po sebe vonku. Po niekoľkých dňoch v škôlke musela 
znova zostať doma a liečiť sa. Dcérka sa nám pritom opakovane sťažovala na chlad v triedach, 
studené postieľky a tiež ľadovo studené nápoje, ktoré im podávaju v jedálni. Problémy s imuni-
tou nemá, počas roka je zdravá, v kolektíve je od 2 rokov, má všetky predpísané očkovania.  
V jasliach na Záhrebskej chorá nebývala. Situáciu som konzultoval s pani Vierou Mikulášovou, 
ktorá mi v decembri oznámila, že ona je prechladnutá a soplí už 5 týždňov, nevediac prečo, 
napriek tomu, že jej zdravotný stav je povinne monitorovaný. A to je dospelá osoba a chodí 
podstatne teplejšie oblečená ako deti v škôlke.  
 



 
Svoju žiadost o naprávu situácie a dodržiavanie noriem Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 
o požiadavkách na Prevádzku zariadenia pre deti a mládež (§6) a Režim stravovania a pitný 
režim ( §8) Vám preto teraz zasielam písomne.  
 
Bezprostredné riešenie tejto neúnosnej situácie vidím v bezodkladnom informovaní rodičov 
a vo vyvodení osobnej zodpovednosti voči osobám, ktoré su za tento stav opakovane zodpo-
vedné a ignorujú zákonné ustanovenia a elementárnu ľudskosť. Takisto pokladám za nevyh-
nutné, aby bola teplota v triedach nepretržite monitorovaná a vyhodnocovaná. V takomto prí- 
pade by k takýmto neakceptovateľným udalostiam ani nemalo ako dôjsť. Toto riešenie ani nie je 
finančne náročné, cena za zariadenia sa pohybuje v desiatkach eur. Na stretnutí 14.2.2022, 
ktoré sme si dnes dohodli, očakávam od vás konkrétne kroky, ktoré ste urobili a chystáte urobiť. 
Na moju výzvu z 12.1.2022 ste doteraz nereagovali. 
 
Ako člen Rady materskej školy na Kuzmányho zvolený rodičmi, budem situáciu dôsledne riešiť 
aj na najbližšom zasadnutí Rady materskej školy. 
 
 
S pozdravom. 
 
 
 
 
Štefan Šebesta 
 
 
 
V Bratislave, 7.2.2022






