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INTERPELÁCIA  č. 1
z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 
12.12.2017

INTERPELÁCIA 
Poslanec : Ing. Jozef Bielik
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý – riaditelia ZŠ s MŠ
Odpoveď vypracoval:     riaditelia základných škôl s materskými školami v pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto

Znenie interpelácie:
- žiadam o podanie informácie, akým spôsobom je v rámci školských a predškolských zariadení 

vo vašej pôsobnosti zabezpečovaná ochrana a prevencia pred rôznymi formami zneužívania 
detí.

ODPOVEĎ: 
1. ZŠsMŠ Cádrova (PaedDr. Miroslava Komorníková)

- Na škole máme koordinátorov – výchovy k manželstvu a rodičovstvu, drogovej a kriminálnej prevencie 
a  výchovný  poradca.  Úzko  spolupracujeme  i s Centrom  PPPaP  a školu  pravidelne  navštevuje 
i psychológ, ktorý realizuje individuálnu i skupinovú prácu s deťmi.

- Prvky prevencie máme zakotvené i vo Vnútornom poriadku školy.
- Priebežne zabezpečujeme  prednášky,  besedy a  diskusie  s rôznymi  odborníkmi.  Prvky prevencie  sú 

i súčasťou Školského vzdelávacieho programu – Pestrá škola.

2. ZŠsMŠ Česká (Mgr. Iveta Kopásková)
Prevencia pred rôznymi formamy  zneužívania detí je v ZS s MS Česká l0 zabezpečovaná v jednotlivých 
organizačných zložkách nasledovne:
l. MŠ Osadná 6, MŠ Rešetkova:

- táto tematika je zakomponovaná v školskom poriadku v bodoch „Bezpečnosť a ochrana zdravia detí“ a 
„Ochrana pred patologickými javmi“

-  veku primeraným spôsobom sa jej  venujú pani učiteľky v priebehu výchovno.vzdelávacích činností 
v priebehu školského roka

2. ZŠ Česká 10:
- na hodinách informatiky a informatickej výchovy - práca s edukačnými programami Ovce, Bezpečnosť'  

na internete 
- sledovanie edukačných programov s tematikou ochrany detí pred zneužívaním- CD Záchranárik
- fotografie žiakov nedávame na webové sídlo školy
- vstup a výstup z budovy je zabezpečený na čipový kľúč a prostredníctvom služby na vrátnici

3. ZŠsMŠ Jeséniova (Ing. Zuzana Salíniová)
- V škole  pracujú  ako  interní  pracovníci  výchovný  poradca  a  špeciálny  pedagóg.  Škola  úzko 

spolupracuje s CPPaP Vajnorská 98/B, Bratislava, ako aj  s ostatnými CPPaP, sociálnym odborom a 
sociálnou kuratelou. 

- V ZŠ s MŠ Jeséniova  taktiež pôsobí koordinátor drogovej prevencie. Škola ako súčasť protidrogovej 
prevencie  organizuje  pre  žiakov  besedy  a exkurzie,  napr.  návštevu  Centra  pre  liečbu  drogových 
závislostí (návšteva centra je podmienená písomným súhlasom rodičov príslušných žiakov).

- Práca so žiakmi počas triednických hodín a počas vyučovania: Triedni aj netriedni učitelia systematicky 
sledujú  správanie  žiakov,  všímajú  si  ich  prípadné  fyzické  a psychické  zmeny,  ako  aj  zmeny 
v dosahovaní  prospechových  výsledkov  v škole,  v správaní,  napr.  vyhýbanie  sa  spolužiakom, 
dospelým,  alebo  iné  výrazné  poruchy  správania.  Pozorované  zmeny  sú  okamžite  riešené  formou 
rozhovorov  učiteľov  s konkrétnymi  žiakmi,  konzultáciou  s inými  učiteľmi,  zákonnými  zástupcami 
žiaka, podľa potreby konzultáciou učiteľa, zákonných zástupcov a vedenia školy (výchovné komisie). 
Triedni  učitelia  pracujú  so  žiakmi  počas  triednických  hodín  aj  individuálne,  o  všetkých  zmenách 
správania žiakov informujú zákonných zástupcov žiaka, zmeny správania žiakov podľa potreby riešia 



s vedením školy. Učitelia spolupracujú so školským špeciálnym pedagógom, v prípade podozrenia na 
problém situáciu konzultujú s ním. 

- Žiaci  sú prostredníctvom triednických hodín informovaní a poučení o možnosti  použitia telefonickej 
linke pomoci pre deti.

- Ochrana a prevencia pred rôznymi formami zneužívania detí je samozrejmou súčasťou vyučovacieho 
procesu, a to v súvislosti s témami na hodinách etickej,  náboženskej,  občianskej výchovy, výtvarnej 
výchovy,  dejepisu,  biológie  a prírodovedy,  jazykov  a literatúry.  Predmetnú  tému  je  však  v prípade 
potreby možné riešiť aj na ostatných predmetoch.

- Podobné postupy ochrany a prevencie, samozrejme, prispôsobené veku detí navštevujúcich MŠ,  sú 
zvolené aj v našej materskej  škole. 

4. ZŠsMŠ Kalinčiakova (Dušan Noga)
Deti  bývajú  ohrozované  násilím  a  týraním  dospelými  ľuďmi.  Žiaľ,  často  sa  to  deje  v  rodinnom 

prostredí. Teda v mieste,  ktoré by malo byť predpokladom a zárukou šťastného detstva, plného prejavov lásky a 
rodičovskej  náklonnosti.  Škola  nemá  možnosť  priamo  toto  prostredie  ovplyvňovať.  V zmysle  Dohovoru  o  
právach dieťaťa má však povinnosť priebežne monitorovať správanie sa detí  a  ich zmeny.  Prostredníctvom 
sledovania  prejavov  a správania  žiakov  sa  snažíme  odhaliť  príznaky  záškoláctva,  problémového  alebo 
agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových 
látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod. 
Náš  školský  program  zameraný  na  ochranu  a  prevenciu  pred  rôznymi  formami  zneužívania  detí  a 
prevencie  rizikového  správania  detí zahŕňa výchovno  -  vzdelávacie  aktivity  zamerané  na  prevenciu  
drogových závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu  
a intolerancie, podporené preventívne projekty v oblasti zdravého spôsobu života a optimalizácie sociálno-
psychologickej  klímy v  školskom prostredí,  projekty  záujmovej  a  mimoškolskej  činnosti  mládeže,  školské  
športové podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti prevencie  
sociálno-patologických javov. 
Program sa snažíme realizovať v dvoch rovinách. 
Prvou je prevencia v rámci vyučovacích hodín, kde sa snažíme:
1.   Viesť žiakov k prosociálnemu a empatickému správaniu, rozvíjať úctu človeka k človeku.
2.   Na hodinách BIO, ETV a OBN realizovať interaktívne besedy so žiakmi alebo referáty poukazujúce na  

závažnosť tejto problematiky so zameraním na prevenciu rizikového správania detí. 
3. V súlade s metodickým usmernením MŠ SR č.7/2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a 

školských zariadeniach sledovať dodržiavanie opatrení na predchádzanie a riešenie šikanovania.

Druhou rovinou sú mimoškolské vzdelávacie aktivity ako sú napríklad:
1.   Festival dokumentárnych filmov Jeden svet – Človek v ohrození. Žiaci majú možnosť nahliadnuť do života 

svojich rovesníkov žijúcich v iných krajinách  a vidieť najrôznejšie okolnosti oberajúce ľudí o dôstojnosť a 
slobodu.

2.   Prednášky v Centre pomoci Ligy proti rakovine. Deti získajú užitočné informácie o zdravom životnom štýle 
aktívnejšieho pôsobenia voči známym a rozšíreným patologickým javom ako sú napr. fajčenie, pohlavné 
choroby, alkohol, a pod, t.j. faktory, ktoré majú vplyv na vznik onkologických ochorení. Tento rok sme 
prednášky rozšírili aj o poruchy príjmu potravy ( určené najmä pre dievčatá). Naši žiaci sa tiež každoročne 
zúčastňujú ako dobrovoľníci v uliciach počas Dňa narcisov. 

3.  Výchovné koncerty. V školskom roku 17/18 – Zneužívanie moci. Ponúkol deťom možnosť odpovedať na 
otázky:  Čo  je  to  zneužívanie  sily?  Aké  sú  formy  zneužívania  moci?  Prečo  to  robia  už  deti?  Čo  je  
zodpovednosťou kolektívu? Prečo a ako ohlásiť zneužívanie?

4.  Spolupráca s CPPPaP pravidelne konzultujeme a spolupracujeme s psychologičkami z CPPPaP na Vajnorskej 
ul., ktoré nám pomáhajú pri zisťovaní a odstraňovaní negatívnych sociálnych javov v rodine či v škole. Táto 
spolupráca  prebieha  frontálne,  alebo  individuálne.  Ak  sa  pracuje  s celou  skupinou,  na  sedeniach  sa 
zúčastňujú  aj  samotní  triedni  učitelia.  Tí  vedia  zároveň  odporučiť  konkrétne  dieťa  na  individuálnu 
spoluprácu s psychologičkou. 

5.  Triednické hodiny. Na triednických hodinách sa riešia aktuálne témy týkajúce sa detí,  s človekom, ktorý 
dotyčné deti najlepšie pozná a ku ktorému zvyknú mať aj najväčšiu dôveru – s triednym učiteľom. Ten 
najčastejšie dokáže identifikovať, či nejakým spôsobom nedochádza k zneužívaniu dieťaťa.  Ak k takému 
zisteniu  príde,   na  základe  závažnosti  tohto  zistenia  potom  koná  (rozhovor  so  žiakmi,  rodičmi, 
vedením školy, výchovným poradcom, kontaktovanie CPPPaP Odboru sociálnych vecí, príp. polície). 



       Žiaci  sú informovaní o tom, že v prípade potreby sa môžu kedykoľvek obrátiť na triedneho učiteľa, 
koordinátora prevencie alebo na ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ku ktorému majú dôveru a bude 
im  zabezpečené  adekvátne  poradenstvo  alebo  pomoc.  V triedach  majú  taktiež  zverejnené  informácie 
o existencii linky dôvery www.linkadeti.sk. 

      Výchovný poradca, zástupca riaditeľa školy Mgr. Miloš Smoleniak
       Mail: m.smoleniak@skolakalina.sk

5. ZŠsMŠ Odborárska (Mgr. Ľubica Daneková)

- Ochrana a prevencia pred rôznymi formami zneužívania detí je zahrnutá do výchovno-vzdelávacieho 
procesu  v rámci vyučovacích hodín, triednických hodín, práce učiteľov MŠ a práce vychovávateľov 
ŠKD.

- V škole pracuje  v danej  oblasti  koordinátor  drogovej  a kriminálnej  prevencie,  špeciálny pedagóg a 
výchovný poradca.

- Škola  úzko  spolupracuje  s  pedagogicko-psychologickou  poradňou,  s  políciou  a  s  úradom  práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

6.  ZŠsMŠ Riazanská (PhDr. Ján Papuga, PhD.)
Na Základnej škole s materskou školou sme sa v čase môjho pôsobenia nestretli so zneužívaním detí. Naše 
opatrenia sú teda preventívne. Najdôležitejšiu úlohu majú triedni učitelia, ktorí pozorujú žiakov, nadväzujú s 
nimi a s ich rodičmi bližšie vzťahy, vytvárajú atmosféru, že sa im žiaci môžu zveriť. Prevenciu realizujeme  
aj prostredníctvom rôznych výchovných programov, zameraných práve na problematiku, ktorú pán poslanec 
načrtol.  Tieto  programy  vyberá  riaditeľ  školy  s  výchovnou  poradkyňou.  V  neposlednom  rade  sa 
problematike zneužívania venujeme na rôznych učebných predmetoch, s ktorými táto téma súvisí.    

7. ZŠsMŠ Sibírska (Mgr. Milena Partlová)
- V škole pracuje v danej oblasti koordinátor drogovej a kriminálnej prevencie, výchovný poradca 

a špeciálny pedagóg.
- Prvky prevencie sú obsahom a školského poriadku.
- Sme zapojený do projektu Správaj sa normálne v rámci spolupráce s políciou SR, spolupracujeme 

s CPPaP.
- Zabezpečujeme prednášky ako prevenciu, v rámci výchovno vzdelávacích programov vyučujúci má 

začlenený aj program prevencie.
- Do prevencie sú začlenení aj rodičia žiakov.

8. ZŠsMŠ Za Kasárňou (PaedDr. Monika Hulenová)
- ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 zabezpečuje ochranu a prevenciu pred rôznymi formami zneužívania v úzkej 

spolupráci  z Centrom  pedagogicko-psychologického  poradenstva  a prevencie  Bratislava  III,  ako  aj 
s o.z. Centrum Nádej.

- Prvým  pilierom  ochrany  a prevencie  pred  rôznymi  formami  zneužívania  detí  je  častý  kontakt 
pedagogických zamestnancov so svojimi žiakmi.  Všímajú si  ich správanie,  náhle zmeny správania, 
zmeny nálad, postupný rozvoj ich osobnosti, sociálny vývin, prospech, fyzický vzhľad. Pri zachytení 
symptómov  zneužívaného  dieťaťa  kontaktujú  školského  psychológa  alebo  Centrum  pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie a komunikujú svoje pozorovanie, na základe ktorého školský 
psychológ, odborný zamestnanec (CPPPaP) zvolí ďalší postup. V prípade potreby spomínaní odborní 
zamestnanci prizvú do odbornej spolupráce  aj špecialistov z o.z. Centrum Nádej. 

- Druhým  pilierom  prevencie  a  ochrany  pred  rôznymi  formami  zneužívania  detí  je  zabezpečenie 
preventívnych  aktivít  priamo  v detských  kolektívoch.  Tieto  aktivity  pravidelne  realizuje  školský 
psychológ v spolupráci  s odbornými zamestnancami CPPPaP počas vyučovania.  Typ preventívneho 
programu je zvolený podľa aktuálnych potrieb detí. Preventívne programy (napríklad:  Triedna a jej  
piataci, Prevencia šikanovania, Prevencia závislostí) sú realizované interaktívnou formou, kedy deti 

http://www.linkadeti.sk/


majú príležitosť hovoriť o svojich pocitoch, názoroch a postojoch. Pri týchto preventívnych aktivitách 
deti  často  komunikujú  svoje  postoje  voči  násiliu  a ubližovaniu  a zároveň  majú  možnosť  získať 
informácie ohľadom tejto témy- pochopiť, aké správanie môže ubližovať, aké môže mať ubližovanie 
formy. Zároveň odborní zamestnanci vďaka interaktívnej zážitkovej forme programov majú možnosť 
spoznať a zachytiť deti, ktoré vykazujú symptómy zneužívaných detí. Odborní zamestnanci sa s týmito 
deťmi  následne  individuálne  rozprávajú  a v prípade  podozrenia  alebo  zistenia  zneužívania  dieťaťa 
kontaktujú vedenie školy a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s ktorým následne 
spolupracujú.

- Tretím pilierom je snaha pedagógov a odborných zamestnancov vytvárať so žiakmi vzťah, založený na 
dôvere  a rešpekte.  V prípade,  že  je  učiteľ  a školský  psychológ pre dieťa dôveryhodným dospelým, 
dieťa získava odvahu obrátiť sa na nich a požiadať ich o pomoc. 

      Okrem uvedenej spolupráce s CPPPaP a Centrum Nádej sú žiaci ZŠ zaradení do prevenčných programov  
ako: 
 AJ DETI MAJÚ SVOJE PROBLÉMY (čo s tým, keď nás niečo trápi)
 VÁŽIM SI SVOJE TELO (zdravý životný štýl
 práca s knihou Oliho príbeh, diskusie, prednáška, aktivity, hry
 Výchovné koncerty – Kiberšikana
 spolupráca s PZ SR – prevenčné oddelenie, interaktívne prednášky

INTERPELÁCIA č. 2
z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 
13.06.2017

INTERPELÁCIA 



Poslanec : Mgr. Edita Pfundtner
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval:     Ing. Monika Vidličková, referent oddelenia územného konania a stavebného 

poriadku

Znenie interpelácie:
- prosím informovať o stave zabezpečenia štátneho stavebného dohľadu pri výstavbe projektov 

v lokalite Tupého ulice zo strany Podkolibskej aj Sliačskej. Prosím v materiáli uviesť najmä 
presné termíny vykonania dohľadu, zoznam prijatých opatrení, ich kontrolu a vymáhanie (ide 
najmä o stavebné projekty Eleven, Nová Koliba, Park pod Kolibou, atď.).

- prosím aj informáciu, ako bol/je zabezpečený a kontrolovaný v území verejný poriadok 
a dodržiavanie vydaných stavebných povolení.

ODPOVEĎ: 
vo veci  požiadavky o poskytnutie informácií o stave zabezpečenia štátneho stavebného dohľadu 
pri  výstavbe  projektov  v lokalite  Tupého  ulice  zo  strany  Podkolibskej  aj  Sliačskej  Vám 
oznamujeme,  že  na  stavebnom  úrade  evidujeme  opakované  sťažnosti  skupiny  obyvateľov 
súvisiacich s realizáciou stavieb v danej  lokalite.  Vyzvali  sme písomne a aj  ústne stavebníkov 
jednotlivých  investičných  akcií,  aby  pri  realizácii  stavieb  vykonali  také  opatrenia,  ktorými 
zabezpečia:
 denne počas  trvania  nebezpečenstva prekročenia  limitných noriem pre  rozptyl  prachu (ak  

prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach, dosiahne hodnotu 30) pravidelné 
čistenie  komunikácií  znečistených  výjazdom  vozidiel  zo  stavieb,  kropenie  a čistenie 
komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev,

 vylúčenie  rušenia  hlukom najmä v nočných hodinách a dňoch pracovného pokoja  ústavné 
právo  na  primeraný  odpočinok  a  právo  na  priaznivé  životné  prostredie  a dodržiavanie 
ustanovenia  vyhlášky  MZ  SR  č.  549/2007  Z.  z.  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  
o prístupných  hodnotách  hluku,  infrazvuku,  vibrácií,  a o požiadavkách  na  objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

 neporušovanie  predovšetkým  v  noci  a  v  dňoch  pracovného  pokoja  ústavné  právo  na 
primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,

 maximálne obmedzenie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie. 
Podávané sťažnosti súvisia s aktuálnym stavom počasia, najmä v čase pretrvávajúceho teplého 
a bez zrážkového obdobia sa opakujú podnety na prašnosť, v čase dažďa sú podnety na zablatené 
cesty.
Oznamujme Vám, že opakovane upozorňujme stavebníkov na dodržiavanie vyššie uvedených 
opatrení  a najmä  čistoty  na  príjazdovej  komunikácii  a vykonávame  neohlásené  kontroly,  pri 
ktorých sme zistili, že sa komunikácie čistia čistiacim a polievacím mechanizmom a aj ručne, ale 
aj že komunikácie neboli čistené. Uvedené problémy súviseli najmä so stupňom rozostavanosti  
jednotlivých stavieb,  na ktorých sa uskutočňovali  výkopové práce a betonáž,  ktoré spôsobujú 
zvýšený  pohyb  nákladných  automobilov  po  nespevnených  častiach  stavebných  pozemkov 
a príjazdových komunikáciách. Na základe podnetov a zistení stavebný úrad konal a bude konať 
v zmysle ustanovení stavebného zákona a súvisiacich predpisov.


	INTERPELÁCIA č. 1
	z 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 12.12.2017
	Poslanec : Ing. Jozef Bielik
	INTERPELÁCIA č. 2
	z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 13.06.2017
	Poslanec : Mgr. Edita Pfundtner

