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Príloha 1 Návrh počtu miestností pre EZŠ a EL 

Evanjelická základná škola Evanjelické lýceum 

základné učebne 

počet tried plocha (m2 počet tried plocha (m2) 

10 60 20 60 

5 30 15 30 

odborné učebne 

1 laboratórium 60 1 lab. fyz. 60 

1 dielňa 60 1 lab. BIO/CHE 60 

1 počítačová 35 2 počítačová 35 

knižn. SJL/ANJ 35 posilňovňa 60 

telocvičňa  260 knižnica ANJ 60 

ŠKD (nie je nevýslovne nutné) knižnica SJL 50 

4 50 telocvičňa 520 

kabinety 

7 25 12 25 

  1 zborovňa 80 

  riaditeľ 40 

zástupkyňa EZŠ 40 2 zástup. EL 30 

tajomníčka 25 tajomníčka 25 

ekonómka 20 ekonómka 20 

mzdárka 20 mzdárka 20 

sklady 

sklad učebníc 40 učebníc 40 

  nábytku 250 

  čistiacich prost. 20 

   kanc. potrieb 20 

2 upratovačky  4 4 upratovačky 4 

kabinetné zbierky 

  fyziky 12 

  biológie 12 

  chémie 12 

archívy 

ped. dokument. 20 ped. dokument. 20 

pers. agendy 12 pers. agendy 12 

účtovný 20 účtovný 20 

jedáleň a kuchyňa 

jedáleň 250 kuchyňa 100 

toalety 

viď požiadavky v prílohe na počet žiakov 

momentálny počet žiakov - 470 EL a  129 EZŠ,  

spolu 599 

predpokladaný nárast za najbližšie 3 roky cca 90 žiakov bil. štúdia 



 

2 z 6  

 

Príloha 2 Návrh počtu miestností EZŠ a EL - podmienky hygienikov 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie 

01.12.2002 
(1) Budova na školstvo sa umiestňuje v tichom prostredí v dostatočnom odstupe od ciest 

a zdrojov hluku. Úseky využívané žiakmi musia byť maximálne 4-podlažné. Odstup fasády 
s učebňou od protiľahlej prekážky musí zodpovedať slovenskej technickej norme.51) 

01.12.2002 
(2) Stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie budov podľa odseku 1 musí 

spĺňať požiadavky hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia, civilnej ochrany a ochrany 
pred požiarmi. 

01.12.2002 
(3) Najmenšia svetlá výška miestností a priestorov musí byť 

01.12.2002 
a) 3 000 mm v materskej škole a špeciálnej materskej škole; zníženie na svetlú výšku 2 

500 mm možno pripustiť, ak sa dodrží objem vzduchu 12 m3 na jedno dieťa, 

01.12.2002 
b) 3 300 mm v základnej, strednej, vyššej škole a špeciálnej škole; pri dodržaní všetkých 

podmienok denného osvetlenia na pracovnú plochu možno znížiť svetlú výšku na 3 000 
mm, ak sa dodrží objem vzduchu 5,3 m3 na jedného žiaka, 

01.12.2002 
c) 6 000 mm v telocvični s rozmermi 12 x 18 m a 12 x 24 m, 7 000 mm v telocvični s 

rozmermi 18 x 30 m a väčšími, 

01.12.2002 
d) 2 500 mm v šatni. 

01.12.2002 
(4) V budove každej školy, predškolského, školského a telovýchovného zariadenia musí 

byť zriadená šatňa pre žiakov. Priestory šatne musia byť osvetlené a vetrané. Odkladanie 

odevov pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa musí riešiť oddelene od šatne 
pre žiakov. 

01.12.2002 
(5) Záchod a umyváreň v škole, školskom zariadení a telovýchovnom zariadení sa 

zriaďujú oddelene podľa pohlavia. Musia byť umiestnené tak, aby dostupná vzdialenosť 

nepresiahla 60 m. Záchod pri výukovom priestore musí byť vždy priamo osvetlený a 

vetraný. Pre 80 chlapcov musí byť zriadená jedna záchodová kabína a pre 20 chlapcov 

jedno pisoárové státie. Pre 80 dievčat musí byť zriadená jedna hygienická kabína a pre 

20 dievčat jedna záchodová kabína. V záchodovej predsieni, ktorá sa využíva ako 
umyváreň, sa umiestňuje jedno umývadlo pre každých 20 žiakov. 

01.12.2002 
(6) Záchod a umyváreň pedagogických a nepedagogických zamestnancov nesmú byť 

prístupné zo záchoda a umyvárne žiakov. Pre 20 osôb musí byť zriadená jedna záchodová 
kabína a jedno umývadlo. 

01.12.2002 
(7) Záchod a umyváreň predškolských zariadení musia byť prístupné zo šatne a dennej 

miestnosti detí. Nedelí sa podľa pohlaví a pre päť detí musí byť zriadená jedna detská 
misa a jedno umývadlo. 

http://www.epi.sk/zz/2002-532#f2826930
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01.12.2002 
(8) Záchod a umyváreň špeciálnych škôl musia byť umiestňované a zhotovované podľa 

stupňa a charakteru postihnutia žiaka. 

01.12.2002 
(9) Najmenšia svetlá šírka chodby v škole musí byť 3 000 mm, ak sú vyučovacie priestory 

umiestnené po oboch stranách chodby, a 2 200 mm, ak sú vyučovacie priestory len na 

jednej strane chodby. Ak slúži táto chodba ako hlavné komunikačné spojenie, musí byť 

široká najmenej 3 000 mm. Najmenšia svetlá šírka chodby v každom predškolskom 
zariadení musí byť 1 200 mm. 

01.12.2002 
(10) Vo vyučovacom priestore musia byť dvere široké najmenej 900 mm. V telocvični 

musia mať aspoň jedny z dverí rozmery 1 800 x 2 100 mm. 

01.12.2002 
(11) V predškolskom zariadení, základnej škole a v špeciálnej škole sa nesmú používať 

kývavé alebo turniketové dvere. Na zasklenie dverných krídel sa musí použiť 
bezpečnostné sklo. V predškolskom zariadení nesmie byť spodná tretina dverí zasklená. 

01.12.2002 
(12) Okenný záklenok, ktorý tieni dennému svetlu pri vnikaní do interiéru, musí byť čo 

najmenší; okenný parapet hlavných osvetľovacích okien musí byť taký vysoký, aby spodná 

časť skla v okne nebola vyššie ako oko sediaceho; medziokenný stĺp, ktorý svojou šírkou 

nepriaznivo ovplyvňuje osvetlenie výučbového priestoru, môže byť široký najviac 400 
mm. 

01.12.2002 
(13) Vo vyučovacom priestore musí byť umiestnený najmenej jeden výtok pitnej vody. Ak 

je zavedená teplá voda, výtok v dosahu žiakov nesmie mať teplotu vyššiu ako 45 oC. 

01.12.2002 
(14) Na stavbu vysokej školy a vysokoškolského zariadenia platia ustanovenia odsekov 1 

až 13 primerane. 

01.12.2002 
§ 52 

 

  



 

4 z 6  

 

Príloha 3 DOTERAZ NÁJDENÉ BUDOVY + ODPORÚČANIA BSK AKO ICH 

HĽADAŤ  

BUDOVA 1 KRÁSNA PRÁZDNA ZŠ PLICKOVA s TELOCVIČŇOU a 

OBROVSKÝM ŠPORT. AREÁLOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola je prázdna, magistrát hľadá jej využitie. Okolo velikánsky areál s možnosťou dostavieb.  
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BUDOVA 2 ZŠ Lazaretská  

 

Vlastník podľa skgeodesy.sk  

Slovenská republika správca majetku štátu - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, PSČ 
812 44, SR 

Tu už existuje starý projekt modernizácie školy v rámci platných predpisov na 14 tried s 370 žiakmi  

s možnosťou nadstavby ďalších poschodí, kde mali byt učiteľské byty a prístavby, kde chcel mať  

investor prestavby povodne kancelárie. Z projektu vzišlo. 

BUDOVA 3 HURBANOVE KASARNE 

 

Vlastník podľa skgeodesy.sk:  
1. Slovenská republika 

Tu sa hľadá využitie, možné vraj rozčlenenie na viacero funkčných celkov,tzn. možno by tieto kasárne 
v kombinácii so ZŠ Lazaretská po stavebných úpravách poskytli dostatočné priestory EL aj EZS. Plus 
obe komplexy majú velikánske dvory. V súčasnosti dočasne umiestnená administratíva SNG do 
dokončenie rekonštrukcie ich pôvodnej budovy asi do 2 rokov. 
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BUDOVA 4 Bývalé SOU ENERGETICKÉ ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

 

 

Z BSK momentálne okamžite dostupná budova je v Záhorskej Bystrici, je to škola, internát, jedáleň + 
areál. Krásny areál, na kraji, v lese, obrovský pozemok. Možný celý campus. 

Mapové zdroje: sk.geodesy a fotomapy: Google.com 

VHODNÉ BUDOVY URČITE NIEKDE AJ TERAZ SÚ: 

Odporúčania ako hľadať efektívne budovu zo strany BSK pre zriaďovateľa: 

-          napísať čo najskôr list so žiadosťou o pravidelné informovanie  k voľným budovám na právne 
oddelenie BSK Oddelenie právne 

JUDr. Matúš Šaray  ,vedúci oddelenia, Tel.: 02/ 4826 4285 

E-mail: matus.saray@region-bsk.sk 

 -          pravidelne sa pýtať na výsledky analýzy ohľadne možného rušenia, zlučovania vyraďovania 

škôl zo siete BSK minimálne raz za školský rok, nie je daný pravidelný cyklus robenia analýz, môže sa 
stať, že nejaká budova prestane byť potrebná na  

Odbor školstva, mládeže a športu 

 Csabay Roman, Ing.,Riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu 

tel.: 02/48 26 48 01 

fax: 02/48 26 43 91 
e-mail: roman.csabay@region-bsk.sk 

-          pravidelne sledovať stránku BSK s oznamami o vyradení škôl 

-          byť hlavne aktívnejší a mať premyslené čo presne chceme, spomenuli akúsi budovu na 
Haanovej, z ktorej sme vraj v 2008 „vycúvali“ 

Na margo: Za posledných 5 rokov (2013-2018) boli podľa nich k dispozícii tri vhodné budovy 
podobného typu , ktoré však medzičasom už prenajali: 

 na Krásnohorskej k dispo. ešte pred 1,5 rokom 

 na Sklenárskej k dispo. ešte pred rokom 

 na Račianskej k dispo. ešte pred 3 rokmi 

 Máme byť podľa BSK preto proaktívnejší. 

http://www.region-bsk.sk/directory.aspx?sn=160&rn=5&nid=2
mailto:matus.saray@region-bsk.sk
mailto:rcsabay@region-bsk.sk

