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Návrh uznesenia

Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
súhlasiť
so zaradením Materskej školy Bullova 2, Bratislava a jej školského stravovacieho zariadenia
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s predpokladaným dátumom začatia
prevádzky 01.01. 2018.
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Dôvodová správa
V zmysle § 15 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa orgán územnej samosprávy vyjadruje k
zaradeniu škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení, ktorú spravuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Medzi priority mestskej časti Bratislava-Dúbravka patrí v čo najväčšej miere uspokojovanie
potrieb svojich obyvateľov. Jednou z hlavných úloh v oblasti školstva je v súčasnosti rozšíriť
kapacitu materských škôl, nakoľko v mestskej časti je jestvujúca kapacita plne využitá.
Prehľad živo narodených detí v mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne narastá o čom
svedčia údaje z ohlasovne pobytu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka:
v roku 2013 - 293 detí
2014 - 338 detí
2015 - 378 detí.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako zriaďovateľ materských škôl, hľadala možnosti
získania priestorov pre zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania na zvýšenie ich
kapacity. Za týmto účelom prechádza komplexnou rekonštrukciou bývalý objekt detských
jaslí na ulici Fedákova 1, Bratislava a časť priestorov v Pedagogickej a Sociálnej akadémii na
Bullovej 2, Bratislava.
Materská škola Bullova 2, Bratislava
Časť priestorov v budove školy – Pedagogickej a Sociálnej akadémie, Bullova 2, Bratislava,
budú adaptáciou a dispozičnými zmenami prestavané na priestory materskej školy.
Investorom stavby je Pedagogická a Sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava. Objekt školy je
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, LV 5920. Zrekonštruovaná časť objektu pre
potreby materskej školy s plánovanou kapacitou 82 miest (4-triedna materská škola) bude
mestskej časti odovzdaná do užívania. Súčasťou materskej školy bude zariadenie školského
stravovania – výdajná školská kuchyňa a jedáleň.
Navrhované zahájenie prevádzky materskej školy je 1.1.2018.
Personálne obsadenie : 8 pedagogických zamestnancov, 4 nepedagogickí zamestnanci (2
upratovačky, 2 kuchárky).
Náklady na prevádzku budú hradené z rozpočtu mestskej časti. Predpoklad ročných nákladov
na prevádzku (osobné náklady, tovary a služby) je vo výške cca 170 000 €.
Príspevok zákonných zástupcov detí v materskej škole pri počte detí 82/ za rok je cca
24 600 €.
Príspevok zo štátneho rozpočtu na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky pri počte cca 20 detí /za rok je cca 4 350 €.
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