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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
súhlasí
so zaradením Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne Fedákova 1, Bratislava
ako súčasť Materskej školy Fedákova 1 Bratislava do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 1. 9. 2017.
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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.
Starostlivosť o rozvoj školstva na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka patrí medzi
dôležité úlohy mestskej časti pri výkone samosprávy.
V mestskej časti Bratislava-Dúbravka školstvo prechádza výraznými zmenami týkajúcimi sa
rekonštrukcii budov, ich opravami z dôvodu zlepšenia technického stavu a vylepšenia
vnútorného vybavenia. Napriek tomu, že kapacita materských škôl je v mestskej časti plne
využitá, nároky obyvateľov mestskej časti na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí,
nie sú stále dostatočne uspokojené.
Vzhľadom na vyššie uvedené, 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.
Materská škola Fedákova1, Bratislava
Rekonštrukciu priestorov objektu Fedákova 1 realizuje mestská časť. V snahe získať finančné
prostriedky na rekonštrukciu (na rozšírenie kapacity materských škôl) tohto objektu, mestská
časť Bratislava-Dúbravka zareagovala na výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program. Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl, kód výzvy : IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, bola vyhlásená
3.11.2016 v znení aktualizácie č.1 z 6.12.2016. Mestská časť podala žiadosť o poskytnutie
dotácie v stanovenom termíne (február 2017).
Kapacita materskej školy je 92 miest.
Personálne obsadenie : 8 pedagogických zamestnancov, 5 nepedagogických zamestnancov ( 2
upratovačky, 2 kuchárky, školník)
Plánované zahájenie prevádzky je 1.9.2017.
Náklady na prevádzku materskej školy budú hradené z rozpočtu mestskej časti. Predpoklad
ročných nákladov na prevádzku (osobné náklady, tovary a služby) je vo výške cca 180 000 €.
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Uznesenie MR č. 151/2017
zo dňa 4. 4. 2017

Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
súhlasiť so zaradením Materskej školy Fedákova 1, Bratislava a Školskej jedálne ako súčasť
Materskej školy Fedákova 1, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 1. 9. 2017.
Hlasovanie :

prítomní : 6

za : 6

proti : 0

zdržali sa : 0
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