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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, do siete škôl a školských zariadení,
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR,
za účelom zriadenia materskej školy s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 01.09.2018

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča
MZ MČ Bratislava-Rača

schváliť zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, do siete škôl a školských
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR,
za účelom zriadenia materskej školy s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 01.09.2018
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3. Dôvodová správa
Starostlivosť o všestranný rozvoj územia Rače, lokalít Východné a Krasňany a o potreby
ich obyvateľov patrí medzi základné úlohy mestskej časti Bratislava-Rača – ako obce - pri jej
výkone samosprávy (§ 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Školstvo v mestskej časti Bratislava-Rača prešlo v posledných rokoch výraznými zmenami
týkajúcimi sa rekonštrukcií budov škôl za účelom zlepšenia ich technického stavu, vylepšenia
vnútorného prostredia a v niektorých prípadoch aj zvýšenia kapacít MŠ.
Napriek tomu, že kapacita materských škôl je plne využitá, nároky obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Rača (ďalej iba „MČ“) na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí, nie sú stále
dostatočne uspokojené.
Vzhľadom na vyššie uvedené, MČ ako zriaďovateľ materských škôl, neustále hľadá možnosti
získavania priestorov pre zabezpečovanie predškolskej výchovy a vzdelávania.
Za týmto účelom mestská časť na základe UZN č. 81/22/09/15/P kúpila budovu objektu bývalých
detských jaslí na Novohorskej ul., súpisné číslo 7487.
V snahe získať finančné prostriedky na rozširovanie kapacity materských škôl z dôvodu
rekonštrukcie tohto objektu pre potreby MŠ, chce MČ v najbližšom období reagovať na Výzvu
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Mestská časť sa aj v minulosti sa úspešne
uchádzala o nenávratné finančné pomoci v rámci ISRMO prostredníctvom OPBK na rekonštrukcie
budov a rozšírenie kapacít MŠ (MŠ Plickova ul., ZŠ Tbiliská ul., MŠ Tbiliská ul., MŠ Gelnická ul.)
a o dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít už zrealizovanej MŠ Barónka 17
a MŠ pri Šajbách 14, ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii.
Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,
kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, bola vyhlásená dňa 3.11.2016, s dátumom predkladania
projektových zámerov 10.01.2017. Jednou z príloh k predkladanému projektovému zámeru musí
byť aj podaná žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR spolu
s potvrdením o doručení žiadosti, čomu musí v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve predchádzať súhlas miestneho zastupiteľstva.
Priestory budovy Novohorská ul., súpisné číslo 7487, ktoré po komplexnej zrealizovanej
rekonštrukcii budú určené na prevádzku materskej školy musia spĺňať základné stavebno-technické
a dispozično-prevádzkové parametre najmä na bezpečnosť a ochranu zdravia detí a zamestnancov
a hygienu, pričom musia spĺňať kritériá uvedené vo vyhláške MZ SR č.527/2007 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len vyhláška 527/2007)
a to:
a) kapacita tried je v § 3 stanovená tak, že na jedno dieťa musí prislúchať plocha o veľkosti
4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne. Ak je spálňa a herňa
oddelená, je potrebná plocha pre jedno dieťa stanovená minimálne na 3 m2 plochy herne.
Pre jedno ležadlo na spanie musí byť vyčlenené najmenej 1,7 m2,
b) na jednu stoličku v jedálni je stanovených 1,4 m2 plochy jedálne.
Vytvorenie štyroch tried materskej školy v objekte Novohorská ul., súp. č. 7487 si vyžiada
celkovú rekonštrukciu a zmenu dispozičného riešenia miestností, ktoré vyplynú zo zmeny účelu
využitia jestvujúcich priestorov.
Stavebné práce budú spočívať okrem iného vo vytvorení priestoru:
a) pre triedy a spálne,
b) umyvární s WC pre deti (jedno WC a jedno umývadlo pre 5 detí (vyhláška 527/2007),
c) šatní,
d) hospodárskeho pavilónu so zariadením školského stravovania,
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e) novej elektro a vodoinštalácie, zdravoinštalácie, zariaďovacích predmetov,
f) plynovej prípojky, novej plynovej kotolne a rozvodov tepla,
Na budove bude kompletné zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmen výplní otvorov
a úprava vonkajšieho areálu s detským ihriskom.
Následne v interiéri budú položené nové podlahy, dlažby, obklady, omietky, vymaľovanie
priestorov, nové osvetľovacie telesá.
V poslednej fáze budú priestory vybavené novým nábytkom, kobercami a gastro zariadením
v zariadení školského stravovania a ďalším zariadením a predmetmi zabezpečujúcimi komplexnú
prevádzku materskej školy (napr. vybavenie jedálne, riadom vhodným pre deti nižšej vekovej
kategórie, vybavenie tried hračkami a pracovnými pomôckami, vybavenie ihriska hracími prvkami).
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov § 16 Zaraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania do siete mestská časť Bratislava-Rača,
ako zriaďovateľ MŠ, predloží žiadosť o zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súp. č. 7487
do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
Zaradenie do siete vyžaduje:
1. súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača vyjadrený formou uznesenia,
2. vyjadrenia orgánov štátnej správy k priestorom stanovené zákonom č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zvyčajne až po ukončení rekonštrukčných prác),
3. vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v oblasti splnenia hygienických
požiadaviek stanovených predpismi,
4. vyjadrenie Inšpektorátu práce pre oblasť BOZP a zamestnávania,
5. vyjadrenie Hasičského a záchranného útvar hl. mesta SR, Bratislavy v oblasti požiarnej
ochrany,
6. vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy, t.j. Mestskej školskej rady v Bratislave,
7. predloženie žiadosti MŠVVaŠ SR o zaradenie novej Materskej školy, Novohorská ul.,
súp. č. 7487, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR spolu s vyššie uvedenými
vyjadreniami (obsah žiadosti je presne vymedzený § 16 zákona č. 596/2003).
Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska
praktického vyučovania do siete predloží zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR najneskôr do 31. marca kalendárneho roka ktorý predchádza roku, v ktorom má byť
škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického
vyučovania zriadené.
V žiadosti sa uvedie aj predpokladaný termín začatia činnosti zaraďovanej materskej školy.
Ak zriadenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska
praktického vyučovania nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, môže minister povoliť
iný termín podania žiadosti.
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4. Stanoviská stálych komisií

Komisia

Komisia finančná,
a podnikateľská

Komisia
a športu

školstva,

Stanovisko

zapracované A/N zdôvodnenie

majetková

Odporúča schváliť
zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, do siete škôl a
kultúry školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania MŠVVaŠ SR, za účelom
zriadenia materskej školy
s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 01.09.2018.

Komisia výstavby, územného
rozvoja, dopravy, životného
prostredia a verejného poriadku

Komisia sociálna, zdravotná,
bytová a pre spoluprácu s obč.
združeniami

A

