
 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 
 

 

Materiál na rokovanie  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa dňa 28.01.2020 

 

 

       Bod č. 6  
 

 

 

N á v r h 
 

na vyradenie elokovaného pracoviska - Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava a jedálne pri 

Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2020 

a ich následné zaradenie k 01.09.2020 

 

 

 

Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.  
starosta 

 

Zodpovedná: Ing. Lýdia Adamovičová, v.r. 
prednostka miestneho úradu 

 

 

Spracovala: Mgr. Miroslava Galajdová, v.r. 

  vedúca odboru školstva a sociálnych vecí 

 

  Ing. Ivana Matulíková, v.r. 

  referent školského úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁL OBSAHUJE: 

1. Návrh uznesenia  

2. Dôvodová správa 

3. Uznesenie z komisie 

 

 

 

 

Január 2020 



   

 

 2 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní materiálu 

 

A/      schvaľuje 

 

1. vyradenie elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl 

a školských zariadení SR k termínu 31.08.2020, 

2. vyradenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, 

Bratislava k termínu 31.08.2020, 

3. zaradenie samostatnej Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava do siete škôl a školských 

zariadení SR k termínu 01.09.2020, 

4. zaradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava k termínu 

01.09.2020, 

 

 

B/       žiada 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

  

1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť 

o vyradenie elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl 

a školských zariadení SR k termínu 31.08.2020, 

 

2. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť 

o vyradenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, 

Bratislava k termínu 31.08.2020, 

        

3. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o 

zaradenie samostatnej Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava do siete škôl a školských 

zariadení SR k termínu 01.09.2020, 

           

4. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť 

o zaradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava 

k termínu 01.09.2020, 

 

5. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia   

k zaradeniu Materskej školy Bodvianska 4,  Bratislava  a školskej jedálne ako súčasti 

Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava do siete  škôl a školských zariadení SR    

 

        T: ihneď po zasadnutí MZ 
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Dôvodová správa 

 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov (§ 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má zriadené dve materské školy s tromi elokovanými 

pracoviskami. Materská škola Kríková 20, Bratislava má tri pracoviská, čo obnáša rozsiahlu 

ekonomickú a administratívnu záťaž. Riaditeľka materskej školy požiadala zriaďovateľa - 

mestskú časť Bratislava-Vrakuňa o odčlenenie elokovaných pracovísk. Materská škola 

Kríková 20, Bratislava má byť samostatným pracoviskom s počtom tried 7.  Materská škola 

Bodvianska 4, Bratislava s počtom tried 4 sa má stať samostatným právnym subjektom 

s elokovaným pracoviskom Šíravská 8, Bratislava s počtom tried 3.  Všetky opatrenia sa 

týkajú aj školskej jedálne pri Materskej škole Bodvianska 4 a školskej jedálne pri Materskej 

škole Šíravská 8 ako súčastí materských škôl. 

Samotný postup pri rozdelení pracovísk vrátane školských jedální je legislatívne náročný: 

1. etapa – žiadosť sa podáva najneskôr k 31.03.2020 

a) vyradenie elokovaného pracoviska Bodvianska 4, Bratislava k 31.08.2020 

b) zaradenie samostatného pracoviska Bodvianska 4, Bratislava k 01.09.2020 

c) pridelenie právnej subjektivity zriaďovateľom – najbližšie rokovanie miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

2. etapa – žiadosť sa podáva po vydaní uznesenia MZ 

a) vyradenie elokovaného pracoviska Šíravská 8, Bratislava k 31.12.2020 

b) zaradenie elokovaného pracoviska Šíravská 8, Bratislava k vzniknutej Materskej 

škole Bodvianska 4, Bratislava k 01.01.2021 

 

 

Pri vyradení elokovaného pracoviska školy je potrebné postupovať v zmysle § 17  zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov znení neskorších predpisov.  

Pri zaraďovaní samostatného pracoviska školy je potrebné postupovať v zmysle § 16 zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov znení neskorších predpisov. 

 
Proces vyradenia elokovaného pracoviska a zaradenia samostatnej materskej školy 

vyžaduje: 

 

1. súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vyjadrený formou 

uznesenia, 

2. vyjadrenia orgánov štátnej správy  k  priestorom stanovené § 16 zákonom č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov:      

       a) vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že priestory školy sú v súlade 

s  hygienickými požiadavkami, 

       b) vyjadrenie Inšpektorátu práce, že priestory školy sú v súlade s predpismi o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci, 

       c) vyjadrenie Hasičského a záchranného útvar hl. mesta SR, Bratislavy, priestory školy 

sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi,   

3. vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy, t.j. Rady školy pri MŠ Kríková č. 20, 

Bratislava, 

4. predpokladaný rozpočet Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava, 
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5. predloženie žiadosti MŠVVaŠ SR o vyradenie elokovaného pracoviska zo siete škôl 

a školských zariadení SR, 

6. predloženie žiadosti  MŠVVaŠ SR o vyradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej 

školy Bodvianska 4, Bratislava, 

7. predloženie žiadosti MŠVVaŠ SR o zaradenie samostatného pracoviska do siete škôl 

a školských zariadení SR spolu s vyššie uvedenými vyjadreniami, 

8. predloženie žiadosti  MŠVVaŠ SR o zaradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej 

školy Bodvianska 4, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR spolu s vyššie 

uvedenými vyjadreniami, 
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Uznesenie z komisie 
 

Uznesenie č. 1/2020 zo dňa 13.01.2020 

Návrh na vyradenie elokovaného pracoviska - Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava 

a jedálne pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských 

zariadení SR k 31.08.2020 a ich následné zaradenie k 01.09.2020. 

 

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú 

 

A/      schváliť 

 

5. vyradenie elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl 

a školských zariadení SR k termínu 31.08.2020, 

6. vyradenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, 

Bratislava k termínu 31.08.2020, 

7. zaradenie samostatnej Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava do siete škôl a školských 

zariadení SR k termínu 01.09.2020, 

8. zaradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava k termínu 

01.09.2020, 

 

 

B/      požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

  

6. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť 

o vyradenie elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl 

a školských zariadení SR k termínu 31.08.2020, 

 

7. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť 

o vyradenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, 

Bratislava k termínu 31.08.2020, 

        

8. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o 

zaradenie samostatnej Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava do siete škôl a školských 

zariadení SR k termínu 01.09.2020, 

           

9. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť 

o zaradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava 

k termínu 01.09.2020, 

 

10. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia   

k zaradeniu Materskej školy Bodvianska 4,  Bratislava  a školskej jedálne ako súčasti 

Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava do siete  škôl a školských zariadení SR    

 

        T: ihneď po zasadnutí MZ 

 

 

Počet prítomných: 12 

Hlasovanie: ZA:  12   /  PROTI:  0    /  ZDRŽAL SA: 0    


