Škôlky v Dúbravke sú najdrahšie v meste!
(13.01.2014; Nový Čas; s. 8-9; AČJAKOVÁ Zuzana)

Nahnevaní rodičia:
DÚBRAVKA - Rodičia sú pobúrení. Príspevok na dieťa v materských školách v Dúbravke im na
jeseň stúpol o 65 percent. Zatiaľ čo do jesene platili 16,27 €, v súčasnosti je to 25 € za dieťa s trvalým
bydliskom v Dúbravke. Rodičov hnevá najmä to, že o zmene všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
neboli informovaní a nemohli sa tak k nemu vyjadriť.
Zvýšenie príspevku rodičom oznámili začiatkom októbra 2013 so spätnou účinnosťou od
septembra vyvesením oznamu v škôlke. "Zdražovanie nekritizujem, viem, že aj náklady škôlok
stúpajú. Hnevá ma však to, že sme o tom ako rodičia neboli vopred informovaní. Návrh VZN bol vraj
predtým na informačnej tabuli mestského zastupiteľstva. Mal visieť v škôlke, kde denne chodíme
pre svoje deti," myslí si Michal, jeden z rozhorčených rodičov. Zvýšením poplatku za pobyt v škôlke o
65 percent mu stúpli náklady na dve deti aj so stravným na 117 €. Opýtaných rodičov tiež rozhorčila
skutočnosť, že poplatok za pobyt v škôlkach v Dúbravke je spolu so Starým Mestom najdrahší zo
všetkých mestských častí.
"Vyššie poplatky súvisia so zdražením všetkých vstupov, najmä energií a potravín, ako aj so
stagnáciou rozpočtu Dúbravky. Rodičia boli informovaní o zmenách vedením desiatich materských
škôl v Dúbravke, ďalej prostredníctvom webovej stránky, mesačníka Dúbravský spravodajca a
Dúbravskej televízie," uviedol tlačový tajomník mestskej časti Michal Kriško.
***
Koľko stojí pobyt v škôlke:
Mestská časť Počet MŠ
Výška príspevku v € na dieťa/mesiac
Vajnory
1
13 €
Karlova Ves
8
13,60 €
Petržalka
19
13,60 €
Nové Mesto
12
15 €
Rača
7
18,08 €
Podunajské Biskupice
7
19,90 €
Ružinov
21
22,61 €
Staré Mesto
18
25 €
Dúbravka
10
25 €
* výnimkou je MŠ na Pionierskej, kde sa platí 60 €
** 25 € je za dieťa s trvalým pobytom v Starom Meste, 30 € za
dieťa s trvalým pobytom v inej MČ
*** za dieťa s trvalým pobytom v inej MČ platí rodič príspevok 30 €
***
MŠ Švantnerova
Lýdia, syn Šimonko (4)
Desiatky nespokojných rodičov, medzi nimi aj slobodné mamičky s dvoma deťmi, mi napísali mail,
že súhlasia s výzvou pre starostu, aby výšku príspevku znížili. Všetky maily som starostovi následne
preposlala. Zníženie o každé jedno euro by nám veľmi pomohlo."
***
MŠ Cabanova
Michaela, syn Alexko (4)
"Ako slobodná mamička znášam zdraženie veľmi ťažko. Nepáči sa mi ani, že škôlky v Dúbravke
sú najdrahšie v Bratislave, veď za ne platíme ako v Starom Meste. Čo sme my taká lukratívna
lokalita? Veď tu žijeme v 40-roč-ných panelákoch!"
***
MŠ Galbavého
Michal s manželkou Katarínou, syn Miško (4) a dcéra Katka (3).
"V prvom rade nás mali o zvýšení poplatku riadne informovať na nástenke v škôlke. Veď ktorí
rodičia sa už chodia dívať na oznamy v rámci mestského zastupiteľstva? Keďže mi tam chodia dve
deti, náklady mi výrazne stúpli."

