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1. Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
súhlasiť

Pre ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava
a) So spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 17 991 € na rozvojový
projekt Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne v ZŠ Lachova 1,
851 03 Bratislava, čo predstavuje 16,66 % z požadovaných finančných prostriedkov
projektu.
b) So zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov na rozvojový projekt
Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne v ZŠ Lachova 1, 851 03
Bratislava z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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2. Dôvodová správa

Materiál sa predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka v súlade s vyhlásenou výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.
Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2018, vyhlásenej dňa 6. 4. 2018, má mestská časť Bratislava-Petržalka možnosť ako
oprávnený žiadateľ, ktorý je zriaďovateľom základných škôl, uchádzať sa o predmetnú
dotáciu.
Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 9 000 000 € na
kapitálové výdavky. Maximálne výška pre jeden rozvojový projekt (pre jednu školu) je
150 000 € na kapitálové výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre
jeden projekt je 15 000 € na kapitálové výdavky.
Pri výbere konkrétnych projektov sa vychádza z okruhu oprávnených žiadateľov, ktorým sú
vylúčené tie základné školy, na ktoré sme dostali v roku 2016 finančné prostriedky na
telocvičňu v rámci rozvojového projektu „Telocvične“. Dotácie v roku 2016 boli pridelené ZŠ
Budatínska, ZŠ Dudova, ZŠ Gessayova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Holíčska.
Zohľadňujú sa nasledovné kritériá:
Kritérium

Váha v % do

Efektívnosť použitia dotácie z hľadiska počtu žiakov školy, efektívneho počtu
tried a ich naplnenosti v zmysle školského zákona

40 %

Efektívnosť využitia telocvične v čase mimo vyučovania žiakmi školy

20 %

Výška spoluúčasti (najmenej 10% z požadovanej dotácie)

15 %

Územná pôsobnosť využitia objektu telocvične (napr. viacerými školami,
obcami, športovými klubmi a podobne)

15 %

Využiteľnosť telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží
žiakov v oblasti športu

10 %

K žiadosti okrem ostatných príloh treba doložiť výpis z uznesenia zastupiteľstva obce
(mestskej časti) o súhlase s výškou spoluúčasti, ktorá je minimálne 10% z požadovaných
finančných prostriedkov.
Termín uzávierky výzvy je 15. máj 2018.
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Na základe uvedeného bol v spolupráci so SSŠaŠZP pripravený nasledovný návrh na ZŠ
Lachova 1, rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne. Realizácia bude
obsahovať zhotovenie novej podlahy zo športového systému Boen Singleflex stadium dub na
odpruženom drevenom rošte a zhotovenie nového dreveného obkladu telocviční vrátane
povrchových úprav stien a stropov.
Dôvodom realizácie je nevyhovujúci technický stav ohrozujúci bezpečnosť detí.

1. ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava
Názov rozvojového projektu:
Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne v ZŠ Lachova 1, 851 03
Bratislava.
Predpokladané kapitálové výdavky (vrátane DPH) celkom: 107 991 €
Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy poskytne z vlastných zdrojov
na kapitálové výdavky 17 991 €.
Objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy požaduje zo štátneho
rozpočtu na kapitálové výdavky 90 000 €.
Termín realizácie: 07– 08/2018
Uznesenie zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka je naformulované na
základe zverejnenej výzvy.
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