
 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

 

Názov projektu : Novostavba MŠ Teplická 

 

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K822  

Miesto realizácie projektu : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto  

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10 

 

Opis projektu:  

Nedostatočná kapacita predškolských zariadení je vážnym problémom, ktorý negatívne ovplyvňuje 

nie len kvalitu života obyvateľov, ale aj zamedzuje  všestranný rozvoj mestskej oblasti. Cieľom 

projektu je prispieť k dosiahnutiu priaznivejších podmienok prostredníctvom   výstavby nového 

objektu materskej  školy Teplická s navrhovanou kapacitou 100 detí,  ktorý bude umiestnený na 

pozemkoch parc. č. 12142/220, 12136 v k.ú. Nové Mesto, na LV č. 3749, parc. č. 12142/12 v k.ú. 

Vinohrady, na LV č. 3673, vrátane obnovy areálu a vnútorného vybavenia. Takto zabezpečíme  

navýšenie nedostatočných  kapacít  predškolského vzdelávania a zabezpečíme tak aj rovný prístup 

k vzdelaniu a k získavaniu kľúčových schopností detí predškolského veku, a tým dosiahneme aj cieľ - 

 zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Realizáciou novej budovy  MŠ  a jej areálu 

prispejeme k naplneniu globálneho cieľa  IROP  tým, že  obyvateľom mestskej oblasti ponúkneme 

vyššiu kapacitu predškolského zariadenia, kde pre ich deti poskytneme starostlivosť a vzdelávanie  

a rodičom umožníme zaradiť sa na trh práce, a tak sa im zlepší aj sociálna situácia a ich uplatnenie 

a rozvoj  v pracovnom živote- zlepší sa ich kvalita života. Poskytnutím verejnej služby – infraštruktúra 

vzdelávania- dopomôžeme aj k harmonizácii rodinného a pracovného života s následným priaznivým 

dopadom na  vyvážený a udržateľný územný , hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti. Projekt je 

rozdelený do dvoch aktivít : 1. Výstavba objektu materskej školy, ktorý bude mať dve nadzemné 

podlažia a  rovné strechy. Prinesie vytvorenie štyroch priestranných  tried s celodenným výchovným 

systémom a školskú jedáleň a 2. aktivita -vybudovanie vonkajšieho areálu, kde bude realizovaná 



úpravu terénu, sadové úpravy a osadenie hracích prvkov a mobiliáru. Stavba je navrhnutá tak, aby 

splnila priestorové, bezpečnostné a technické parametre a  bola šetrná k životnému prostrediu.  

Cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov projektu: 

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl       100 osôb 

Počet nových verejných budov                                                                 1 

Počet podporených materských škôl                                                       1 

Podlahová plocha nových verejných budov                                        801,17 m2 

Nové alebo renovované verejné alebo obchodné  budovy na území 

 mestského rozvoja / Nové alebo  renovované verejné alebo komerčné 

 budovy na území mestského rozvoja                                                                     801,17 m2 

Počet podporených areálov MŠ                                                                  1  

 

 

Celková výška oprávnených výdavkov:  670 000,00 EUR 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:  636 500,00 EUR 

Výška finančnej podpory z EÚ:  335 000,00 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:  33 500,00 EUR 

 

Výsledok projektu: 

Ukončením aktivít a sprevádzkovaním nového objektu materskej školy  sa navýši ponúkané množstvo 

kapacít pre  predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku. Deklarované chýbajúce kapacity za 

znížia o 100 novo poskytnutých miest. Obyvateľom pre ich deti poskytneme starostlivosť 

a vzdelávanie  a rodičom umožníme zaradiť sa na trh práce, a tak  im pomôžeme zlepšiť ich sociálnu 

situáciu a ich uplatnenie a rozvoj  v pracovnom živote. Dosiahneme  zlepšenie ich kvality života. 

Poskytnutím verejnej služby – infraštruktúra vzdelávania- dopomôžeme aj k harmonizácii rodinného 

a pracovného života s následným priaznivým dopadom na  vyvážený a udržateľný územný , 

hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti. Vytvorenie dostatočnej kapacity v materských školách  

bude mať zároveň aj pozitívny  vplyv na demografický vývoj. Vytvorením nových pracovných miest 

prispeje projekt k zníženiu nezamestnanosti. 

Škola je neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života, v rozmere civilizačnom, štátnom, 

regionálnom i miestnom. Tvorí každodennú súčasť starostlivosti dospelých o deti, ich budúcnosť, 

perspektívu i prosperitu. V tomto zmysle starostlivosť o školu je výrazom celkovej kultúrnej 

i ekonomickej úrovne spoločnosti, prejavom starostlivosti o človeka. Pekné a estetické prostredie  

pozitívne vplýva na psychiku  ľudí a vyvoláva v nich pozitívne pocity, potláča agresívne správanie 

a prinesie skvalitnenie života obyvateľov mesta. Samozrejmosťou je, že projekty sú pozitívne aj 

k tvorbe a ochrane  životného prostredia, najmä úsporou energií , výsadbou zelene a tiež prvkami 

prispievajúcimi k prispôsobeniu sa k zmene klímy. 



Ukončením aktivít sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele – výstavba objektu materskej 

školy,  rozšírenie podlahovej plochy verejných budov , postavené alebo zrenovované verejné alebo 

komerčné budovy v mestských oblastiach  a počet podporených materských škôl. 

Ukončením aktivity 2  sa dosiahne stanovený merateľný ukazovateľ - Vybudovanie vonkajšieho areálu 

materskej školy. 

 


