
 

 

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: 2.1  Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú 

k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 

postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné  

Špecifický cieľ: 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na 

komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. 

 

Názov projektu : Detské jasle Vihorlatská 

 

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021AMR4 

Miesto realizácie projektu : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto  

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2018-34 

 

Opis projektu:  

Pri tvorbe projektu sme vychádzali z rozvojových dokumentov MČ, ktoré v akčných plánoch stanovili 

cieľ rekonštrukciu jestvujúcich respektíve vybudovanie nového zariadenia pre deti do troch rokov. 

Nedostatočná kapacita zariadení pre deti do 3 rokov a 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 zariadenia pre deti do 3 rokov – detské jasle  

s navrhovanou maximálnou  kapacitou 20 detí v dvoch triedach, vrátane kuchyne a vonkajšieho 

areálu, ktorý bude umiestnený na pozemku parc. č. 13700  k.ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 3749. 

Zlepšenie kvality života je aj vytváranie podmienok pre rodičov a najmä matky, aby sa mohli po 

materskej dovolenke vrátiť späť do práce. Vytvoríme podmienky pre nárast počtu novonarodených 

detí a tak vylepšíme nepriaznivý demografický vývoj. Projekt má ambíciu prispieť  k zlepšeniu kvality 

života obyvateľov a tiež rozšíriť a zlepšiť poskytované verejné služby na komunitnej úrovni s 

dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

regiónov, miest a obcí. 

Stavba nového objektu je o celkovej ploche 1476,57m2.  Stavba detských jaslí  je samostatne stojaca 

budova s plochou strechou,  má dve podlažia - prízemie a suterén o celkovej podlahovej ploche 



773,68 m2. V suteréne sú umiestnené prevádzkové priestory kuchyne a jedálne( je viac účelová), 

nachádza sa tam strojovňa vzduchotechniky a kotolňa, schodisko, zádverie, miestnosti pre personál a 

WC pre dospelých a samostatné WC pre deti. Na prízemí sú umiestnené dve herne, dve spálne s 

jednou izolačnou miestnosťou , prislúchajúce hygienické zariadenia, šatňa a priestor pre personál.  

Prízemie so suterénom je spojené výťahom.   

Aktivita 1. - Výstavba zariadenia pre deti do 3 rokov,  má navrhnuté jednoduché, logické a 

prehľadné dispozičné riešenie s dostatočne širokými chodbami bez prekážok  zasahujúcich do 

prirodzených vodiacich línií. Objekt-  je navrhnutý ako dvojpodlažný, s plochými  strechami, 

obdĺžnikového tvaru. Stavba bude napojená na inžinierske siete – verejný vodovod, kanalizácia, 

elektrina. Dispozícia je delená na odpočinkovú a hraciu zónu s rôznymi aktivitami. Prístup do 

umyvárne je priamo z herní. Po ukončení samotných stavebných prác a pri ukončovacích prácach 

 bude následne prebiehať aj zariaďovanie – montáž a osadenie vstavaných kuchynských spotrebičov 

potrebných pre prípravu stravy,  vstavané skrine a nábytkové zostavy, ktoré bude hradené z 

vlastných zdrojov. 

    Po ukončení stavebných prác na objekte  a realizácii oplotenia sa dobuduje detské ihrisko, ktoré  je 

riešené ako trávnatá plocha na ktorej  budú umiestnené vonkajšie hracie prvky – budú typizované a 

certifikované. Súčasťou tohto vonkajšie priestoru sú aj sadové úpravy. 

Stavba je navrhnutá v energetickej triede A0 , čo obnáša okrem zabudovania kvalitných stavebných 

materiálov aj montáž techniky a technológií  ako súčasť stavby. Pre zabezpečenie energetického 

fungovania , bude v budove inteligentné centrálne riadenie s inteligentným monitoringom.  Stavba 

má tepelné čerpadlá, rekuperáciu a fotovoltické panely.  

  
Cieľom projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov projektu: 

 

Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku       20 osôb 

Počet nových verejných budov                                                                             1 

Počet zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku                                        1 

Podlahová plocha nových verejných budov                                                 1 476,57 m2 

 

Nové alebo renovované verejné alebo obchodné  budovy na území 

 mestského rozvoja / Nové alebo  renovované verejné alebo komerčné 

 budovy na území mestského rozvoja                                                            1 476,57 m2 

 

 

 

 

 



Celková výška oprávnených výdavkov:  916 826,40 EUR 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:  870 985,08 EUR 

Výška finančnej podpory z EÚ:  458 413,20 EUR 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:  45 841,32 EUR 

 

Výsledok projektu: 

Po kolaudácii a daní do užívania novej budovy a jej častí o výmere 1476,57 m2 bude k dispozícii nový 

kvalitný priestor pre poskytnutie sociálnej služby v súlade s §32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, a to  starostlivosť o deti do troch rokov veku 

dieťaťa, ktorá sa poskytuje ako služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného 

života, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, sa  pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, 

pripravuje sa  na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce 

alebo vykonáva zárobkovú činnosť.  Sociálna služba bude poskytovaná v súlade so zákonom 

o sociálnych službách  s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd, bez 

ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, príslušnosť k národnosti, etnickej 

skupine, zmýšľanie , majetok, rod, alebo iné postavenie.  Víziou je  byť zariadením, ktoré bude 

vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu 

prístupu,  kde  sa deti   budú cítiť tak,  ako vo svojej rodine a kde sa im poskytne  dobrá opatera 

a láska zároveň. Budeme zamestnávať  nielen odborne ale najmä ľudsky zdatných  pracovníkov 

a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najlepšie prispôsobenie sa k rodinným podmienkam, na 

ktoré sú detičky zvyknuté. 

Už v procese príprav projektu a aj projektovej dokumentácie boli  zobraté do úvahy technické a 

ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení zabezpečenia hospodárnosti budovy, ktorá 

vedie k najnižším nákladom počas odhadovaného ekonomického cyklu budovy. Zohľadnené sú  

investičné náklady súvisiace s energiou a nákladov na údržbu a prevádzku budovy. Pre zabezpečenie 

efektívnosti a hospodárnosti sa obstaranie stavby bude realizovať procesom verejného obstarávania. 

Ukončením aktivít sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele – 

Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku  sa zvýši o 20 miest, 

Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku sa zvýši o jedno zariadenie, 

Počet nových verejných budov narastie o jednu novopostavenú budovu, 

Podlahová plocha nových verejných budov sa zvýši o výmeru 1476,57 m2 

Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach dostanú 

prírastok 1476,57 m2. 

        Financovanie samotnej prevádzky ( mzdy, údržba, služby, dodávka energií a materiálno technické 

vybavenie ) zariadenia bude zabezpečené z vlastných zdrojov – napojenie prevádzky na rozpočet 

mestskej časti, z príjmov po registrácii zariadenia na VUC a  MPSV a R SR a tiež z poplatku za 

poskytnutú službu od rodičov, darov a sponzorských príspevkov.  Týmito zdrojmi  dosiahneme  

vyrovnanú finančnú bilanciu a priaznivé cash-flow. Účinnosť projektu sa prejaví okamžite po ukončení 

aktivít a to čiastočným pokrytím nedostatočnej kapacity poskytovaných verejných služieb. Efektívnosť 

tejto intervencie bude mať dlhodobý prínos. Dopyt po zariadeniach pre deti do troch rokov  ani po 

tejto intervencii nebude uspokojený.  

Spracovala:  Ing. Marta Jonášová 



 


