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Zhrnutie a návrh uznesení 
 

 

I. Zhrnutie 

 

 

1.1. Východisko:  

 

Dňa 12.12.2018 bola zverejnená aktualizácia č. 1 výzvy zo dňa 05.11.2018 na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl.  

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)  

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 

 

1.2. Stručný súhrn informácií: 

 

Navrhuje sa mestskému zastupiteľstvu, aby Mesto Malacky ako oprávnený uchádzač 

predložil žiadosť k čerpaniu nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom 

„Malacky – MŠ Záhorácka“.  

 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle platných technických noriem 

a predpisov pri zapracovaní pripomienok dotknutých orgánov v súlade so schválenými 

strategickými dokumentmi SR, BSK a mesta Malacky. Spolufinancovanie projektu 

„vlastnými zdrojmi“ je určené vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov 

na projekt stanovených žiadateľom. 

 

V čase prípravy materiálu nie je presne kvantifikovaná výška celkových oprávnených 

nákladov na realizáciu projektu, keďže v týchto dňoch sa ešte dokončuje rozpočet 

vychádzajúci najmä z nákladov na realizáciu stavbu. Presná suma bude predložená poslancom 

vo forme upraveného uznesenia. 

 

Projekt je zameraný na stavebno-technické úpravy v existujúcom objekte základnej 

školy (priestory starých šatní), čím vznikne priestor pre rozšírenie priestorových 

a kapacitných podmienok materskej školy na Záhoráckej ulici v Malackách. Dôjde k 

rozšíreniu služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Súčasne sa podporí 

skvalitnenie vzdelávania zindividuálnením prístupu pedagogického zamestnanca k deťom. 

 

Východisková situácia: 

Materská škola v Malackách vyhovela v tomto školskom roku žiadostiam 

o predprimárne vzdelávanie v počte 215. Napriek tomu neboli prijaté deti v počte 38. 

Realizáciou projektu sa rozšíri kapacita o 20 miest a tým sa zníži stav neprijatých detí.  

 

Na základe vysokého záujmu zákonných rodičov o predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole, sú navýšené počty detí na triedach, čo môže spôsobiť zníženie kvality 

služieb vo vzdelávaní a nespokojnosť pedagogických pracovníkov s ich prácou. Dlhodobý 

stav môže viesť k demotivácii a vyhoreniu učiteľa. 
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MŠ Záhorácka už dnes sídli v budove základnej školy. Realizáciou projektu sa zvýši 

kapacita materskej školy o 20 detí ako i priestor materskej školy o nevyužívané priestory 

základnej školy. Objekt, v ktorom sa projekt bude realizovať, je vo vlastníctve žiadateľa na 

Záhoráckej ulici 95, parcelné číslo 29/2 a na pozemku parc. číslo 29/1. 

 

Aktivity projektu: 

 

Projekt predpokladá realizáciu troch hlavných aktivít a dvoch podporných aktivít: 

 

Hlavné aktivity projektu: 

1. Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby 

materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania - nevyužité priestory ZŠ, 

2. Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových 

zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej 

prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, 

3. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl. 

 

 

1. Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby 

materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania - nevyužité priestory ZŠ 

 

Kapacita MŠ je navrhnutá pre 20 detí. Stavebné úpravy nebudú zasahovať do statiky 

existujúceho objektu ZŠ a inžinierske a iné potrebné siete sa napoja na existujúce rozvody. 

Vnútornú povrchy zvislé aj vodorovné budú spĺňať príslušné normy. Objekt ZŠ je zateplený, 

t.j. nie je potrebné riešiť teplotechnicky fasádu. 

 

Projekt rieši zmenu dispozície existujúcich chodbových priestorov ZŠ v Malackách na 

Materskú školu. V súčasnosti sú priestory zariadené šatňovými klietkami, ktoré budú 

odstránené a nahradené novými skrinkami na chodbách pri triedach. V rozľahlom chodbovom 

priestore budú vymurované protihlukové priečky, čim sa vytvoria dostatočné priestory pre 

potreby MŠ: 

  

 Šatňa – 19,7m2 

 Chodba – 39,6 m2 

 Miestnosť s výlevkou - 3,06 m2 

 Hygiena zamestnanci – 3,5 m2 

 Šatňa zamestnanci  + izolačná miestnosť – 9,7 m2 

 Hygiena deti – 9,88 m2 

 Herňa  – 60 m2 

 Spálňa – 34,65 m2 

 

Zamestnanci budú využívať na zázemie priestory v už existujúcej MŠ v priamej 

dostupnosti na tomto podlaží. V rámci stavby bude potrebné zmeniť tvar a veľkosť okien, aby 

boli splnené hygienické a iné požiadavky na priestory MŠ. Budú použité plastové výplne 

s izolačným trojsklom. 

 

2. Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, 

športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou 

celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania 

 

V rámci projektu je plánované preriešenie nádvorie objektu, ktoré je dnes z veľkej 

časti predláždené. Je potrebné vytvoriť prislúchajúci priestor pre vonkajšie aktivity tak, aby 
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spĺňal základné požiadavky z pohľadu riešenia priestoru, vybavenia a bezpečnosti. Celková 

upravovaná plocha areálu je 900 m2. 

 

3. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl 

 

Nový priestor MŠ bude potrebné vybaviť príslušným vybavením. V rámci projektu sa 

plánuje nákup týchto typov materiálno-technického vybavenia: 

 

 Postieľky 

 Nábytok 

 Koberce 

 Detský stôl + stoličky 

 Učiteľský stôl + stoličky 

 Skrine 

 Šatňové skrinky s lavičkami 

 Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a notebookom 

 a iné 

 

 

1.3. Dôvodová správa: 

 

 Mesto Malacky sa dlhodobo uchádza o finančnú podporu k realizácii projektov mesta. 

Základným cieľom je využiť dostupné výzvy určené strategickými dokumentmi, v oblasti 

kapacít MŠ je príslušný Integrovaný regionálny operačný program.  

 Prínosom projektu po jeho realizácii je navýšenie kapacity materskej školy, s čím 

súvisí menší,  alebo žiadny počet neprijatých detí a zníži sa nespokojnosť zákonných 

zástupcov. Vytvorením ďalšej triedy sa zvýši kvalita  služieb vo vzdelávaní a to možným 

znížením počtu detí na jedného pedagogického zamestnanca a možnosťou individuálneho 

prístupu. 

 

Umiestnením materskej školy v nevyužitých priestoroch základnej školy vytvoríme 

pridanú hodnotu pre deti materskej školy, ktoré budú v bezprostrednom kontakte so žiakmi 

základnej školy a zabezpečí sa tým plynulý prechod dieťaťa na základnú školu. 

 

  

 

1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:  

Alternatívne riešenie neuvádzame. 

 

Zdroje informácií: 

 Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 

 RIÚS BK 2014-2020 

 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006
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Obrázok č. 1 – Návrh riešenia škôlky. 
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 Obrázok č. 2 – Návrh úpravy školského areálu pri škôlke.
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Zhrnutie a návrh uznesenia 

 

 
II. Návrh uznesenia 

 

 

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách 

 

1) berie na vedomie 

zhrnutie k návrhu na schválenie projektu „Malacky – MŠ Záhorácka“ (mat.  

č. Z 7/2019), 

 

2) schvaľuje 

a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Malacky – MŠ Záhorácka“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl znení Aktualizácie č. 1, Kód výzvy: IROP-

PO2-SC221-2018-35, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške ...............€ (t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

stanovených žiadateľom), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, 

 

3) ukladá mestskému úradu 

zapracovať plánované príjmy a výdavky, vyplývajúce z vyššie uvedeného projektu, po jeho 

schválení, do rozpočtu mesta Malacky pri najbližšej zmene rozpočtu mesta Malacky. 

 

 

 

 

        

                                       

 


