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Zhrnutie a návrh uznesení 
 

 

I. Zhrnutie 

 

 

1.1. Východisko:  

 

Dňa 20.12.2018 bola zverejnená aktualizácia č. 1 výzvy zo dňa 07.11.2018  na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. 

 

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

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 a starostlivosti o dieťa do troch 

rokov veku na komunitnej úrovni 

 

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 – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov“.  

 

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. 

 

Cieľom projektu je zabezpečiť starostlivosť o dieťa v období vykonávania pracovnej 

činnosti rodiča, vytvorením komplexných podmienok (personálnych, materiálnych, 

legislatívnych a i.), a to vybudovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa.  

Táto služba je určená na podporu rodín s deťmi a zosúladenie rodinného a pracovného 

života. Tento cieľ je v zhode s výsledkom podpory IROP: „Budovanie siete zariadení 

starostlivosti o deti do 3 rokov s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života 

a zvýšenia zamestnanosti žien“. 
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Úlohou zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je výchovná 

starostlivosť, zabezpečovanie všestranného harmonického rozvoja detí a zaradenie ich do 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Starostlivosť je orientovaná hlavne na oblasť dodržiavania 

hygienických návykov, stravovacích návykov a k sebaobslužným návykom. Uplatňuje sa 

hravý režim dňa. Medzi výchovné zamestnanie sa zaraďuje telesná, rozumová, pracovná, 

výtvarná, hudobná, mravná a estetická výchova. 

 

Východisková situácia: 

V súčasnosti v meste Malacky ani jeho okolí neexistuje verejné zariadenie 

starostlivosti o deti do troch rokov veku života. Najbližšie zariadenie tohto druhu (v počte 

sedem zariadení) sa nachádza v Bratislave. 

Podľa žiadostí, doručených Materskej škole v Malackách, je záujem rodičov 

o zaradenie do materskej školy vysoký aj u mladších detí, a to vo veku od dvoch rokov. 

Vzhľadom na kapacitu materskej školy nie je možné vyhovieť všetkým rodičom. V roku 2018 

nebolo prijatých 20 detí vo veku dva až tri roky. 

 

Plánované zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov bude umiestnené v centre 

mesta v bezprostrednej blízkosti elokovaného pracoviska Materskej školy v Malackách. 

Projekt bude realizovaný na Bernolákovej ulici v Malackách. Objekt bude stáť na mieste 

staršieho objektu s parcelným číslom 4457/9, súpisné číslo 2426, ktorý je situovaný na 

pozemku s parcelným číslom 4457/1 zapísaný na LV 2935. 

 

 

Aktivity projektu: 

 

Projekt predpokladá realizáciu jednej hlavnej aktivity a dvoch podporných aktivít: 

 

Hlavná aktivity projektu: 

1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 

troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života 

Projekt bude realizovaný na Bernolákovej ulici v Malackách v areály elokovaného 

pracoviska Materskej školy v Malackách. Objekt bude stáť na mieste staršieho objektu 

(kuchyňa) s parcelným číslom 4457/9, súpisné číslo 2426, ktorý je situovaný na pozemku 

s parcelným číslom 4457/1 zapísaný na LV 2935. 

 

Postupovať sa bude v zmysle projektovej dokumentácie a bude sa jednať o nasledovné etapy 

výstavby: 

 

Prípravné práce: Príprava staveniska – oplotenie, demontáž niektorých detských 

preliezačiek, kontaktovanie prevádzkovateľov sietí. 

 

Búracie práce: Objekt kuchyne bude zdemolovaný a ostane len železobetónový skelet 

a nosná konštrukcia strechy. (t.j. len železobetónové stĺpy). Táto konštrukcia bude použitá 

v následnej výstavbe objektu zariadenia, ktoré je ale väčšie ako terajší objekt.  Podlaha bude 

tak isto demontovaná ako i všetky vrstvy strechy okrem nosnej konštrukcie. Objekt bude 

rozšírený v zmysle projektovej dokumentácie, bude jednopodlažný s bezbariérovým 

prístupom od okolitého terénu. 

 

Technické a konštrukčné riešenie: Nové obvodové steny objektu budú založené na 

základových pásoch z prostého betónu. Nové stĺpy budú založené na betónových pätkách. 
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Základová doska bude železobetónová. Pod doskou bude zhutnené štrkové lôžko. Obvodové 

murivo bude z pálenej brúsenej tehly na lepiacu maltu. Interiérové priečky budú z pálenej 

tehly na murovaciu maltu. Strecha bude riešená novou strešnou skladbou. Na streche budú 

inštalované vzduchotechnické zariadenia podľa inštrukcii výrobcov. Fasáda celého objektu 

bude tvoriť kontaktný zatepľovací systém ETICS. Okná sú navrhnuté plastové šesťkomorové 

s trojitým tesnením a izolačným trojsklom. Externé dvere sú navrhnuté plastové s izolačným 

trojsklom alebo plné. Interiérové dvere budú laminátové s plným drevotrieskovým jadrom. Na 

streche sú naplánované nové svetlíky pre presvetlenie niektorých vnútorných priestorov 

zariadenia. Ďalšie podrobnosti sú súčasťou projektovej dokumentácie k stavbe. 

 

Zariadenie bude pozostávať z nasledovných hlavných častí , ktoré sú potrebné 

z pohľadu zákonných noriem pre zariadenia tohto typu:  

 2 x denná miestnosť (bude slúžiť ako herňa a spálňa v jednom) pre max 10 detí na 

miestnosť, 

 Šatňa 

 Sociálne zariadenie , prístupné z každej dennej miestnosti jednotlivo 

 Jedáleň 

 Práčovňa 

 Sušiareň 

 Miestnosť pre čistú bielizeň 

 Kuchyňa – požiadavky na stravu pre zariadenie  starostlivosti o deti do troch rokov 

veku je náročnejšie a „prísnejšie“ ako pre deti v materskej škole, preto je v projekte 

tejto časti venovaná zvýšená pozornosť a priestor pre naplnenie všetkých zákonných 

a hygienických noriem. Zároveň bude kuchyňa využitá i pre prípravu stravy pre 

materskú školu. Obsahom žiadosti o NFP je len pomerná časť výdavkov 

vzťahujúca sa na prípravu stravy pre zariadenie starostlivosti o dieťa do troch 

rokov. T.j. Žiadne výdavky na vybavenie a fungovanie kuchyne pre MŠ nie sú 

súčasťou tejto žiadosti o NFP. 

 Technické a kancelárske priestory: zádverie, kancelárie , chodba 

 

Súčasťou bude i vybudovanie vonkajšieho priestoru pre 20 detí s úpravou terénu 

a vhodných hracích prvkov ako i parkových úprav. 
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Obrázky 1 a 2: Navrhované architektonické riešenie nového zariadenia. 

 

 

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 

starostlivosti o deti do troch rokov je príslušný Integrovaný regionálny operačný program.  

  

Zariadenie bude slúžiť 20 deťom do troch rokov veku. Zariadenie poskytne možnosť 

zosúladenia rodinného a pracovného života dvadsiatim rodinám v mesta Malacky. 

Realizáciou projektu dôjde  z veľkej časti k vyriešeniu problému umiestnenia detí do troch 

rokov veku, ktoré by inak neboli prijaté do materskej školy a ich rodiny by museli riešiť 

situáciu iným spôsobom. 

 

Umiestnenie zariadenia v areáli terajšej materskej školy bude mať výhodu i pre deti 

z pohľadu toho že spoluprácou zariadenia a materskej školy sa zabezpečí plynulý prechod  

dieťaťa zo zariadenia do materskej školy pri dosiahnutí troch rokov veku dieťaťa.  

 

 

  

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 3: Situácia umiestnenia stavby.
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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 – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 

rokov“ (mat. č. Z 8/2019), 

 

2) schvaľuje 

a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Malacky – Zariadenie 

starostlivosti pre deti do 3 rokov“ 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-SC211-2018-34, 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. 

 


