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Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:                      Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, 

Malacky org. zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky  

Kód projektu:        302021W709

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program

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 v materských školách.

Fond:                                        Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                          Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako     
riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Stručný popis projektu:

Projekt  Materská  škola  Nepoškvrneného srdca  Panny  Márie,  Kláštorné  nám.  1,  Malacky  org.  zložka

Spojenej  školy  sv.  Františka  Assiského  Malacky   je  tvorený  štyrmi  aktivitami  zameranými  na

rekonštrukciu priestorov Školského klubu detí Základnej školy Mansveta Olšovského: 

Hlavná aktivita č. 1: Rekonštrukcia budovy 

Hlavná aktivita č. 2: Vonkajšie ihrisko

Hlavná aktivita č. 3: Obstaranie interiérového vybavenia

Hlavná aktivita č. 4: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 

V rámci rekonštrukcie pôvodných priestorov ZŠ sa vytvoria priestory pre 3 funkčné triedy, pozostávajúce

z  herne,  spálne,  šatne,  sociálneho  zázemia,  príslušných  priestorov  pre  zamestnancov,  práčovne  a

výdajne stravy.

Cieľová skupina realizovaného projektu budú deti predškolského veku, ktoré budú navštevovať MŠ a

budúci pedagogický zamestnanci MŠ.



V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele: 

P0067 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl (48 detí)

P0300 Počet podporených materských škôl 1P0228 Počet nových verejných budov (0)

P0374 Počet renovovaných verejných budov 1P0613 Podlahová plocha nových verejných budov (0)

P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov (515,56 m2)

P0617 Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach (515,56 

m2)

P0759 Počet podporených areálov MŠ (1)

P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (60 656,77 kWh/rok)

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (10,096 t ekviv. CO2)

P0867 Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením (1)

Cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl prostredníctvom rekonštrukcie

priestorov školskej družiny.  Cieľ projektu je teda v súlade so Špecifickým cieľom OP IROP č.  2.2.1 -

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl

a zabezpečenie  kvalitného  predprimárneho  vzdelania  prispievajúceho  k  zvládnutiu  povinnej  školskej

dochádzky.  Poskytnutím  dostatočných  kapacít  materských  škôl  sa  vytvoria  predpoklady  pre

zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a

zabezpečenia prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.

Budovaním prvkov inkluzívneho vzdelávania v materských školách bude dochádzať k integrácii detí so

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Projekt  je  v  súlade  s  výsledkami  podpory  IROP SČ  2.2.1  a  taktiež  aktivity  projektu  korešpondujú  s

oprávnenými  aktivitami  SČ  2.2.1.Projekt  je  v  súlade  s  tematickým  cieľom  č.  10  –  Investovanie  do

vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ je zameraný na rozvoj vzdelávania na

každom  jeho  stupni  (predprimárne,  primárne,  stredné  a  celoživotné  vzdelávanie).  Hlavným  cieľom

podpory  je  vytvoriť  podmienky  pre  kvalitné  vzdelávanie,  a  tým  zlepšiť  kvalitu  života  obyvateľstva.

Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania a odbornej prípravy a osoby

zúčastnené na celoživotnom vzdelávaní. 

Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s  Investičnou prioritou č.  2.2 Investovanie do vzdelania,

školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a

výcvikovej  infraštruktúry.  Projekt  svojimi  aktivitami  prispieva  k  napĺňaniu  globálneho  cieľa  IROP:

„prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom

na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a

obcí“. 

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    12

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                      11/2020

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                   10/2021



Financovanie projektu:

Forma financovania:                                                                                 Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                 217 495,99 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                        206 621,20 €

    finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                        108 748,00 €

    finančná podpora zo zdrojov ŠR:                                                          97 873,20 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                 10 874,80 €


