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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

                                                                                                                  

s c h v a ľ u j e   

-predloženie  ŽoNFP  za  účelom  realizácie  projektu  „Novostavba  MŠ  Teplická“ 
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v znení aktualizácie č.1   Kód výzvy : 
IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
a platným programom rozvoja Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,

-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t.j. 
317 022,72 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

      -zabezpečenie     financovania     prípadných     neoprávnených    výdavkov   z     rozpočtu 
       Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto   
                    

a) bez pripomienok

b) s pripomienkami
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D ô v o d o v á     s p r á v a  

    V súvislosti s programom rozvoja a územným plánom mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto nedostatočná kapacita predškolských zariadení je vážnym problémom, ktorý negatívne 

ovplyvňuje nie len kvalitu života obyvateľov, ale aj zamedzuje  všestranný rozvoj mestskej 

oblasti.  Prostredníctvom  výzvy  z Integrovaného  regionálneho  operačného  programu  na 

zvýšenie  kapacít  infraštruktúry  materských  škôl  mestská  časť  Bratislava  –  Nové  Mesto 

predložením  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  sa  uchádza  o projekt  s názvom 

„Novostavba MŠ Teplická“, ktorým by tento vážny problém zmiernil.

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. aktivita 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, 

2.  aktivita  -vybudovanie  vonkajšieho areálu,  kde  bude realizovaná  úpravu  terénu,  sadové 

úpravy, osadenie hracích prvkov a mobiliáru. Stavba je navrhnutá tak, aby splnila priestorové, 

bezpečnostné a technické parametre a  bola šetrná k životnému prostrediu.   

Pri  spracovávaní projektu sme zohľadnili   potrebu zákonných zástupcov umiestniť dieťa do 

materskej  školy,  počet  nevybavených  žiadostí  o  umiestnenie  a  perspektívnu  potrebu  z 
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hľadiska  vývoja  detskej  populácie.  Situácia  na  území  mestskej  časti   je  kapacitne 

poddimenzovaná vo vzťahu k aktuálnemu demografickému vývoju obyvateľstva a územným 

rozvojovým zámerom Bratislavy deklarovaným v ÚPN. Miesto realizácie výstavby  materskej 

školy  je  v súlade  s územným  plánom   Hl.  mesta  Bratislava,  ktorý   určuje  umiestnenie 

školskej infraštruktúry tak, aby bola dostupná a nadväzovala na rozvíjajúce sa oblasti,   ako 

súčasť osídlenia v rámci funkčného systému občianskej vybavenosti  a systému bývania, aby 

bola  v optimálnej  dochádzkovej  vzdialenosti  od  bývania.  Nová  budova  MŠ   plní  úlohu 

školského zariadenia  dennej potreby viazaného  na bývajúce obyvateľstvo v mestskej časti. 

Záujmové  územie  tvorí  jestvujúci  areál  MŠ  Teplická  postavený  v 70.  rokoch.  Terén 

areálu je  prevažne rovinatý  v  strednej časti  pozemku výškový  rozdiel    výšky  1,8m. 

Jestvujúci  objekt  MŠ  sa nachádza  v  strednej časti  areálu  so  vstupom  orientovaným  zo 

Sliačskej  ulice.  Existujúci  objekt   MŠ  nie je  v  dostatočnom  technickom  stave na ďalšiu 

možnú  nadstavbu.  Objekt je obsluhovaný z prístupovej areálovej  komunikácie v správe 

MVSR, prístupnej cez bránu zo Sliačskej ul. do areálu vedie viacero vstupov pre peších.

Stavba je navrhnutá  na pozemkoch v jestvujúcom areáli MŠ Teplická, v Bratislave, ktorý sa 

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

vlastníctve MČ BANM, parc. č. 12142/12 v k.ú. Vinohrady, na LV č. 3673 vo vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti. S pohľadu povoľovania novostavby 

bolo  ukončené  výberové  konanie  na  spracovanie  realizačnej  projektovej  dokumentácie  , 

spracovateľ PLAAN s.r.o. za cenu 14 940,00 €, dnes prebieha inžinierska činnosť pre územné 

konanie. Následne nastúpi proces jej povolenia.  Stavba nespadá pod posudzovanie vplyvom 

na životné prostredie. Pred vydaní stavebného povolenie, bude realizované povolenie výrubu 

stromov v areáli jestvujúcej materskej školy.  Z procesu vyjadrení dotknutých orgánov bola 

stanovená  podmienka  ZSE o  povinnosti  preložky  kábla  vysokého  napätia,  čo  navýši  cca 

o 35 000,00€  cenu  stavby  MŠ.  Realizovaná  novostavba   budovy  materskej  školy  bude 

organizačne  začlenená  do  jestvujúcej   materskej  školy  so  štyrmi  triedami  ,  ktorá  má 

v súčasnosti zapísaných 88 detí. Materská škola je zameraná na pohybovú výchovu, športové 

činnosti, environmentálnu výchovu a cudzie jazyky. Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej 

činnosti je vytvárať u detí pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k sebe, iným, rodine, umeniu, 

prírode, športu a životnému prostrediu.

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bude realizované súbežne s vydávaním povolení 

na realizáciu stavby, s odkladacou podmienkou k účinnosti zmluvy o dielo,  a to schválením 

žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku.  Po  schválení   postupov 
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realizovaného  VO  zo  strany  riadiaceho  orgánu  pristúpime  k podpisu  zmluvy  o dielo 

s dodávateľom stavby  a začne realizácia plánovaných aktivít.

Popis jednotlivých aktivít : 

1. Aktivita : Výstavba objektu materskej školy - V mieste výstavby objektu sú zelené 

plochy, plochy chodníkov a pieskovísk a hracie prvky, ktoré bude potrebné v rámci búracích 

prác odstrániť.  Niektoré stromy  bude potrebné vyrúbať z dôvodu realizácie stavby, a tiež pre 

ich  zlý  zdravotný  stav.  Objekt  je  navrhnutý  ako  dvojpodlažný  s rovnými  strechami  . 

Bezbariérovosť sa dosiahne  vybudovaním rampy na I.NP a pre  druhé nadzemné podlažie sa 

bude používať schodolez.   Stavba bude napojená na inžinierske siete – verejný vodovod, 

kanalizácia,  elektrina  a plyn.  Následne  sa   zrealizuje  zakladanie  stavby  na  základových 

pásoch.  Konštrukcia  budovy  je  tvorená  murovaným  stenovým  systémom.  Stropy  budú 

železobetónové  hr.  cca  200mm.  Schodisko  je  navrhované  s  max  výškou stupňa  14,9  cm 

s dvomi zábradliami v dvoch výškach. Konštrukčná výška podlažia je 3,4m. 

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

stavebných  materiálov  aj  montáž  techniky  a technológie   do  stavby.  Ide  o rekuperačnú 

jednotku a fotovoltické panely na ohrev teplej úžitkovej vody. 

Pri realizácii stavby je navrhnutá retenčná  nádrž na dažďovú vodu, ktorá bude využitá na 

zalievanie  záhrady,  a tiež  ako úžitková voda.  Jej  prepad v čase  nadpriemerných zrážok je 

vyvedený do preliačiny, kde sa bude vytvárať mokraďová záhradka. 

2. Aktivita : Vybudovanie vonkajšieho areálu materskej školy – po ukončení stavebných 

prác   a realizácii  oplotenia  sa  prevedie  úprava  a modelácie  terénu,  výsadba  stromov, 

krovín, kvetov a  výsev trávnikov.  Taktiež osadenie prvkov  detských ihrísk a dopadových 

plôch, ktoré ako pomôcky vhodne dopĺňajú inkluzívne  vzdelávanie.

Následne bude požiadaný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia a danie stavby 

do užívania.  V tomto momente dôjde k naplneniu cieľa projektu, a to k fyzickému rozšíreniu 

kapacít  predprimárneho  vzdelávania  a zvýšeniu  hrubej  zaškolenosti  detí  v materských 

školách.   Termín  ukončenia  projektu  v časovom harmonograme  síce  nie  je  stanovený  na 

začiatok školského roka, ale predpokladáme, že od 1.1.2019 materská škola Teplická  bude 

môcť ponúknuť ďalším   100 deťom a ich rodičom lepší prístup k efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám.

   

Projekt  novostavba   MŠ  Teplická  sa  organizačne  pričlení  pod  riadenie  jestvujúcej  MŠ 

Teplická.   Doplnenie  a nárast  zamestnancov  bude  len  na  pedagogickom  úseku,  úseku 
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školského stravovania  a technických pracovníkov.  Na vytvorenie 4 tried  je  nutné prijať  8 

učiteliek, ktoré spĺňajú odbornú a pedagogickú spôsobilosť v zmysle zákona č.  317/2009 Z. 

z.  o  pedagogických  zamestnancoch  a  odborných  zamestnancoch,.     Prevádzkoví 

nepedagogickí   zamestnanci  musia  spĺňať  taktiež   požadované  vzdelanie  pre  výkon  ich 

činnosti a pracovného zaradenia( kuchár, školník, upratovačka). 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých 

je zriaďovateľom a na uskutočnenie výchovnovzdelávacieho procesu zabezpečuje priestory a 

materiálno-technické  zabezpečenie,  didaktickú  techniku  používanú  vo  výchovno-

vzdelávacom procese, finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania podľa osobitných predpisov, finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré 

prerozdeľuje a kontroluje ich využívanie a investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z 

vlastných zdrojov. Financovanie samotnej prevádzky ( mzdy, údržba, služby, dodávky energií 

a materiálno  technické  vybavenie  )    novej  budovy  materskej  školy  bude  napojené 

a zabezpečené z  rozpočtu mestskej časti.   

Vysoký ukazovateľ celkového prírastku obyvateľstva je vnímaný pozitívne. Dopadom však 

bude  stály  nárast  cieľovej  skupiny  mladých  rodín  a  matiek  s deťmi,  čo  vyvolá  potrebu 

predškolských  a školských  zariadení.   Prípravou  projektov  obnovy  a rozšírenia  kapacít 

školských  zariadení  chce  mestská  časť  prispieť  k eliminácii  tohto  problému.  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  predškolskom  vzdelávaní  ani  po  tejto  intervencii  nebude  uspokojený. 

Mestská  časť  bude  musieť  ďalej  pracovať  na  príprave  nových  projektov   a pripravovať 

riešenia pre zabezpečenie potrieb predprimárneho vzdelávania a celého systému školských 

zariadení. 

Celkové  výdavky projektu :                                                          953 522,72 € 

Nenávratné finančné prostriedky                                                   636 500,00 €

Spolufinancovanie min . 5%                                                            33 500,00 € 

Neopravené výdavky hradené z vlastných zdrojov                        283 522,72 €

Pre  uskutočnenie projektu a jeho financovania  sa použijú zdroje rezervného fondu mestskej 

časti.    
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Analýza potreby navýšenia kapacít materskej školy

Základné údaje 2015 2014 2013

Celková kapacita MŠ pred realizáciou projektu1 1159 1085 1061

Počet existujúcich tried MŠ
51 49 45

Počet nevyhovených žiadostí MŠ v 
predchádzajúcich rokoch

302 322 301

Naplnenie existujúcej kapacity MŠ v % (v prípade 
existencie nevyhovených žiadostí sa uvedie 100%)

100 100 100

Počet zapísaných detí v materských školách v obci
1298 1292 1198

Celkový počet detí vo veku 3-5 rokov v mestskej 
časti

1362 1348 1286

Prírastok detí v mestskej časti
541 533 505

I napriek  snahe  vytvoriť  dostatočnú  kapacitu  voľných  miest,   nevyhovených  žiadostí 
o umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia neubudlo. Z vyššie uvedeného vyplýva, že 
riešením pre navýšenie ponúkaných  kapacít je len výstavba nových objektov materských škôl 
a ich zázemia. V tabuľke sú uvedené štatistické údaje kapacít materských škôl. V nich však 
nie  sú  zohľadnené   počty  detí,  ktorých     rodičia  preferujú  pred umiestnením  detí  do 
materských  škôl,  formu   neformálnej  vzájomnej  výpomoci  niekoľkých  rodín,  ktoré  sa 
striedavo  venujú  deťom  alebo  sa  o deti  starajú  starí  rodičia.   Kvalitné  predprimárne 
vzdelávanie v materských školách zvyšuje neskoršiu úspešnosť detí v systéme vzdelávania a 
na  trhu  práce.  Na  nedostatok  kapacít  materských  škôl  má  v neposlednom rade  vplyv  aj 
narastajúci  počet detí,  ktoré mali  vydané rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky a zostali ďalší školský rok v materskej škole. Prevažná väčšina týchto detí 
mala  odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky  preto, lebo majú deficit v rozvoji 
niektorej zložky osobnosti, dôležitej pre ich úspešné vzdelávanie v základnej škole.

Predpoklad naplnenia kapacít MŠ 2016 2017 2018

Predpoklad žiadostí o prijatie do materskej školy
847 920 950

Predpoklad nevyhovených žiadostí o umiestnenie v 
MŠ bez realizácie projektu

527 560 460

- z toho počet detí z obce/mesta žiadateľa
466 480 440

1
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- z toho počet detí z obce územného 
partnera/územných partnerov 

0 0 0

Strednodobý odhad naplnenia 
kapacít MŠ

2019 2020 2021 2022 2023

Odhad žiadostí o prijatie do materskej 
školy

880 950 1050 1070 1100

Odhad nevyhovených žiadostí 
o umiestnenie v MŠ bez realizácie 
projektu

360 420 450 450 480

- z toho počet detí z obce/mesta 
žiadateľa

320 380 420 420 430

- z toho počet detí z obce územného 
partnera/územných partnerov

0 0 0 0 0

Prognóza vývoja obyvateľstva podľa ÚPN hl.m. SR Bratislavy – ZaD 02, ktorý uvažuje s 
rastom počtu obyvateľov v MČ Bratislava – Nové Mesto na takmer 50 000 osôb k r. 2030 
s potenciálom  až  do  70 000  obyvateľov.   Územný  generel  školstva  v mestskej  časti 
predpokladá  s počtom  vytvorenia  nových   1404  nových  miest  v  lokalitách  existujúcich 
areálov MŠ (244 miest) a  v rozvojových územiach vo väzbe na rozvoj funkcií bývania: JZ od 
Istrochemu, Pasienky, Kolibu, Stráže, Podhorský pás, Mierová Kolónia, Filiálka (1160 miest)

Grafický výsek z územného generelu  školstva  spracovaného Hl.  mestom v roku 2014 pre 
oblasť MČ Bratislava- Nové Mesto 
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V tabuľkách  uvádzame  nárast  počtu  obyvateľov  podľa  Štatistického  úradu  SR  a  podľa 
evidencie  obyvateľstva   registrovaného v systéme Regop.  Rozdiel  počtu obyvateľov je  až 
cca. 15% .
V súvislosti  s  vyššie  spomínanou  korekciou  údajov  existujú  výrazné  rozdiely  v údajoch 
ŠÚ SR  a Miestneho  úradu  Bratislava  –  Nové  Mesto.  V nasledujúcej  tabuľke  uvádzame 
prehľad vývoja počtu trvale bývajúceho obyvateľstva v MČ Bratislava – Nové Mesto aj na 
základe dát MÚ Bratislava – Nové Mesto.

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov MČ Bratislava – Nové Mesto v r. 2011-2015 podľa 
ŠÚ SR 

rok počet
obyvateľov ŠÚ SR 

SODB 2011 (21.5.) 36 314

2011 (31.12.) 36 526

2012 (31.12.) 36 718

2013 (31.12.) 36 914

2014 (31.12.) 37 066

2015 (31.12.) 37 650
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Vývoj počtu obyvateľov MČ Bratislava – Nové Mesto v r. 2011-2015 (stav k 31.12.) 
a k 31.3. 2016 podľa podkladov MÚ Bratislava – Nové Mesto

Z hľadiska vývoja počtu obyvateľov pozorujeme v MČ paradoxnú situáciu. Na jednej strane 
sú  výsledky  štatistických  zisťovaní,  ktoré  vykazujú  dlhodobo  klesajúci  trend  vývoja 
obyvateľov MČ (od roku 1980 bol evidovaný pokles počtu obyvateľov o cca 9 500 osôb na 
37 650 osôb na konci roku 2015), a na druhej strane sú vlastné údaje miestneho úradu, ktoré 
hovoria o tom, že za posledných 15 rokov narástol počet obyvateľov MČ o približne 5 300 
osôb na zhruba 44 300 osôb na konci roku 2015. Priemerne, počas obdobia rokov 2001-2015, 
v  MČ Bratislava – Nové Mesto pribudlo migračným pohybom 256 obyvateľov ročne,  čo 
predstavuje 6,87 ‰.
Z hľadiska vekovej štruktúry v roku 2011 došlo k pozitívnej zmene trendu, a síce zvýšil sa 
podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva,  zvýšil  sa podiel obyvateľov v produktívnom 
veku a klesol podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva.

Graf -  Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov MČ Bratislava – Nové Mesto v r. 1992-2015 
(stav k 31.12.2015)

V období r. 2000-2001 a 2010-2011 sledujeme výraznejší úbytok počtu obyvateľov, pričom 
tento pokles je spôsobený korekciou údajov bežnej evidencie obyvateľstva, ktorú každoročne 
vydáva ŠÚ SR, v nadväznosti na výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001 a 2011.

V období po SODB 2011 sledujeme rast počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto z 36 314 osôb na 37 650 osôb k 31.12. 2015, tzn. prírastok 1 336 osôb. Medziročný 
prírastok od r. 2011 predstavuje 0,41 – 1,58 % ročne. Z vyššie uvedených údajov je zrejmé, že 
potreba kapacít v materských škôlkach bude narastať. 
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Ďalším  dôležitým  demografickým  údajom  je  počet  obyvateľov  v produktívnom  veku. 
V mestskej časti sa zmenila skladba vekovej štruktúry obyvateľstva  v pozitívnom trende tak, 
že  sa  zvýšil  podiel  predproduktívnej  zložky  obyvateľstva,  zvýšil  sa  podiel  obyvateľov  v 
produktívnom veku a klesol podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva.   
Vekové zloženie je zrejmé z nasledujúceho grafu : 

Zhrnutie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chýbajúca priestorová kapacita 
MŠ bez realizácie projektu 
(počet tried)

21 22 18 14 12 11

Vytvorená kapacita navrhovaná 
v projekte (počet tried)

0 0 4 0 0 0

   Ako vidieť z predchádzajúcich tabuliek a  textov potreba vytvorenia nových kapacít pre 
realizáciu predprimárneho vzdelávania je akútna. Prognóza nárastu počtu narodených  detí má 
stúpajúcu  tendenciu. Demografický  vývoj  v mestskej  časti  jednoznačne  poukazuje  na 
pozitívne  trendy  a  dopyt  po  službách  školského  zariadenia  bude  teda  prítomný  aj  v 
dlhodobom  horizonte. Realizáciou  novej  stavby  materskej  školy  prostredníctvom 
financovania cez  IROP,  dôjde k zníženiu požiadaviek na kapitálové investície z rozpočtu 
mestskej  časti   a umožní  podľa  potrieb  do  budúcna  ,  na  ktoré  poukazujú  aj  údaje  z 
demografických  štatistík,  realizovať  ďalšie  potrebné  navýšenia  kapacít  predškolskej  a 
školskej infraštruktúry. Vytvorením nových priestorov materskej školy  prispejeme k zníženiu 
počtu  nevyhovených žiadostí  o umiestnenie  dieťa  v MŠ ale  realizáciou  tohto  projektu  len 
zjemníme ich nedostatok. 

MČ Bratislava - Nové Mesto
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    Projektom a realizáciou jeho aktivít sa podarí  vybudovať  predškolské zariadenie, ktoré 
bude možné ponúknuť aj  pre  znevýhodnené deti, keďže projekt obsahuje realizačné prvky 
pre  bezbariérový  vstup  a  pohyb.  Projekt  je  zameraný  na  zvýšenie  úrovne  vzdelávania  s 
dlhodobým účinkom.  Pozitívne  dopady projektu  sa  teda  neprejavia  len  po  ukončení  jeho 
investičnej časti ale aj v dlhodobom horizonte uplatňovania jeho výstupov cez okamžité a 
trvajúce  zlepšenie  prostredia  detí  a rodičov,  ako  i  pracovných  podmienok  učiteľov;  cez 
plnenie priestorových, hygienických a  bezpečnostných  štandardov s dlhodobou životnosťou. 
Prostredníctvom zlepšenia pracovných podmienok učiteľov sa zefektívni ich práca, pomocou 
moderných učebných pomôcok, metód  a výučbovej techniky sa zníži ich stresové zaťaženie 
a tým sa umožní  aj osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno -  emocionálnej, intelektuálnej, 
telesnej,  morálnej,  estetickej,  rozvíja  schopnosti  a  zručnosti,  ktorý  utvára  predpoklady na 
ďalšie  vzdelávanie.  Projekt  má  pozitívny  vplyv  na  začleňovanie  detí  do  kolektívu  a ich 
následný bezproblémový prestup  do základnej školy. 

     Zaistením zvýšenia dostupnosti kapacity kvalitného a cenovo dostupného predprimárneho 
vzdelávania vytvoríme rovnosť príležitosti a  umožníme širšiemu počtu obyvateľov pre svoje 
deti zabezpečiť  rôznorodé vzdelávacie potreby  v súlade s ich špecifickými   potrebami. 
Zabezpečením dodatočnej kapacity, naviac  100 detí, v novo postavenej  budove materskej 
školy, ktorá  bude realizovaná v dvoch aktivitách a to – výstavba samotnej  budovy a druhá 
aktivita - vybudovanie vonkajšieho areálu materskej školy,  podporí možnosti rozšírenia  
predprimárneho vzdelávania.
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