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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 „Detské jasle Vihorlatská“ 
realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
Kód výzvy : IROP-PO2-SC211-2018-34, 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 žiadaného NFP, t.j.  
45 841,32 € 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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Dôvodová správa 

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program vydal 34. výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu a rozvoj služieb starostlivosti 

o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni   Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-

2018-34. 

Ide o ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v rámci Prioritnej osi č.2., 

Investičnej priority 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  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 

 V súvislosti s touto výzvou je našou ambíciou predložiť žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Detské jasle Vihorlatská“  

 

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

súdržnosť regiónov, miest a obcí.  

Stavba nového objektu o celkovej ploche 1235,2m2, je s plochou strechou,  dvojpodlažná, 

 má polozapustený suterén o výmere 753,7 m2, kde sú umiestnené prevádzkové priestory 

kuchyne a jedálne( je viac účelová)  a prvé nadzemné podlažie o výmere 481,50m2, kde sú 

umiestnené dve herne, dve spálne , prislúchajúce hygienické zariadenia, šatňa a priestor pre 

personál.   

 

Pri  spracovávaní projektu sme zohľadnili   potrebu zákonných zástupcov umiestniť dieťa  

v zariadení, ktoré poskytuje starostlivosť pre deti mladšie ako 3 roky. Situácia na území 

Bratislavy ale aj  mestskej časti  je kapacitne poddimenzovaná vo vzťahu k aktuálnemu 

demografickému vývoju obyvateľstva a územným rozvojovým zámerom Bratislavy 

deklarovaným v ÚPN.  Všetky miesta, ktorých je v celej Bratislave cca.200,   sú beznádejne 

obsadené. Mladé rodiny sú teda odkázané na domáce opatrovateľky, resp. na súkromných 

prevádzkovateľov, ktorí nie sú nikde zaradení a tým častokrát ani nikým nekontrolovaní, po 

väčšine ich prevádzky úrad verejného zdravotníctva ani nevidel. Dôvodom na umiestnenie 

dieťaťa do zariadenia je  najčastejšie rodinný rozpočet , ktorý musí  pokryť  splácania 

hypotéky na byt a ďalšie nevyhnutné náklady, na to  nestačí iba jeden plat, a preto mama, 

teraz už častejšie aj otec,   musí ísť do roboty, či sa im  to páči alebo nie. Na opateru detí sú 

však odkázané aj ženy, ktoré sú nútené vrátiť sa po pôrode do práce čo najskôr, ak nechcú 

prísť o svoju dobrú pozíciu.  

Miesto realizácie výstavby detských jaslí je v súlade s územným plánom  Hl. mesta 

Bratislava, ktorý  určuje umiestnenie sociálnej a 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. 

V jestvujúcom areáli, kde predpokladáme aj výstavbu detských jaslí,  pripravujeme aj 

projektový zámer na výstavbu novej MŠ. Takto by prechod detí z jedného zariadenia do 

druhého nebol stresujúci. V susedstve sa nachádza aj súkromná  základná škola.  Realizovaná 

novostavba  budovy  zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov sa organizačne pridá 

k jestvujúcemu zariadeniu na Robotníckej ulici , ktoré je v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v rámci jeho pôsobnosti metodicky riadené 

oddelením sociálnych služieb. Zariadenie  na Robotníckej je s kapacitou 45 miest, má tri 

oddelenia s celodennou starostlivosťou. Požiadaviek na umiestnenie detí je ďaleko viac. 



 5 

Realizáciou projektu prispejeme k poskytnutiu rozšírenia služby na podporu zosúladenia 

 rodinného a pracovného života  rodinného a pracovného života.   

Novostavba zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov  o zastavanej ploche 

481,5 m2 – Detské jasle Vihorlatská- je situovaná v areáli záhrady, na par.č.13700 k.ú. Nové 

Mesto zapísanej na LV č. 3749 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto.  

 

Situácia osadenia projektu  

 

Katastrálna mapa 

     

 

Satelitný pohľad:  

 

 

 

Z pohľadu povolenia stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom priadku jedná sa o areálovú stavbu v zmysle § 39a ods.3 písm. d) , pre ktorú nie 
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je potrebné územné rozhodnutie, jej umiestnenie sa vykoná v stavebnom povolení v jeho 

výrokovej časti. Je spracovávaná  projektová  dokumentácia pre stavebné povolenie 

a realizáciu stavby.   

 

Prvým krokom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie 

a realizáciu stavby. Svojim charakterom a dispozičným riešením v projektovej dokumentácii 

navrhované zariadenie  plne spĺňa podmienky a hygienické požiadavky kladené na zariadenia 

poskytujúce sociálne služby a je v súlade s Vyhláškou č. 527/2007. Všetky priestory 

zariadenia budú bezbariérové v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb.  a jeho 

vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.. Konkrétne opatrenia:  dimenzovanie 

priestorov chodieb, hygienických zariadení , vstupov do jednotlivých častí je navrhnuté 

v bezbariérovej úprave a rozmerovo navrhnuté tak, aby umožňovali slobodný pohyb osôb s 

hendikepom. Budú tiež použité reflexné prvky, materiálové smerovanie pohybu k bezpečným 

zónam.  Následne v povoľovacom procese bude vydané stavebné  povolenie.   Verejné 

obstarávanie na dodávateľa stavby bude realizované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

a v zmysle požiadaviek riadiacej dokumentácie IROP, s odkladacou podmienkou v účinnosti 

zmluvy o dielo  a to až do schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku a kontrole VO.  

Po schválení  postupov realizovaného VO zo strany riadiaceho orgánu pristúpime k podpisu 

zmluvy o dielo s dodávateľom stavby  a začne sa  realizácia plánovaných aktivít. 

          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, 

čiastočne podpivničený so zastrešením  zelenými plochými  strechami, obdĺžnikového tvaru. 

Stavba bude napojená na inžinierske site – 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.  

    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 tejto vonkajšie priestoru sú aj sadové úpravy.  

Stavba je navrhnutá v energetickej triede A1 , čo obnáša okrem zabudovania kvalitných 

stavebných materiálov aj montáž techniky a technológií  ako súčasť stavby. Pre zabezpečenie 
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energetického fungovania , bude v budove inteligentné centrálne riadenie s inteligentným 

monitoringom.   

Pri realizácii stavby bude vybudovaná aj retenčná  nádrž na dažďovú vodu, ktorá bude využitá 

na zalievanie záhrady. 

    V zmysle harmonogramu uvedeného v projektovom zámere  sa projekt bude realizovať 

prostredníctvom jednej  hlavnej aktivity. Jej realizácia je výlučne stavebného a technického 

charakteru. Časový rámec realizácie je stanovený na 11 mesiacov (03/2020-04/2021). Pri jeho 

stanovení sme vychádzali z technického a technologického  riešenia rekonštrukcie stavby tak, 

aby bolo možné zabezpečiť optimálnu realizáciu stavebných prác. Dodávateľ bude 

zodpovedný v plnom rozsahu za realizáciu stavebných prác. Z časového hľadiska realizácia 

projektu je v súlade s časovým obmedzením v riadiacich dokumentoch. Postup prác pri 

realizácii projektu je navrhnutý s  ohľadom na disponibilné zdroje, kapacity, náklady a aj 

v súvislosti s    predpokladanými rizikovými udalosťami. Vecne sú aktivity vybrané v súlade 

so zadefinovanými  aktívami v príručke pre žiadateľa a ďalšími riadiacimi dokumentmi. 

   Po ukončení stavebnej činnosti a prevzatí diela bude požiadaný stavebný úrad o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia aj  s vydaním  povolenia na prevádzku.  V tomto momente dôjde 

k naplneniu cieľa projektu a to podporeniu  rozvoja  služieb starostlivosti o dieťa do troch 

rokov veku na komunitnej úrovni a k naplneniu stanovených merateľných ukazovateľov 

projektu.  

Po kolaudácii a daní do užívania novej budovy a jej častí o výmere 1235,2 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 
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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 1235,2 m2 

Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach dostanú 

prírastok 1235,2 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  MPSVaR 

SR a tiež z poplatku za poskytnutú službu od rodičov, darov a sponzorských príspevkov.  

Týmto 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. 

 

Celkové  oprávnené výdavky projektu :                                                          916 826,40 €  

Nenávratné finančné prostriedky                                                                     870 985,08 € 

Spolufinancovanie min . 5%                                                                              45 841,32 €  

 

 

 

 

 


