
 

 

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl  

 
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35 

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program (IROP)    

Výzvu vyhlásil:          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

V rámci sa uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (kód výzvy 
IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 - výzva na projektový zámer) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola 
(žiadosť o NFP).1 
 
Sprostredkovateľský orgán (SO pre IROP):   
 

p.č.  RIÚS (regionálna integrovaná 
územná stratégia) 

MFO (mestská funkčná oblasť) 

1. BA Úrad BSK MPRV SR 

2. BB  MPRV SR2 MPRV SR 

3. TT --- (vyčerpaná alokácia) --- (vyčerpaná alokácia) 

4. TN --- (vyčerpaná alokácia) MPRV SR 

5. ZA Úrad ZSK MPRV SR 

6. NR Úrad NSK --- (vyčerpaná alokácia) 

7. KE --- (vyčerpaná alokácia) MPRV SR 

8. PO Úrad PSK --- (vyčerpaná alokácia) 

 
 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   
 

- Okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy 

- Obec (obec ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ 
materskej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ materskej školy) 

- Mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ materskej školy, cirkev 
a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy) 

- Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba 
ako zriaďovateľ materskej školy) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 V prípade neúčasti žiadateľa v prvom kole bude žiadateľovi v prípade predloženia žiadosti o NFP v druhom kole 
zastavené konanie o žiadosti. 
2 Ak sa miesto realizácie nachádza na území RIÚS BBSK mimo MFO Mesta BB, žiadateľ predkladá žiadosť o NFP na 
adresu RO pre IROP (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) 



 

 

 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

Alokácia: 14 045 798 EUR (zdroje EÚ) 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj  

(zdroj EÚ) 

Alokácia pre RIÚS  

(zdroj EÚ) 

Alokácia pre MFO  

(zdroj EÚ) 

Bratislavský 1 137 061  549 662  587 399  

Trnavský n/a n/a n/a 

Nitriansky 2 282 862  2 282 862  n/a 

Trenčiansky 321 580  n/a 321 580  

Banskobystrický 1 213 962  422 991  790 971  

Žilinský 1 458 723  1 008 112  450 611  

Prešovský 6 323 515  6 323 515  n/a 

Košický 1 308 095  n/a 1 308 095  

 
 
Oprávnené aktivity:   

a) výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania3; 

b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou 
dispozície objektov; 

c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby MŠ s prvkami 
inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); 

d) stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – 
uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov 
inkluzívneho vzdelávania; 

e) obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ; 

f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ. 

 

Žiadateľ rozširovanie kapacít MŠ je povinný realizovať aktivitami pod písmenom a) až c). 

Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj min. jednu z aktivít pod písmenom d) až e). 

Aktivitu f) nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu. 

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

• celé územie Slovenskej republiky: menej rozvinutý región (celá SR mimo BSK) / viac rozvinutý región 
(BSK). 

                                                 
3 detailnejšie viď príloha č.9 výzvy 



 

 

Termín na podanie projektov                                                          

 
 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: 

• žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy min. o 10 miest; 

• na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach, ktoré majú byť nadobudnuté/zhodnotené z NFP nesmie 
viaznuť skôr vzniknuté záložné právo; 

•  v prípade ak sa viacero obcí rozhodne realizovať spoločný projekt zameraný na zvýšenie kapacít 
MŠ na území jednej obce (žiadateľa), musia byť splnené nasledovné podmienky: 

a) obec územného partnera (ďalej aj „partnerská obec“) musí mať spoločnú hranicu 

katastrálneho územia so žiadateľom, 

b) na území obce žiadateľa vznikne/rozšíri svoje kapacity zariadenie, ktoré 

využívajú/preukázateľne budú využívať aj deti z iných obcí, 

c) existujúce zariadenia MŠ každej partnerskej obce (ak existujú), majú naplnené súčasné 

kapacity, 

d) existujúce zariadenia partnerskej obce si nebudú žiadať o finančné prostriedky z EŠIF na 

ďalšie rozširovanie svojej kapacity MŠ na svojom území v období minimálne 5 rokov po 

ukončení realizácie aktivít projektu, 

e) na území partnerskej obce v súčasnosti nie sú dostatočné kapacity MŠ (počet detí vo veku 

3-5 rokov je vyšší ako počet miest v MŠ v obci), 

f) každá partnerská obec môže vytvoriť spoločný projekt len s jednou obcou – žiadateľom, 

g) žiadateľ môže mať aj viac územných partnerov. 

• v prípade, že bola žiadateľovi vydaná negatívna hodnotiaca správa na projektový zámer, žiadateľ je 

povinný nedostatky odstrániť, inak  mu bude vydané rozhodnutie o zamietnutí ŽoNFP. 

Rozsah údajov, ktoré nie je možné meniť v žiadosti o NFP (v porovnaní s PZ) 
a) hodnoty merateľných ukazovateľov žiadosti o NFP znížiť o viac ako 10%; 
b) výšku oprávnených výdavkov projektu v žiadosti o NFP zvýšiť o viac ako 15%; 
c) zmeny hlavných aktivít, ktorými by došlo k zmene povahy projektu vzhľadom na výsledky podpory 

IROP v rámci špecifického cieľa danej investičnej priority. 
 
 
 
 
 
 

 

8.1.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

8.4.2019 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 3 mesiace 
Ďalšie 

hodnotiace kolá 
do uzavretia 

výzvy  



 

 

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 
 
 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 

 

 

 

 

 
 
 

Minimálny príspevok:  

nie je stanovený  Maximálny príspevok:  

1 000 000 Eur 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Helena Krempaská  
Mobil: +421  917 497 078 
Tel.: +421 2 4464 53 84,5 
E-mail: krempaska@octigon.sk 

mailto:lanakova@octigon.sk

