
 

 

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9  

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 

Vyhlasovateľ výzvy:         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Termín vyhlásenia:   27.07.2018 

Termín uzavretia:             27.09.2018 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 13 704 098 EUR 

 
V podmienkach IROP sa v rámci špecifického cieľa 2.1.1. časť C uplatňuje dvojkolový proces výberu 
projektov, tzn. projekt, ktorý je predmetom konania ŽoNFP (druhé kolo procesu výberu projektov) musí 
mať vydanú hodnotiacu správu projektového zámeru, ktorá je povinnou prílohou č. 16 ŽoNFP. Hodnotiacu 
správu projektového zámeru vydáva RO/SO pre IROP v rámci prvého kola procesu výberu projektov.  
 

 
 
 

Oprávnený subjekt – žiadateľ:    

 

A. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako 

zriaďovateľ materskej školy); 

B. obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená 

alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy); 

C. Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá 

odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, 

nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako 

zriaďovateľ materskej školy; 



 

 

D. Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba 

ako zriaďovateľ materskej školy1). 

Financovanie projektu: 

Maximálna intenzita pomoci na projekt: 

Kategória podniku 
príspevok zo 
zdrojov IROP   

(% z COV) 

Spolufinancovanie zo 
zdrojov prijímateľa 

(% z COV) 

max. príspevok pre 
konkrétneho 
prijímateľa 

Menej rozvinuté regióny (všetky kraje okrem BSK) 

a) okresný úrad ako 
zriaďovateľ MŠ2 

100% 
 

0% max. 1 mil. EUR 

b) obec (obec ako zriaďovateľ 
MŠ, mestská časť mesta 
Košice ako zriaďovateľ MŠ) 

95% 5% max. 950 tis. EUR 

c) mimovládne/neziskové 
organizácie (združenie ako 
zriaďovateľ MŠ, cirkev 
a náboženská spoločnosť 
ako zriaďovateľ MŠ) 

95% 
 

5% max. 950 tis. EUR 

d) subjekty súkromného 
sektora (právnická osoba 
ako zriaďovateľ MŠ, fyzická 
osoba ako zriaďovateľ MŠ) 

90% 10% max. 900 tis. EUR 

Viac rozvinuté regióny (BSK) 

e) okresný úrad ako 
zriaďovateľ MŠ 

100% 
 

0% max. 1 mil. EUR 

f) obec (obec ako zriaďovateľ 
MŠ, mestská časť mesta 
Bratislava ako zriaďovateľ 
MŠ) 

95% 5% max. 950 tis. EUR 

g) mimovládne/neziskové 
organizácie (združenie ako 
zriaďovateľ MŠ, cirkev 
a náboženská spoločnosť 
ako zriaďovateľ MŠ) 

95% 
 

5% max. 950 tis. EUR 

h) subjekty súkromného 
sektora (právnická osoba 
ako zriaďovateľ MŠ, fyzická 
osoba ako zriaďovateľ MŠ) 

90% 10% max. 900 tis. EUR 

COV = celkové oprávnené výdavky 

 

                                                 
1 Pojem “materská škola” sa vzťahuje aj na prípady škôl, napr. ZŠ s MŠ. 
2 pojem materská škola sa vzťahuje aj na prípady združených škôl, napr. ZŠ s MŠ 



 

 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

Benchmarky:    

 
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne: 

• max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa; 

• max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.  

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:    

 
a. Výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; 

b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, 
zmenou dispozície objektov; 

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

d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy 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 materských škôl; 

f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. 

 
 

Územie, kde sa môžu aktivity projektu realizovať:    

 
Celé územie Slovenskej republiky: menej rozvinutý región / viac rozvinutý región. 
 
 

      Min. príspevok:  

 nie je stanovený  
Max. príspevok:  

1 000 000 Eur 



 

 

 

Zacielenie podpory prostredníctvom indexu investičnej účinnosti:    

 
Z dôvodu obmedzených finančných zdrojov pre územie je potrebné koncentrovať finančné prostriedky tam, 
kde bude investícia najúčinnejšia, t.j. index investičnej účinnosti. 
 

Kraj/mesto 
Minimálna hodnota indexu 
investičnej účinnosti 

ÚIJ Bratislavského kraja 4,04 

ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Bratislava 2,00 

ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trenčín 5,00 
ÚIJ Nitrianskeho kraja 4,00 
ÚIJ Banskobystrického kraja 5,00 
ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Banská Bystrica 10,00 

ÚIJ Žilinského kraja 7,90 
ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Žilina 11,00 
ÚIJ Prešovského kraja 3,00 
ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Košice 5,00 

ÚIJ = územná investičná jednotka 
 

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. 

 

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

 

− 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: 

• obec územného partnera (ďalej aj „partnerská obec“) musí mať spoločnú hranicu 
katastrálneho územia so žiadateľom, 

• na území obce žiadateľa vznikne/rozšíri svoje kapacity zariadenie, ktoré 
využívajú/preukázateľne budú využívať aj deti z iných obcí, 

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

• 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, 

• 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), 



 

 

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

• žiadateľ môže mať aj viac územných partnerov. 
 

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