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Ďalší škôlkari sa môžu tešiť na nové triedy, hračky i detské ihrisko .  

 
Ďalšie dobrá vec sa podarila. Naša mestská časť sa dlhodobo venuje problematike vzdelávania a to nielen na úrovni 

základného školstva ale i predškolského veku.  Už v roku 2009 sme zrekonštruovali starú viac ako 40 ročnú budovu škôlky na 

Koniarkovej ulici a rozšírili počet detí z necelých osemdesiat na 125. Postupne však počet detí ďalej rástol a preto sme už 

v roku 2015 začali pripravovať ďalšie rozšírenie kapacít, a pripravili sme projekt ďalších 4 tried s kapacitou pre 88 detí. 

Získali sme právoplatné povolenie a podali sme žiadosť o získanie finančných prostriedkov z IROPu. Projekt sme podali ešte 

v decembri 2016 a v týchto dňoch sme  dostali sme dlho očakávanú správu, že náš projekt bol schválený.       

 

 

Rozhodnutím Ministerstva 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

a listom zo 16.8.2017 

o schválení žiadosti o NFP 

č.302020H761 pre Projekt 

„Prístavba a nadstavba 

objektu Základnej školy 

Kataríny Brúderovej 

a adaptácia priestorov 

pre potreby MŠ“  a ktorý 

je navrhovaný v súlade so 

stratégiou IROP PO 2 - 

Ľahší prístup k efektívnym 

a kvalitnejším verejným 

službám a špecifickým 

cieľom 2.2.1. – Zvýšenie 

hrubej zaškolenosti detí materských škôl získala naša mestská časť na jeho realizáciu sumu 559.527,77 eur . Výsledky 

projektu 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 v rámci 

mestskej časti Bratislava Vajnory.   

 
Projekt sa bude realizovať v katastrálnom území Vajnory (Mestská časť Bratislava – Vajnory) na parcelách č. 25 a 26/4, 

kde sa v súčasnosti nachádza budova Základnej školy Kataríny Brúderovej. 

 

 Realizáciou projektu 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 v rámci mestskej časti. Hlavnými aktivitami projektu sú č. 1. Rozšírenie kapacít materskej školy nadstavbou 

základnej školy, aktivita č. 2. Vybudovanie prístavby základnej školy – schodisko a rozšírenie jedálne a č. 3. Vytvorenie 

detského ihriska pre MŠ stavebno-technickou úpravou areálu ZŠ.  

 

Vzniknú tak 4 nové triedy pre celkom 88 detí a nové detské ihrisko v rámci areálu. Okrem týchto aktivít zabezpečí žiadateľ aj 

materiálno-technické zariadenie nových priestorov v zmysle predpísaných štandardov z vlastných zdrojov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Realizáciou aktivít projektu dôjde ku integrovanému prístupu ku aktivitám Operačného programu Ľudské zdroje a to najmä 

silnou väzbou na PO 1 OPĽZ, špecifický cieľ 1.1.1, ktorý má za cieľ zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov a PO 3, špecifický cieľ 3.2.1, ktorý má byť naplnený zlepšením 

podmienok na zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä 

žien. Oba tieto ciele sú synergické s cieľmi projektu, ktoré svojou realizáciou naplní. Vytvorí sa tak predpoklad pre možnosť 

realizácie projektov z vyššie uvedených špecifických cieľov OPĽZ. 
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Projekt sa realizuje v školskom zariadení 

zaradenom do siete škôl, školských zariadení v 

súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v 

platnom znení. MŠ na Koniarkovej ulici č. 9 

v Mestskej časti Bratislava – Vajnory je 

zaradená do siete škôl a školských zariadení od 

1.9.1950 a doteraz je v nepretržitej prevádzke. 

Projekt je aj v súlade so zákonom č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v 

platnom znení a jeho ustanovení týkajúcich sa 

materských škôl a predprimárneho vzdelávania.  

 

„Materská škola má dať dieťaťu taký základ, 

aby malo po celý život potešenie zo 

vzdelávania“. Realizáciou projektu dôjde 

k vytvoreniu kvalitného zázemia pre 

poskytovanie predprimárneho vzdelávania 

v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 (a v znení jeho aktualizácie platnej od 1.9.2016 – Štátny vzdelávací 

program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách). Naplnené budú ciele výchovy a vzdelávania v MŠ a dodržané 

vzdelávacie štandardy, organizačné podmienky vzdelávania, personálne zabezpečenie, splnené budú podmienky pre zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.  
 

Realizáciou projektu budú 

vytvorené podmienky pre 

inkluzívne vzdelávanie. 

Prostredníctvom nových 

priestorov bude vytvorené 

prostredie, ktoré umožní 

personálu zabezpečiť rôznorodé 

výchovno-vzdelávacie aktivity 

v súlade s ich špecifickými 

potrebami s cieľom 

zabezpečenia plnohodnotnej 

účasti na vzdelávaní.  

Mestská časť Bratislava - 

Vajnory je v rámci Regionálnej 

integrovanej územnej stratégie 

Bratislavského kraja súčasťou 

mestského funkčného rozvoja.  

 

Integrovaná územná jednotka 

Bratislava - Vajnory je súčasťou špecifického cieľového územia intervencií pre oblasť materských škôl v rámci Integrovanej 

územnej stratégie mestskej oblasti. 

 

Projekt je tiež v súlade s cieľmi analytickej časti RIUS BK v časti Materské školy (str. 75 RIUS BK), kde realizáciou projektu 

dôjde k naplneniu čakávaného výsledku v oblasti podpory materských škôl: 

- rozšírenie kapacity MŠ a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 – 5 roku veku, 

- zvýšenie počtu MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho 

vzdelávania v materských školách, 

- zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, 

- zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktorých rodičia o 

predprimárne vzdelávanie prejavia záujem, rozširovanie predškolskej výchovy vo veku od 3 do 5 rokov.  

Index investičnej účinnosti pre Mestskú časť Bratislava – Vajnory, v súlade s multikritriálnym hodnotením územných 

investičných jednotiek na základe Posúdenia investičného potenciálu materských škôl v rámci RIÚS pre Bratislavský kraj, je 

42,86. Na základe získanej hodnoty indexu investičnej účinnosti tak plne napĺňa jednotlivé stanovené kritériá. 
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Po podpise zmluvy o NFP  môže priamo dôjsť ku realizácii jeho hlavných aktivít, nakoľko Mestská časť Bratislava – Vajnory 

disponuje právoplatným stavebným povolením na stavbu „Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej 

pre účely vytvorenia materskej školy, Osloboditeľská 1, Bratislava – zmena dokončenia stavby“ zo dňa 20.4.2016 a taktiež 

boli vykonané verejné súťaže na dodávateľa stavebných prác a detského ihriska. Zmluvy sú tesne  pred podpisom. 

Dokumentácia procesu verejného obstarávania bola z vlastného podnetu žiadateľa skontrolovaná Úradom pre verejné 

obstarávanie bez nálezu porušenia ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na tieto okolnosti nepredpokladáme 

nenaplnenie časového plánu projektu a riziká ovplyvňujúce realizáciu projektu sú tak na nízkej úrovni. Predpoklad realizácie 

hlavných aktivít projektu je 06/2017 – 12/2018. Začiatok samotnej stavby  je plánovaný na marec 2018 a dokončenie do 

1.9.2018. 

 

Mestská časť Vajnory každoročne registruje prírastok mladých obyvateľov. Je prirodzené že pribúdajú aj deti v predškolskom 

veku. Zvýšením kapacity materskej škôlky nebudú musieť rodičia s trvalým bydliskom vo Vajnoroch každé ráno prevážať 

svoje ratolesti do škôlok v iných častiach Bratislavy. Je to tak dobre pre nich aj pre  ich drobizg. Teší nás to lebo deti sú naša 

budúcnosť.   
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