
 
 

 
 

  

 

 

Základné informácie o projekte 

Názov projektu: Zvýšenie kapacít Materskej školy v Predmieri 

Žiadateľ: Obec Predmier 

Kód projektu v systéme ITMS2014+: 302021X889 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35 

Hospodárska činnosť 19 - Vzdelávanie 

Miesto realizácie projektu 
Katastrálne územie Predmier; parcely KN-C č. 617/2, 618, 620; 
stavba číslo súpisné 152 na parcele KN-C č. 620 

 

 

Stručný popis projektu 

Obec Predmier je zriaďovateľom Materskej školy, Bajzova 152, Predmier (ďalej aj len „Materská škola“) organizácie 

poskytujúcej služby v oblasti predprimárneho vzdelávania pre deti v predškolskom veku z územia obce Predmier a jej 

okolia.  

Najmä v dôsledku príchodu výrazného zamestnávateľa do katastrálneho územia obce (Dhollandia Central Europe 
s.r.o.) vzrástol v poslednom období záujem o trvalé bývanie v obci zo strany ekonomicky činného obyvateľstva (najmä 
mladých rodín z malými deťmi). Tým vzrástol aj dopyt po službách v oblasti predprimárneho vzdelávania 
poskytovanom materskou školou. 

Súčasná prevádzka Materskej školy je situovaná v jednopodlažnej budove pre školstvo na vzdelávanie a výskum so 
súpisným číslom 152 umiestnenej na parcele KN-C č. 358, katastrálne územie Predmier. 
Ako vyplýva zo štatistických údajov, záujem rodičov o umiestnenie ich detí do Materskej školy v každom z rokov od 
roku 2016 prevýšil jej súčasnú kapacitu (36 detí v 2 triedach). 

Súčasný stavebno-technický stav a riešenie budovy Materskej školy neumožňuje a v budúcnosti ani neumožní 
navýšiť jej kapacitu bez zásadných stavebných úprav a intervencií zodpovedajúcim relevantnej legislatíve. 
Navyše súčasné dispozičné riešenie budovy Materskej školy predstavuje ďalšie kvalitatívne a kvantitatívne 
obmedzenia zabezpečovania predškolskej výchovy: 

• v oboch triedach sa spoločne edukujú deti vo veku od 3 do takmer 6 rokov. Uvedené je v rozpore s ustanovením 
§ 28 ods. 8 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podľa ktorého – citujeme: „Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú 
dochádzku, sa obvykle zaraďujú do samostatnej triedy. “– koniec citátu 

• v interiéry chýba vhodný priestor na realizáciu povinnej pohybovej prípravy detí, ktorú je možné realizovať 
obmedzene – vonku v záhrade v závislosti od aktuálneho počasia. 
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Projekt je preto zameraný na: 

• odstránenie priestorových a technických nedostatkov prevádzkových priestorov slúžiacich pre potreby 

Materskej školy a ich zosúladenie s legislatívnymi požiadavkami platnými pre oblasť predprimárneho 

vzdelávania 

• udržanie a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy zo súčasných 36 detí v 2 triedach na plánovanú 

kapacitu 61 detí v 2 triedach 

• odstránenie obmedzení pre realizáciu predprimárneho vzdelávania v Materskej škole pre deti 

predškolského veku.  

Takto zameraný projekt nepochybne prispeje k zlepšeniu podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného 
života rodičov z pohľadu formy organizácie výchovy a vzdelávania v nových triedach MŠ, v ktorej prevažuje 
celodenná starostlivosť. 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je zabezpečiť čo najširší prístup ku kvalitnejším verejným službám v oblasti 

predprimárneho vzdelávania pre deti v predškolskom veku z územia z územia obce Predmier a jej okolia 

a prispieť tak k plynulému prechodu týchto detí k plneniu si povinnej školskej dochádzky a jej 

úspešnému zvládnutiu.  

Naplnenie cieľa projektu sa dosiahne rozšírením v súčasnosti nedostatočných kapacít Materskej školy, 

Bajzova 152, Predmier (ďalej aj len „Materská škola“), ktorej je žiadateľ zriaďovateľom, zo súčasnej kapacity 36 

detí v 2 triedach na plánovanú kapacitu 61 detí v 3 triedach. 

Merateľné ukazovatele projektu 

Dosiahnutie cieľa Projektu a jeho udržateľnosti bude, v období po jeho realizácii, merateľné merateľnými 

ukazovateľmi: 

• P0067 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl s cieľovou hodnotou 61 detí    

• P0300 Počet podporených materských škôl s cieľovou hodnotou 1 

• P0374 Počet renovovaných verejných budov s cieľovou hodnotou 1 

• P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov s cieľovou hodnotou 209,2 m2 

• P0759 Počet podporených areálov MŠ s cieľovou hodnotou 1 

• P0867 Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením s cieľovou hodnotou 1. 

 


