
 

 

Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr 

 

Všeobecné informácie o projekte: 

Názov projektu:                      Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr 

Kód projektu:         302021CDN4 

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program 

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

Investičná priorita:                 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách. 

Fond:                                        Európsky fond regionálneho rozvoja 

Poskytovateľ:                          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

Stručný popis projektu: 

Projekt rieši novostavbu materskej školy ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob. Hlavný cieľ 
projektu je v súlade so stratégiou IROP. Špecifickým cieľom projektu je realizácia stavby v obci 
s urgentnou potrebou zvýšenia kapacity materskej školy. Miestom realizácie projektu – výstavby nového 
objektu vrátane vnútorného vybavenia je obec Slovenský Grob - OS Šúr. 

Zvolené merateľné ukazovatele: 

  Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl: 60 

 Počet podporených materských škôl: 1 

Počet nových verejných budov 1 

 Podlahová plocha nových verejných budov 1267,59 m² 

 Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo 
renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja 1267,59 m² 



Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením: 1  

 

Hlavné aktivity projektu: 

    a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania 

    e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl 

Cieľom projektu je výstavba materskej školy. Objekt je situovaný na rovinatom pozemku v obci 
Slovenský Grob na parcele registra C č. 3820, ktorá je vo vlastníctve stavebníka. Jedná sa o Obytný súbor 
Slovenský Grob – Šúr, ulica Tichá. Realizáciou projektu sa prispeje k odstráneniu nedostatočných kapacít 
MŠ v obci Slovenský Grob. 

Projektová dokumentácia “ Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr “ rieši novostavbu materskej školy 
vrátane vnútorných inštalácií a pripojení inžinierskych sietí, pre potreby zabezpečenia nedostačujúcich 
kapacít v predmetnej lokalite. V projekte rátame s kapacitou 60 žiakov pre predprimárne vzdelávanie. 

Objekt je priestorovo rozčlenený na prevádzkové celky. Objekt je rozdelený na časť výchovnovzdelávaciu 
(herne + spálne, šatne pre deti, hygienické zariadenia pre deti, komunikačné chodby, priestor riaditeľne 
s izolačnou miestnosťou, kancelária, hygienické zázemie pre pedagógov a jedáleň, WC imobilných a sklad 
hračiek so samostatným vstupom z exteriéru), hospodárske zázemie kuchyne (hospodársky vstup so 
vstupnou chodbou, kancelária, zázemie pre personál kuchyne, skladové priestory kuchyne, priestory 
príslušenstva kuchyne a samotná kuchyňa s vaňou a umývaním stolového a kuchynského riadu) a 
technické zázemie (priestor technickej miestnosti so samostatným vstupom). 

Pre imobilné deti sú toaletné potreby zabezpečené toaletným vozíkom na kolieskach s redukciou 
vrátane príslušného asistenta. Prvé a druhé nadzemné podlažie je vertikálne prepojené vnútorným 
dvojramenným schodiskom tvaru U s priamymi schodiskovými ramenami a medzipodestou. 
Bezbariérový prístup na druhé nadzemné podlažie je zabezpečený špecializovaným zariadením. Jedná sa 
o schodolez vhodný pre navrhovaný rozmer medzipodesty. 

V objekte sa navrhuje 6 herní so spálňou, plošne dimenzovaných o výmere 101,14 m2 . Miestnosť herňa 
+ spálňa je prístupná cez šatňu. Šatne sú prístupné z centrálnej chodby a budú vybavené lavičkami a 
uzamykateľnými skrinkami na odkladanie odevu a topánok. Každá herňa + spálňa má samostatnú 
umyváreň s WC, v ktorej sa nachádzajú 5x umývadlo pre deti, 1x umývadlo pre dospelých, 5x záchodová 
misa a je tu situovaná aj stena na vešanie uterákov. Umyváreň s WC je prístupná zo šatne aj z miestnosti 
herňa + spálňa. Pre pedagógov sa navrhuje hygienické zázemie pozostávajúce zo šatne s 
uzamykateľnými skrinkami na odkladanie topánok a odevu, z hygienickej časti so sprchovým kútom a 
umývadlami a zo samostatných WC odčlenených ľahkými sanitárnymi priečkami s integrovanými 
dverami. Súčasťou stavby je aj priestor pre upratovačku. 

Vo východnom krídle materskej školy je situovaná kuchyňa so zázemím s oddeleným vstupom pre 
zásobovanie zo severnej strany objektu. Kapacitne je kuchyňa navrhnutá tak, aby pokryla požiadavky 
prevádzky zariadenia materskej školy. To znamená počet jedál na deti a personál materskej školy. V 
objekte sa navrhuje stravovanie s prípravou jedla vo vlastnej kuchyni, prípadne aj s možnosťou 



podávania hotových jedál .Riešenie odpadového hospodárstva z prevádzky bude riešené v súlade s 
prevádzkovým poriadkom. Odpad bude uskladnený v odpadových nádobách na ploche preto vyčlenenej 
na predmetnej parcele vo vlastníctve stavebníka. Biologický odpad z kuchyne bude uskladnený v 
miestnosti nato určenej vybavenej chladiacim zariadením 

Harmonogram realizácie projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    12 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                       10/2022 

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                    9/2023 

 

Financovanie projektu: 
Forma financovania:            Nenávratný grant 

Výška nenávratného finančného príspevku:                                         2 375 000 € 

    finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                      1 250 000 € 

    finančná podpora zo zdrojov ŠR:                                                         1 125 000 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                  125 000 € 


