
 
 

 

PROJEKT:  OBNOVA A NADSTAVBA - MATERSKÁ ŠKOLA JAROVCE 

 

Prijímateľ:  Bratislava – mestská časť Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava 

Kód projektu: 302021CFA5 

Názov projektu: Obnova a nadstavba - Materská škola Jarovce 

Kód výzvy:                     IROP-PO2-SC221-2022-94 

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

Špecifický cieľ: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 

a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry.  

 

Informácia o projekte 

Cieľom projektu je navýšenie kapacity materskej školy a zabezpečením interiérového vybavenia vo výraznej 

miere prispieť ku skvalitneniu predškolského vzdelávania.  

Predmetom projektu  „Obnova a nadstavba - Materská škola Jarovce“ je obnova a nadstavba objektu 

bývalých jasieľ v areály materskej školy ma Trnkovej ulici č. 4. Obnovou a nadstavbou objektu bude 

vytvorených 48 nových miest v materskej škole.  

Projekt pozostáva z realizácie troch aktivít: 

1. Obnova a nadstavba - MŠ Jarovce  

2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu MŠ Jarovce  

3. Materiálovo-technické vybavenie MŠ Jarovce 

Realizáciou projektu sa 

• pôvodná podlahová plocha budovy bývalých jaslí realizovanými stavebnými prácami (obnova, nadstavba) 

navýši z 939,32m2 na 1 431 m2,  

• navýši pôvodná kapacita MŠ o 48 miest, celková kapacita MŠ po realizácii projektu bude 156 miest, 

• navýši počet tried MŠ na 8, pričom 6 tried bude umiestnených  v obnovenej budove  a 2 triedy budú 

v existujúcich priestoroch MŠ. Do nových tried sa zabezpečí aj interiérové vybavenie. 

• na prízemí a na prvom nadzemnom podlaží sa vytvoria priestory pre záujmovú činnosť detí, 

• bezbariérovosť a prístupnosť priestorov MŠ bude zabezpečená výťahom čím sa vo výraznej miere otvoria 

možnosti pre inkluzívne vzdelávanie,  

• vzniknú nové priestory výdajne stravy vrátane prístrojového vybavenia a zariadenia, 

• energetickými opatreniami dôjde k úspore primárnej energie potrebnej na vykurovanie a k zníženiu CO2 

vypúšťaného do ovzdušia, 

• prispeje  k zadržiavaniu vody v teréne realizáciou vsakovacích objektov. 

 

Dátum podpisu zmluvy o NFP:   04.11.2022 

Predpokladaný dátum ukončenia  projektu: december  2023 

Celkové výška oprávnených výdavkov projektu: 1 559 592,94 Eur 

Miera spolufinancovania projektu EÚ:  95% 

Miesto realizácie projektu:   Mestská časť Bratislava - Jarovce 


