
Kapacita materských škôl 
 
5. Ako si mám vysvetliť požadované rozšírenie kapacity existujúcej MŠ v prípade, ak už v súčasnosti máme z 
60 detí 20 z MRK?  
Na základe znenia výzvy rozšírenie kapacity znamená nárast kapacity existujúcej materskej školy/ elokovaného 
pracoviska minimálne o 30% z kapacity materskej školy/ elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z 
kapacity pred jej rozšírením), pričom počet detí MRK v rámci rozšírenej kapacity musí byť minimálne vo výške 30 
% z kapacity materskej školy/ elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením). 
Vo Vašom prípade to znamená, že je potrebné rozšíriť kapacitu MŠ min. o 60 x 0,30 = 18 detí a zároveň je 
potrebné splniť podmienku, že v rámci tejto rozšírenej kapacity musí byť počet detí z MRK min. 60 x 0,30 = 18 
detí z MRK t.j. nových detí z MRK bez zarátania detí z MRK, ktoré už navštevujú v súčasnosti MŠ t.j. Vaša cieľová 
hodnota súvisiaceho ukazovateľa „Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru 
materských škôl“ bude 38 (20 súčasných detí + 18 nový detí). Je možné rozšíriť kapacitu MŠ aj o viac ako 
uvedených 18 detí, ale vždy platí, že ak by sa rozšírila kapacita o 18 a viac detí, min. 18 musí byť nových detí z 
MRK. 
 

Otázky uvedené vyššie boli prijaté po zverejnení aktualizácie výzvy dňa 31.8.2016 

 
4. Je dôležité priložiť zoznam nevybavených žiadosti o umiestnenie detí do materských škôl v pôsobnosti 
žiadateľa? Je toto kritérium rozhodujúce alebo jedno z viacerých posudzovaných? V prípade že nemáme 
nevybavené žiadosti, nie sme oprávneným žiadateľom? 
Zoznam nevybavených žiadostí o umiestnenie detí do MŠ nie je povinnou prílohou ŽoNFP. Vo formulári ŽoNFP v 
časti 7 je však potrebné popísať východiskovú situáciu tzn. aj okolnosti, ktoré vedú k realizácii projektu vrátane 
údajov o záujme detí o návštevu MŠ. Vzhľadom na skutočnosť, že počet nevybavených žiadostí sa z roka na rok 
mení, SO nedefinoval túto oblasť ako jednu z podmienok poskytnutia príspevku. Žiadateľ si musí byť vedomý, že 
cieľom výzvy je rozšírenie kapacít MŠ, čo znamená, že výstavbou novej MŠ/elokovaného pracoviska ako aj 
rekonštrukciou sa vytvárajú nové miesta v MŠ (podrobne popísané v podmienke Oprávnenosť aktivít realizácie 
projektu). 
Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, musia byť kvantifikované 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 výzvy – Zoznam povinných 
merateľných ukazovateľov. Prijímateľ zodpovedá za plnenie a vyhodnotenie merateľných ukazovateľov v rámci 
realizácie hlavných aktivít projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci udržateľnosti projektu (5 rokov). 
Preto je dôležité dôkladne zvážiť situáciu záujmu rodičov a detí o návštevu MŠ vo vašom meste a následne 
nastaviť projekt tak, aby boli nastavené hodnoty merateľných ukazovateľov resp. zvýšenie kapacity MŠ reálne a 
splniteľné. 
 
3. V súčasnosti máme v MŠ spolu 38 detí ale kapacitu škôlky máme podľa súčasných rozmerov a platnej 
legislatívy len na 20 detí, na čo nás upozornil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach pri 
kontrole, pričom nám dal lehotu 4 roky na odstránenie týchto nedostatkov. Momentálne plynie druhý rok 
tejto výnimky. T.z. formálna kapacita je 20, ale reálne tam máme 38 detí. Moja otázka znie, ak na základy výzvy 
zrekonštruujeme priestory MŠ (pôjde o prístavbu k aktuálnym triedam, zmenu dispozičného riešenia a 
rozšírenie sociálnohygienických zariadení v MŠ) tak, že bude dispozičná kapacita pre 45 detí, bude sa to brať 
ako navýšenie kapacity o 7 detí alebo navýšenie kapacity o 25 detí?  
V rámci hlavnej aktivity výzvy 2.1 „Rekonštrukcia budovy MŠ/ elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej 
kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov“ rozšírenie kapacity znamená 
nárast kapacity existujúcej MŠ/elokovaného pracoviska minimálne o 30% z kapacity MŠ/elokovaného pracoviska 
v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením), pričom počet detí MRK v rámci rozšírenej kapacity 
musí byť minimálne vo výške 30 % z kapacity MŠ/elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity 
pred jej rozšírením). 
Uvedené znamená, že východiskom pre nevyhnutné 30% navýšenie je súčasná kapacita, nie súčasný, v rámci 
výnimky, povolený počet detí v MŠ. 
Vo vašom prípade je súčasnou kapacitou v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 počet 20 detí, tzn. v rámci projektu 
rozširujete kapacitu o 25 detí na plánovanú kapacitu 45 detí. 
V rámci rekonštrukcie MŠ je zároveň dôležité dosiahnuť úsporu energie v zmysle povinných merateľných 
ukazovateľov uvedených v prílohe č. 3 výzvy. 
 



2. Je potrebné, aby bolo v existujúcej MŠ, ktorá je predmetom projektu, 30% detí z MRK v čase podania Žiadosti 
o NFP? 
Nie. Ak žiadateľ žiada o príspevok na rekonštrukciu existujúceho predškolského zariadenia, aktuálny 
percentuálny podiel detí z MRK sa v štádiu podania ŽoNFP nepreukazuje a preto ani zo strany SO sa v štádiu 
overovania podmienok poskytnutia príspevku aktuálny percentuálny podiel detí z MRK neoveruje. 
V prípade rekonštrukcie predškolského zariadenia rekonštrukcia musí byť zameraná na rozšírenie kapacity 
existujúcej MŠ/elokovaného pracoviska, pričom počet detí MRK v rámci rozšírenej kapacity musí byť minimálne 
vo výške 30% z kapacity predškolského zariadenia v čase podania ŽoNFP (teda kapacity pred jej rozšírením). 
 
1. Ako je potrebné chápať podmienku rozšírenia kapacity existujúcej materskej školy (ďalej len „MŠ“)/ 
elokovaného pracoviska prostredníctvom hlavných aktivít 1.2, 2.1 a 2.2 konkrétne textáciu „Rozšírenie 
kapacity znamená nárast kapacity existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska minimálne o 30% z 
kapacity materskej školy/ elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením) 
pričom počet detí MRK v rámci rozšírenej kapacity musí byť minimálne vo výške 30 % z kapacity materskej 
školy/ elokovaného pracoviska v čase podania ŽoNFP (teda z kapacity pred jej rozšírením)“? 
Príklad: 
MŠ má súčasnú kapacitu/kapacitu v čase podania ŽoNFP (v zmysle platnej legislatívy) 100 detí. V zmysle 
podmienok výzvy je potrebné zvýšiť kapacitu o 30 % t.j. o 30 detí. 
Zároveň však je potrebné splniť podmienku, že počet detí z MRK v rámci rozšírenej kapacity musí byť 30% z 
pôvodnej kapacity pred rozšírením tzn. 100 detí x 0,30 = 30 detí z MRK. Z toho vyplýva, že ak by v tomto prípade 
žiadateľ rozširoval kapacitu iba o minimálne požadovaných 30%, všetkých 30 detí musí pochádzať z MRK. 
Ak by chcel žiadateľ rozšíriť kapacitu napr. o 40% (100 x 0,40 = 140 detí), tak z rozšírenej kapacity (40 detí) musí 
byť minimálne 30 detí z MRK t.j. 30% z pôvodnej kapacity MŠ v čase podania ŽoNFP (100 x 0,30 = 30 detí), pričom 
už nie je v tomto prípade povinnosť mať zvyšných 10 detí z MRK. 

 


