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Informácia o možnosti čerpania  finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho  

operačného programu 
 
 

Mestská časť Bratislava –Dúbravka môže v programovacom období 2014-2020 čerpať 
finančné prostriedky z Integrovaného  regionálneho operačného programu (ďalej len 
„IROP“).  

Do konca februára je potrebné zo strany mestskej časti naplniť Elektronický zásobník, 
v ktorom stručne popíšeme projekty v oblastiach, ktorých môžeme v najbližších rokoch 
čerpať finančné prostriedky. 
 
Ide o nasledovné oblasti: 

- Cyklotrasy, 
- Sociálna oblasť (komunitné centrum, denný stacionár), 
- Školstvo (materské školy, základné školy), 
- Kultúra (v rámci tejto sekcie bude možné čerpať finančné prostriedky na zakúpenie 

techniky a zariadenia, ktoré bude rozvíjať a podporovať slobodné povolania), 
- Odpadové hospodárstvo (zberný dvor). 
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Prehľad možnosti financovania z IROP 

PRIORITA OPRÁVNENÉ AKTIVITY Hlavné zásady výberu projektov OPRÁVNENÍ 
ŽIADATELIA OP 

Cyklo 
doprava 

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na 
celkovom počte prepravených osôb  
 
Aktivity: 
 
A) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry 

pre nemotorovú dopravu:  
- cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už 

existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie 
nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na 
existujúcich miestnych komunikáciách 
a komunikáciách medzi sídlami,  

- doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené 
parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice 
pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne 
bicyklov, hygienické zariadenia apod.); 

- budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, 
shared spacei, vylúčenie dopravy z ulíc okrem 
mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.); 

- zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov 
cestnej premávky -  odstraňovanie úzkych miest v 
pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, 
apod.; 

 
B) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklodopravy vo 

verejnosti; 
- webové portály, mobilné aplikácie apod.; 

 
INDIKÁTOR: Dĺžka nových/podporených cyklistických 

Projekty musia korešpondovať s príslušnými 
strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, 
spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami 
a centrami hospodárskeho významu (uzly, ktoré 
generujú minimálne 300 pracovných miest) a 
v prípade projektov realizovaných na území sídel 
vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k 
občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu 
cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej 
práce. 
 
Pozor: kontext športového alebo turistického 
vyžitia nie je oprávnený!     

Mestá; obce;  
združenia 
obcí;  
VÚC;  
subjekty 
poskytujúce 
pravidelnú 
verejnú 
osobnú 
dopravu; 
mimovládne 
organizácie 

IROP 
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komunikácií/ km 

Prioritná os 
2 
 

Sociálne 
služby 

CIEĽ:  
Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb 
a zabezpečenia výkonu opatrení ochrany detí a sociálnej 
kurately v zariadeniach inštitucionálnej formy na 
komunitnú a podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa 
do 3 rokov. 
 
Podciele:  
A) deinštitucionalizácia sociálnych služieb vybraných 

zariadení soc. služieb  
B) podpora vykonávania soc. služieb a opatrení SPOaSK na 

komunitnej úrovni a rozvoj služieb starostlivosti o dieťa 
do 3 rokov 

 
Aktivity: sú zamerané na riešenie infraštruktúry 
- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia nových 

objektov pre potreby poskytovania komunitnej 
starostlivosti  alebo existujúcich objektov, ktoré už takúto 
starostlivosť poskytujú ; 

- zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov 
zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré 
poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti.  

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb 
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku  

-  materiálno-technické vybavenie zariadení vrátane 
motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne 
služby a výkonu opatrení SPOaSK.  

- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 
- obstaranie nehnuteľnosti alebo pozemku na účely 

rekonštrukcie alebo objektu. 
 

Podporené budú iba zariadenia, ktoré sú v súlade 
so:   
- Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych 

služieb a náhradnej starostlivosti v SR, 
- Národným akčným plánom prechodu z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 
v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015, 

- Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych 
rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 
2015 s výhľadom do roku 2020 - Plán 
transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej 
starostlivosti, 

- so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
v platnom znení, 

- so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom 
znení, 

Súlad sa potvrdzuje stanoviskom vecne príslušného 
orgánu, 
- podmienkou deinštitucionalizcie zariadení 

sociálnych služieb a zariadení na výkon SPOaSK, je 
transformačný plán zariadenia, 

- výber lokality pre umiestnenie sociálnej služby sa 
riadi preferenciami prijímateľov sociálnych služieb, 
ktorí k nej majú nejaký vzťah alebo sa riadi 
potrebou kompletizovať sieť komunitných služieb 
v danej lokalite, 

- podporené objekty v sociálnych službách spojené 
s bývaním môžu mať maximálne kapacitu 6 miest 
v 1 bytovej jednotke a maximálne 2 bytové 
jednotky v 1 objekte, 

- podporené objekty na poskytovanie starostlivosti 

Obec; VÚC; 
právnická 
osoba 
zriadená alebo 
založená  
obcou alebo 
VÚC 
 iná osoba 
(neverejný 
poskytovateľ 
sociálnej 
služby, 
neverejný 
zriaďovateľ 
sociálnej 
služby) 
ÚPSVaR 
akreditované 
FO/PO 
 
 
 

IROP 
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Dôležité:  
Zámerom je podporiť sociálne služby krízovej intervencie, 
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi a sociálne služby 
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku. Sociálne 
služby s použitím telekomunikačných technológií  
a podporné služby budú podporované v odôvodnených 
prípadoch.   
 
IROP podporuje ambulantné služby ako aj zariadenia krízovej 
intervencie, ktoré sú v kompetencii obce. O transformácii 
pobytových zariadení pre seniorov sa neuvažuje! 
 
INDIKÁTOR: Kapacita podporených zariadení sociálnych 
služieb 
 
  

o deti do 3 rokov veku môžu mať maximálne 
kapacitu 20 miest v jednom objekte,  

- podporené objekty v SPOaSK spojené s bývaním 
detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch na 
základe rozhodnutia súdu, môžu mať maximálne 
kapacitu 10 miest v 1 bytovej jednotke 
a maximálne 1 bytová jednotka v 1 objekte 
(rodinnom dome, byte), 

- v priebehu transformácie a deinštitucionalizácie 
zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom 
sa nesmú prijímať noví klienti do pôvodných 
existujúcich objektov zariadení tak, aby sa dopĺňala 
alebo navyšovala kapacita, 

- podporený objekt musí byť včlenený do bežnej 
zástavby obce a primerane vzdialený od iného 
objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba 
a zabezpečuje výkon opatrení SPOaSK v zariadení, 

- ambulantné sociálne služby musia byť 
zabezpečované oddelene (personálne aj 
priestorovo) od bývania (platí iba pre sociálne 
služby), 

- v prípade investícií v pôvodných objektoch 
ambulantných služieb alebo opatrení, alebo 
zázemia terénnych služieb alebo opatrení sa musí 
preukázať, že tieto služby/opatrenia nebolo možné 
zabezpečiť vhodnejším spôsobom v bežnej 
komunite, 

- projekt a nové komunitné služby musia spĺňa 
podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby 
určenej v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, Príloha č. 2. 

Materské 
školy 

CIEĽ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl   
 

- podporuje integrovaný prístup ako 
komplementárnu podporu aktivít z IROP a OP ĽZ, 

Zriaďovatelia 
verejných, 

IROP 
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Aktivity: 
- výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho 

vzdelávania; 
- rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl 

prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou 
dispozície objektov; 

- stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich 
adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami 
inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); 

- stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane 
detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých 
aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad 
vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;  

- obstaranie materiálno-technického vybavenia materských 
škôl;   

- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských 
škôl. 

 
INDIKÁTOR: Zvýšenie kapacity MŠ o XX  miest    
Pozor:  V prípade obnovy existujúcich zariadení je potrebné 
zohľadniť nárast inkluzívnosťou týchto zariadení. Výstavba 
prefabrikovaných zariadení ( kontajnerové MŠ) môže byť 
v odôvodnených prípadoch a tieto zariadenia nesmú 
spôsobovať  segregáciu detí. Aktivity ako „revitalizácia 
priestranstva v okolí materskej školy vrátane ihrísk“ budú 
oprávnené len v prípade novopostavených zariadení alebo 
ak existuje priamy prínos k vyššej inkluzívnosti zariadenia  
a jeho exteriéru. Kúpa vybavenia bude  oprávnená len 
v prípade nových zariadení alebo ak má zlepšiť inkluzívnosť, 
alebo odstráni kvalifikačný nesúlad (napr. informačné 
a komunikačné technológie) v existujúcich zariadeniach. 

prípadné iných OP, 
- podporuje inkluzívne vzdelávanie, 
- realizuje sa v škole a školskom zariadení, 

zaradených 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, 

- je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, 

- je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, 

- projekt zahŕňa analýzu potrieb navýšenia kapacít 
materskej školy 

cirkevných, 
súkromných 
materských 
škôl 

Základné 
školy 

CIEĽ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných 
škôl 

- Realizuje sa v plnoorganizovaných ZŠ so všetkými 
ročníkmi 1. – 9., 

Zriaďovatelia 
verejných, 

IROP 
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Aktivity:    
- obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského 

jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka  pre 
osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, 

- obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší 
rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,  

- obstaranie prírodovedných učební, 
- obstaranie polytechnických učební, 
- obstaranie IKT učební, 
- stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. 
 
INDIKÁTOR: Počet podporených učební na ZŠ 

- podporuje integrovaný prístup ako 
komplementárnu podporu aktivít z IROP a OP ĽZ, 
prípadné iných OP,  

- cielene podporuje inkluzívne vzdelávanie, 
- podporuje celoživotné vzdelávanie v súlade so 

zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní 
v platnom znení, 

- sa realizuje v škole, ktorá je zaradená do siete škôl 
a školských zariadení v súlade so zákonom č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v platnom znení, 

- realizuje sa v škole, ktorá je v súlade so zásadami 
optimalizácie siete škôl a školských zariadení 
(pasportizácia), 

- je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, 

- je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 
vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania pre prvý a 
druhý stupeň základných škôl, 

- je v súlade so štandardami vypracovanými MŠVVŠ 
SR v národných projektoch v rámci OP Vzdelávanie. 

cirkevných, 
súkromných 
materských 
škôl 

  -    

Prioritná os 
3 
 

Kultúrny a 
kreatívny 
priemysel 

 

CIEĽ: Podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby 
pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle 
prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre 
rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. 
 
Aktivity:   
1) Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského 

ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím 
IT 
- založenie kreatívneho centra a vytvorenie jeho 

orgánov  

Investície budú zamerané na odvetvia: reklama a 
marketing, architektúra, dizajn, módny dizajn, film, 
televízia, video, rádio a fotografia, umelecké vizuálne 
umenie, multimediálny priemysel, vydavateľstvo, 
literatúra a knižný trh, hudba a scénické umenie, ale 
aj remeslá tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry a  trh 
s umením.  
 
V prípade podpory smerovanej do oblasti 
existujúcich MSP v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle projekty budú vyberané na základe:  

Štátna 
a verejná 
správa, 
samospráva 
NGO, OZ  
FO  - 
podnikatelia 
Slobodné 
povolania 
(spisovatelia, 
autori 

IROP 
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- vybudovanie  špecifickej rozvojovej infraštruktúry  
kreatívneho centra spolu s technologickým vybavením 

- kreatívne centrum bude poskytovať: služby 
otvoreného ateliéru, kreatívneho inkubátora, 
kreatívneho akcelerátora, networkingové služby, 
služby dlhodobého prenájmu priestoru a technológií, 
komerčné prenájmy  

 
2) Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) 
propagačné aktivity, výstavno-prezentačná činnosť, 
vzdelávanie, konferencie, kampane, prehliadky (vybudovanie 
výstavných, prezentačných a distribučných priestorov  
V Bratislavskom kraji sa počíta s vybudovaním 1 kreatívneho 
centra, pričom MČ sa budú môcť zapojiť ako členovia 
orgánov kreatívneho centra. Zároveň budú môcť využívať 
jeho služby: napr. zapožičanie techniky – ozvučenie, 
osvetlenie a pod.  
Aktuálne sa pripravuje projekt, ktorý stanoví presné 
podmienky fungovania kreatívneho centra. O nových 
skutočnostiach Vás budeme informovať  
 
3) Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam 

MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely 
tvorby  pracovných miest (decentralizovaná podpora): 
- Obstaranie hmotného a nehmotného majetku  

nevyhnutných pre výrobu a inovácie 
- Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov 

v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení 
- Podpora marketingových aktivít (účasť na 

workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia 
miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových 
stratégií pre miestne produkty, a pod.) 

- Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby 

- kvality projektu, t. j. odborné posúdenie stupňa 
potenciálneho prežitia podniku, stupňa 
inovácie/produktu/služby a vplyvu realizácie 
projektu s cieľom dosiahnutia zamestnanosti či 
samozamestnania, pri vypracovaní odborných 
posudkov pre posúdenie kvality projektu budú 
vyberaní odborní hodnotitelia z jednotlivých 
profesijných oblastí,  

- zvýhodnené budú projekty, ktoré deklarujú 
realizáciu aktivít a činnosti reálne smerujúcich k 
dosiahnutiu kooperácie v rámci lokálnych 
produkčných systémov,  

- zvýhodnené budú projekty vytvárajúce pracovné 
miesta, ktoré budú vytvorené v priamej súvislosti s 
realizáciou projektu,  

- zvýhodnené budú projekty vytvárajúce pracovné 
miesta pre skupiny neaktívnych, či 
nezamestnaných osôb, ktoré budú vytvorené v 
priamej súvislosti s realizáciou projektu. 

Poznámka: Cieľom  je podpora udržateľnej 
zamestnanosti a vytvorenie pracovných miest pre 
kreatívnych profesionálov – absolventov kreatívnych 
študijných odborov. Budovanie komerčnej kultúrnej 
infraštruktúry sa podporovať nebude! 
 

vynálezov, 
hudobníci, 
dramatickí 
umelci, 
výtvarní 
umelci atď),   
Autorizovaný 
architekt, 
autorizovaný 
krajinný 
architekt a 
reštaurátor 
kultúrnych 
pamiatok 
a zbierkových 
predmetov, 
ktoré sú 
dielami 
výtvarného 
umenia 
MSP 
v kultúrnom 
priemysle  
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(malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo 
kreatívneho centra) 

- Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej 
ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby 
pracovných miest  

V aktivite č. 3 budú podľa posledných informácií oprávnené 
aj samosprávy. Podpora bude realizovaná cez granty v rámci 
schémy De Minimis. Pôjde o dopytovo orientované projekty, 
preto nebudú súčasťou RIUS! Maximálna výška grantu sa 
predpokladá 200 tis. EUR. Podmienkou bode opätovne 
vytvorenie pracovných miest, ktoré budú v rámci grantu 
finančne podporené.   
 
IROP v synergii s OP VaI, ktorý sa zameriava na podporu 
start-up, podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu vo 
vyššom štádiu rozvoja, na budovanie trhu, 
internacionalizáciu a budovanie klastrov. Podporené 
začínajúce podniky a kreatívne centrá z IROP sa tu môžu 
neskôr uchádzať o podporu s cieľom budovať kreatívne 
klastre a  rozširovať svoju pôsobnosť na medzinárodné trhy.  

 
Odpadové 

hosp. 

 
CIEĽ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadu 
Aktivity: 
A) Podpora nástrojov informačného charakteru so 

zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na 
podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania 
odpadov  

B) Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so 
zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov 
vrátane podpory systémov triedeného zberu 
komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku 

 
- Prioritizované budú projekty zamerané na 

predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov, prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu odpadov;  

- Projekt prispieva k plneniu cieľov aktuálneho 
Programu odpadového hospodárstva SR vo väzbe 
na merateľné ukazovatele projektu a požiadavky 
vyplývajúce z právnych predpisov EÚ vo vzťahu k 
jednotlivých prúdom odpadov;  

- Projekt prispieva k plneniu cieľov vyplývajúcich z 
aktuálneho Programu predchádzania vzniku 
odpadu SR (PPVO SR) 

  
OP 
KŽP 



 

10 
 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 
napríklad podpora domáceho kompostovania a zariadení 
na anaeróbny rozklad biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu u prevádzkovateľov kuchynských a 
reštauračných zariadení, výstavba nových zariadení pre 
prípravu na opätovné použitie odpadov; podpora 
triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, vrátane 
mechanickej úpravy komunálnych odpadov; výstavba 
nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich 
zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, 
vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie 
recyklácie; výstavba nových zariadení alebo 
rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane produkcie 
bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a 
elektrickej energie  

C) Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných 
odpadov  
 

INDIKÁTOR: Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych 
odpadov  o (t/rok) 

- Projekt využíva inovatívne technológie aj nad 
rámec štandardov a noriem EÚ  

- prioritizované budú technológie v súlade s 
kritériami na určovanie najlepšie dostupných 
techník (BAT)  

- pri hodnotení  projektov z oblasti triedenia 
a zhodnocovania odpadov sa zohľadnia existujúce 
kapacity a potreby triedenia, 
zhodnocovania/recyklácie na národnej regionálnej 
a miestnej úrovni;  

- zohľadní sa východisková situácia obcí 
nachádzajúcich sa v aktuálne platnom Atlase 
rómskych komunít;  

- dôsledné dodržanie princípu rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov.  
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V súčasnosti robí Mestská časť Bratislava Dúbravka zber projektov do Elektronického 
zásobníka projektov, tak aby sme v prípade výziev boli pripravený  jednotlivé projekty 
podávať. 

 
Mimo tohto finančného nástroja sledujeme všetky možnosti financovania aktivít 

v našej mestskej časti a tieto možnosti prostredníctvom rôznych  grantov  posúvame 
všetkým aktívnym Občianskym združeniam, Neziskovým organizáciám, aby sa do nich mohli 
zapojiť a čerpať fiančné prostriedky pre svoje aktivity ( v tomto sme ako mestský úrad 
nápomocný pri vypracovaní prihlášok a podobne). 

 
Mestská časť Bratislava Dúbravka sa zapojila do projektu  Horizont 2020 ako 

prijímateľ v spolupráci s Slovensko technickou univerzitou v projekte Zlepšovanie 
energetickej efektívnosti verejných budov. Do tohto projektu sme zakomponovali nieko ľko 
budov v našej lokalite (za mestskú časť  (DK Dúbravka a škôlku), ktoré by mali byť objektom 
skúmania a prípravy projektovej dokumentácia pre zlepšenie energetickej efektívnosti.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
  


