
 

 

Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre 

Všeobecné informácie o projekte: 

Názov projektu:                      Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre 

Kód projektu:         NFP302020K964 

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program 

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

Investičná priorita:                 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ:                        2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Fond:                                        Európsky fond regionálneho rozvoja 

Poskytovateľ:                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre  

 Integrovaný regionálny operačný program 

 

Stručný popis projektu: 

Cieľom projektu je navýšenie súčasných kapacít MŠ vo Veľkých Levároch v podobe prístavby a 

rekonštrukcie súčasných priestorov materskej školy. 

Prístavba s rekonštrukciou MŠ a navýšenie súčasných kapacít MŠ zvýši zaškolenosť detí materských škôl a 

zabezpečí kvalitné predprimárne vzdelanie prispievajúce k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky pre 10 

novoprijatých detí.  

Predmetom projektu je revitalizácia detského ihriska a obstaranie vnútorného materiálno-technického 

vybavenia MŠ. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania - v zmysle školského 

zákona právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a 

možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom, úctu k jeho vierovyznaniu, 

svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, poskytovanie poradenstva a služieb spojených s 

výchovou a vzdelávaním, organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.  

Prioritou projektu bude zabezpečiť pre všetky deti a pre všetkých žiakov (so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a zdravotne znevýhodnených) pre získanie efektívnych vzdelávacích služieb, 

potrebných doplňujúcich pomôcok a podporných služieb v triedach veku primeraných s cieľom pripraviť 

deti a žiakov na produktívny život ako plnoprávnych členov spoločnosti. 



Hlavné aktivity projektu: 

• Hlavná aktivita č.1 Realizácia prístavby a rekonštrukcie súčasných priestorov 

• Hlavná aktivita č. 2 Revitalizácia detského ihriska 

• Hlavná aktivita č. 3 Obstaranie vnútorného materiálno-technického vybavenia  

Cieľovou skupinou sú deti vo veku 3-7 rokov navštevujúci miestnu materskú školu vo Veľkých Levároch 

a nové deti, ktoré bude obec schopná prijať vďaka rozšíreniu súčasnej kapacity.  

Cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materskej škole prostredníctvom realizácie 

prístavby a rekonštrukcie súčasných priestorov MŠ. Cieľ projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom 

IROP(ŠC) č. 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Projekt je v súlade s výsledkami 

podpory IROP ŠC 2.2.1 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.1 

 

Harmonogram projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    18 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                      7/2019 

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                   12/2020 

 

Financovanie projektu: 

Forma financovania:                                                                                 Nenávratný grant 

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                 334 500,00 € 

Výška nenávratného finančného príspevku:                                        317 775,00 € 

    finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                      167 250,00 € 

    finančná podpora zo zdrojov SR:                                                        150 525,00 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                 16 725,00 € 


