
 

 

 

 
Prijímateľ Obec Dunajov  
Názov projektu:  Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v Obci Dunajov 

Kód projektu:  NFP302020K880 
 

 

V Obci Dunajov sa nachádza Základná škola s materskou školou, Dunajov 235. Súčasťou 

tejto školy je Materská škola pri ZŠ s MŠ, Dunajov 235. Predmetom realizácie projektu je 

rozšírenie kapacít existujúcej materskej školy formou nadstavby o 14 miest, vybavenie MŠ, 

zvýšenie energetickej hospodárnosti jestvujúcej budovy, úprava budovy na bezbariérovú. 

Vytvorené kapacity pre umiestnenie detí na predprimárne vzdelávanie v našej obci nie sú 

dostatočné. V posledných rokoch sme vţdy neboli schopní prijať všetky deti, ktorých rodičia 

prejavili záujem o umiestnenie do MŠ. Ţiadateľ projektu, ako inštitúcia oprávnená zriaďovať 

a prevádzkovať materské školy, chce uvedenú situáciu riešiť, aby zlepšil situáciu miestnych 

komunít – rodín, ktoré nemajú kde umiestňovať svoje deti ale súčasne sa potrebujú zamestnať 

aby získavali príjmy pre svoje rodiny. Uvedené má za následok zniţovanie kvality ţivota 

miestneho obyvateľstva a z globálneho pohľadu má situácia vplyv aj na regionálny rozvoj.  

 

Cieľ projektu sme si preto zadefinovali: Zvýšenie dostupnosti predprimárneho 

vzdelávania, zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a zvyšovanie kvality 

života v Obci Dunajov.  

 

Špecifické ciele projektu sme zadefinovali: 

1. Odstrániť chýbajúce kapacity pre umiestnenie detí nadstavbou MŠ 

2. Vybaviť MŠ potrebným vybavením pre kvalitné vzdelávanie 

3. Zvýšiť energetickú hospodárnosť budovy MŠ  

 

Harmonogram realizácie projektu: 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2019 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2020 
 

Aktivitami projektu sú zriadenie jednej učebne MŠ v nadstavbe MŠ, vybavenie MŠ a 

opatrenia súvisiace so zníţením energetickej náročnosti prevádzky jestvujúceho objektu MŠ. 

Budova MŠ po realizácii projektu bude plne bezbariérová (existujúce prízemie i nadstavba). 

Súčasne v nadstavbe zriadime kútik pre činnosť špeciálnych pedagógov, ako sú logopédi, 

detský psychológ a pod, aby sme odbúravali bariéry v školstve, ktoré znemoţňujú rovnocenný 

prístup k výchove a vzdelávaniu detí. Z hodnôt ukazovateľov vyplýva, ţe sa podporí jedna 

materská škola v rámci ktorej sa navýši kapacita o 14 miest a zlepší sa jej vybavenie. Dôjde 

k renovácii jedného objektu o podlahovej ploche 568,80 m2. Zníţenie ročnej spotreby 

primárnej energie vo verejnej budove bude o 156 kWh/m2 t.j. Zníţenie ročnej spotreby 

primárnej energie vo verejných budovách o 10 238,40 kWh/rok a zníţenie emisií 

skleníkových plynov o 2,355 t ekviv. CO2. 

 
 



Rozpočet projektu: 

Celkové výdavky: 401 775,09 EUR 

Celkové oprávnené výdavky: 208 800 EUR 

Nenávratný finančný príspevok maximálne: 198 360,00 EUR (ERDF + štátny rozpočet) 

Spolufinancovanie obce: 10 440 EUR. 

 

 


