
 
 

 
 

  

 

 

Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118 

Žiadateľ: Obec Súľov - Hradná 

Kód žiadosti o NFP: NFP 302020H531 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

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

Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 

Hospodárska činnosť  85100 Predškolská výchova  

Miesto realizácie projektu 
Katastrálne územie Jablonové, parcela registra C - číslo parcely 
178, budova – súpisné číslo 118 

 

 

Stručný popis projektu 

Projekt „Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118“ je spoločným projektom Obce Súľov – Hradná 
(žiadateľ a zriaďovateľ uvedenej materskej školy) a Obce Jablonové (územný partner a vlastník uvedenej verejnej 
budovy). Je zameraný na zabezpečenie čo najširšieho prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti 
predprimárneho vzdelávania pre deti v predškolskom veku z územia oboch partnerských obcí Súľov – 
Hradná a Jablonové. 

Ľahšia dostupnosť uvedených služieb nesporne prispeje k ľahšiemu zvládnutiu prechodu týchto detí do základnej 
školy k plneniu povinnej školskej dochádzky. Právom možno očakávať, že širšia dostupnosť služieb v oblasti 
predprimárneho vzdelávania prispeje k lepšiemu zosúladeniu súkromného a pracovného života rodičov týchto detí a 
dôjde k zlepšeniu príjmovej situácie najmä mladých rodín a rodín s malými deťmi.  

Naplnenie cieľov sa dosiahne dispozičnými zmenami interiéru verejnej budovy – MŠ Jablonové, 
modernizáciou jej vybavenia a stavebnými úpravami areálu MŠ. Stavebnými úpravami sa odstráni zlý 
technický stav jej prevádzkových priestorov a zvýši sa jej kapacita o 1 triedu, pričom celková kapacita 
podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v spoločnom území dosiahne hodnotu 60 detí. Zamýšľané 
stavebné úpravy budovy školy neopomenuli ani bezbariérovosť – navrhnutý je schodolez a výstavba nového WC 
pre imobilné dieťa – a bezpečnosť a ochranu zdravia – navrhnutá je výstavba nového požiarneho schodiska z 
II.NP budovy. Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb sa vybaví kuchyňa moderným vybavením a upraví sa 
areál MŠ vrátane detského ihriska a športových zariadení pre deti.  

Dosiahnutie cieľa projektu bude merateľné v období po realizácii projektu a počas jeho udržateľnosti 6 merateľnými 
ukazovateľmi (1 podporená MŠ, vrátane materiálno-technického vybavenia a areálu, ktorá je verejnou budovou s 
podporenou plochou 403,88m2, prostredníctvom ktorej sa podporí kapacita MŠ na 60 detí).  

Prevádzka školy sa tak bude realizovať v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi z ustanovení 
príslušnej legislatívy pre oblasť predprimárneho vzdelávania, vrátane legislatívy v oblasti hygieny, ochrany zdravia a 
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bezpečnosti takejto prevádzky. 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je zabezpečenie čo najširšieho prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti 

predprimárneho vzdelávania pre deti v predškolskom veku trvale žijúcich na území oboch partnerských obcí 

Súľov – Hradná a Jablonové a obcí v ich okolí. 

Výsledky projektu 

Dosiahnutie cieľa Projektu a jeho udržateľnosti bude, v období po jeho realizácii, merateľné merateľnými 

ukazovateľmi (definovanými v Prílohe č. 4 Výzvy na predloženie ŽoNFP): 

• P0067 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl s cieľovou hodnotou 60 detí    

• P0300 Počet podporených materských škôl s cieľovou hodnotou 1 

• P0374 Počet renovovaných verejných budov s cieľovou hodnotou 1 

• P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov s cieľovou hodnotou 403,88 m2 

• P0759 Počet podporených areálov MŠ s cieľovou hodnotou 1 

• P0867 Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením s cieľovou hodnotou 1. 

 


