
Rozšírenie budovy MŠ ul. Františkánov - rozšírenie kapacít 

Krátky popis:  

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre kvalitnú predškolskú prípravu detí vo veku 3-
5 rokov s nadväznosťou na úspešné zvládnutie ich školskej dochádzky. Rekonštrukciou 
budovy sa rozšíri kapacita MŠ z terajších 28 na 48 detí vrátane detí s postihnutím. 

 

 

 

 

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre kvalitnú predškolskú prípravu detí vo veku 3-5 rokov s 
nadväznosťou na úspešné zvládnutie ich školskej dochádzky. 

Hlavný cieľ projektu prispieva k naplneniu globálneho cieľa IROP 2014 - 2020, ktorým je "Prispieť k 
zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na 
vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a 
obcí" a v rámci Prioritnej osi č. 2 k naplneniu Špecifického cieľa č. 2. 2.1. „Zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí v materských školách“.  

V rámci aktivít projektu prebehne rekonštrukcia budovy MŠ, v ktorej sa stavebnými úpravami 
skvalitní priestor užívaný na predprimárne vzdelávanie a zároveň sa navýši existujúca kapacita zo 
súčasných 28 na 48 detí. Materská škola využíva prvky inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí. 
Projekt je navrhnutý tak, aby škôlku mohli navštevovať aj deti so zdravotným postihnutím. 

Projektová dokumentácia rieši aj bezbariérovosť vstupu do budovy a bezbariérové sociálne 
zariadenia. V rámci realizačných prác sa zhodnotí aj areál MŠ, na ktorom vznikne nové multifunkčné 
ihrisko s moderným materiálno - technickým vybavením. Zároveň sa obstarajú také interiérové hracie 
prvky, ktoré pomôžu pedagogickému personálu učiť a viesť deti k samostatnosti, kreativite a ďalším 
zručnostiam potrebným pred nástupom do školy a zároveň ich môžu bezproblémovo využívať aj deti 
s postihnutím.  

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP)  

Termín realizácie: 05/2019 – 05/2021  

Celková výška oprávnených výdavkov:     195 196,55 € 
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:   95% 
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:   185 436,72 € 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:    9 759,83 € 

 

 

 

 

 

 



Ferences Barátok utcai óvoda kapacitásbővítése 

Rövid leírás:  

A projekt célja megfelelő feltételek teremtése a 3-5 éves gyermekek minőségi óvodai 
felkészítésének összefüggésben a későbbi sikeres iskolakezdéssel. Az épület fejújításával a 
kapacitás a jelenlegi 28-ról 48-ra nő beleértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is. 

Szétklikkelés után:  

 

 

 

A projekt célja megfelelő feltételek teremtése a 3-5 éves gyermekek minőségi óvodai felkészítésének 
összefüggésben a későbbi sikeres iskolakezdéssel. 

A projekt főcélja hozzájárul az IROP 2014–2020 globális céljának megvalósításához: „Hozzájárulni az 
életminőség javításához és a fenntartható közszolgáltatások biztosításához kihatva ezzel a 
kiegyensúlyozott és fenntartható területi fejlődésre, a régiók, városok és települések gazdasági, 
területi és társadalmi kohéziójára”, továbbá hozzájárul a 2. Prioritási tengely, 2.2.1. konkrét 
célkitűzéséhez "Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek számának növelése". 

A projekt részeként rekonstruálva lesz az óvoda épülete, a helységek fejújításával a kapacitás a 
jelenlegi 28-ról 48-ra nő. Az óvoda az inkluzív oktatás elemeit alkalmazza. A pályázat kidolgozásánál a 
fogyatékossággal élő gyermekek igényei is figyelembe lettek véve, így az óvodát a felújítás után ők is 
látogathatják. 
A tervdokumentáció kitér az épület akadálymentesítésére és az akadálymentes mosdó kialakítására 
is. A munkálatok egyaránt érintik az óvoda udvarát is, ahol új, multifunkcionális játszótér jön létre, 
korszerű anyagi és technikai eszközökkel. Ugyanakkor a projekten belül olyan beltéri játékelemek is 
biztosítva lesznek, amelyek segítik a pedagógusok munkáját a gyermekek tanításában, vezetésében, 
hozzásegítenek a gyermekek iskolakezdés előtti önállósulásához, a kreativitás és egyéb készségek 
fejlesztéséhez. Ugyanakkor a fogyatékossággal élő gyermekek is problémamentesen használhatják 
őket. 

A projekt az EU támogatásával valósul meg az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) keretén 
belül. 

A projekt megvalósításának időpontja: 2019/05 – 2021/05 -  

A projekt jóváhagyott költségvetése      195 196,55 €  
Az uniós és állami forrásokból származó társfinanszírozás   95% 
A vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás kért összege   185 436,72 €  
Önrész           9 759,83 € 

 


