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Formulár príkladov dobrej praxe  a)   

 

     

Názov projektu 

 Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne 

 

Názov operačného programu 

 Ľudské zdroje 

 

 

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu 

 Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1  

 ITMS2014+ kód projektu: 312061X190 

 

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa 

 prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít 

 investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej 

regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 

 špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a 

starostlivosti v ranom detstve 

 

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

 obec: Ľubotín 

 okres: Stará Ľubovňa 

 samosprávny kraj: Východné Slovensko, Prešovský kraj 

 

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie 

projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr)  

 dátum začatia: 02.01.2017 

 dátum ukončenia: 31.08.2021 

 

 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku /NFP/) 

 celkové náklady na projekt: 444 490,80 EUR 

 výška  poskytnutého NFP: 422 266,26 EUR 

 

 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby 

pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka) 

 názov a sídlo prijímateľa: Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 

 kontaktnej osoby: Ing. Jozef Havrila 

 telefón / fax: 0903 613 128 / 052 4921 311 

 e-mail / webová stránka: obeclubotin@stonline.sk  / www.lubotin.sk  

 

mailto:obeclubotin@stonline.sk
http://www.lubotin.sk/
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Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

 zvýšenie kapacity materskej školy;  

 lepší prístup ku kvalitnému inkluzívnemu predprimárnemu vzdelávaniu všetkým 

deťom príslušnej vekovej kategórie z Ľubotína; 

 

 

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

 všetky deti z Ľubotína vo veku 3-6 rokov, špecificky rómske deti z marginalizovanej 

komunity;  

 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

1. Ciele 

 Hlavný: Lepší prístup ku kvalitnému inkluzívnemu predprimárnemu vzdelávaniu, a 

následne aj ku školskej edukácii, všetkým deťom príslušnej vekovej kategórie z 

Ľubotína. 

 Špecifické: Zlepšiť prístup ku vzdelávaniu a starostlivosti aj v ranom detstve. 

Podporiť prístup detí z MRK v obci k predškolskej edukácii. Zvýšiť počet detí z MRK v 

odborne riadených edukačných procesoch od čo najskoršieho veku. Vytvoriť vhodné 

priestorové a technické podmienky pre plnohodnotnú účasť detí z MRK v 

predprimárnom vzdelávaní. 

 

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 

 Typ aktivity (2): Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s 

prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.  

 Hlavná aktivita: Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska. Cieľ 

hlavnej aktivity - zvýšenie kapacity MŠ o 24 miest. 

 Spôsob realizácie: Rekonštrukcia, nadstavba - budovy materskej školy za účelom 

rozšírenia jej kapacity. Nadstavba jedného podlažia na pôvodný objekt MŠ, riešenie 

bezbariérovosti a s tým súvisiace ďalšie stavebno-technické riešenia. Debarierizácia 

objektu MŠ sa dosiahne zriadením bezbariérového prístupu zvislou zdvíhacou 

plošinou, umožňujúcou nástup priamo z exteriéru a výstup na 1.NP aj 2.NP. 

Súčasťou navrhovaného bezbariérového riešenia je aj úprava hygienických zariadení 

a ich vybavenie zodpovedajúcimi technickými prvkami.  

 Podporné aktivity: spojené s riadením projektu sú zabezpečované externým 

manažmentom. 

 

 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky 

alebo iné plánované aktivity 

 Publicita projektu bude zabezpečená v rámci podporných aktivít informačnými 

plagátmi a stálymi informačnými tabuľami umiestnenými v mieste jeho realizácie, 

informačnými blokmi v obecnom rozhlase, ako aj informáciami na web stránke obce: 

www.lubotin.sk    

 

 

V Ľubotíne 22.01.2020 

http://www.lubotin.sk/

