Projekt „Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec“
Program: Integrovaný regionálny operačný program
Doba realizácie: 04/2019 – 09/2019
Miesto realizácie: obec Bobrovec
Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu kvality ţivota obyvateľov obce Bobrovec a
zabezpečiť udrţateľné poskytovanie verejných sluţieb, s dopadom na vyváţený a udrţateľný územný
rozvoj a sociálnu súdrţnosť obyvateľov obce.
Realizáciou projektu sa, do roka od ukončenia realizácie projektu, zvýši hrubá zaškolenosť detí MŠ
v Bobrovec o 30 nových ţiakov, čím bude zabezpečené kvalitné predprimárne vzdelanie prispievajúce
k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Obec tak vytvorí podmienky pre zosúladenie súkromného a
pracovného ţivota rodičov a zlepšenie príjmovej situácie mladých rodín. Prístavbou a rekonštrukciou
sme vytvorili kvalitnejšie verejné sluţby v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy. Odstránením
stavebných bariér v celej budove MŠ sme zabezpečili práva detí so zdravotným postihnutím.
Aplikáciou prvkov inkluzívneho vzdelávania bude MŠ integrovať deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Hlavné aktivity projektu:
1. Prístavba a stavebné úpravy MŠ
2. Stavebno – technické úpravy existujúceho objektu MŠ
3. Materiálno – technické vybavenie MŠ
4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
5. Stavebný dozor
Vďaka rekonštrukcii a prístavbe budovy materskej školy v obci bola kapacita MŠ zvýšená na 90
miest. Boli vybudované 3 nové triedy spĺňajúce požiadavky vyplývajúce z legislatívy SR
(dostatočný priestor, kvalitná výučba aj hygienické požiadavky). Vplyvom rekonštrukcie
existujúcej budovy bola znížená aj ročná potreba primárnej energie.
V existujúcej budove MŠ bol vybudovaný bezbariérový vstup. Bezbariérový je aj východ na
školský dvor. V existujúcej časti budovy boli prahy nahradené prechodovými lištami. Prístavba
MŠ je vybudovaná bezbariérovo a v zmysle aktuálnych noriem zabezpečujúcich energetickú
efektívnosť budovy.
Celkový nenávratný finančný príspevok projektu bol vo výške 351 000,00 EUR. Projekt bol
podporený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prostredníctvom fondu ERDF
– Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 333 450,00 EUR, náklady obce sú predpokladané vo
výške 17 550,00 eur, čo je spolufinancovanie vo výške 5%.
Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo pôdohospodárstva
SR a Sprostredkovateľským orgánom je Ţilinský samosprávny kraj.

