
                                         
 
 
 

Informácia o podporenom projekte 
Názov projektu: Lenartov - Rekonštrukcia a dostavba materskej školy 

 
Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť technickú vybavenosť MŠ v obci Lenartov s 
prítomnosťou marginalizovanej komunity a zlepšiť prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu vrátane starostlivosti v rannom detstve. 
Špecifické ciele projektu:  
1. komplexná rekonštrukcia MŠ zameraná na rozšírenie súčasných kapacít 
2. vytvorenie podmienok v zmysle platnej legislatívy pre možnosť prijatia 
dostatočného počtu detí do zariadenia 
3. skvalitnenie a zabezpečenie vhodného prostredia pre deti MŠ a rozvoj ich 
kľúčových kompetencií do budúcnosti 
Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity: Aktivita 1: Rekonštrukcia 
budovy materskej školy.  
Realizáciou projektu sledujeme merateľné ukazovatele:  
P0067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ: 52  
P0373 - Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou 
MRK: 1 MŠ Lenartov 
P0105 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v renovovaných 
budovách: 0,931t/rok 
P0698 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných 
budovách - 39 993,81kWh/rok 
P0716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru 
materských škôl: 35 
 
Popis projektu 
Obec Lenartov sa nachádza v okrese Bardejov v Prešovskom kraji, v národnostne 
zmiešanej obci žije trvalo 1 111 obyvateľov, z čoho je 694 Rómov. V obci sa 
nachádza Materská škola, ktorú navštevuje 32 detí z toho 20detí je z 
marginalizovanej rómskej komunity a zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Počet detí každoročne rastie a aj z dlhodobého hľadiska predpokladáme rastovú 



krivku. Budova MŠ už v súčasnosti kapacitne nepostačuje, je na maxime svojich 
legislatívnych možností. Nevyhnutné je zabezpečiť rekonštrukciu MŠ za účelom 
rozšírenia jej kapacity a zabezpečenia vhodného prostredia pre poskytovanie 
služieb predškolského zariadenia prioritne pre MRK. 
 
Trvanie projektu: 05/2019 – 09/2020 
Nenávratný finančný príspevok: 266 258,40€ 
Typ projektu: dopytovo-orientovaný 
Predmetom projektu je  
 

 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje 
 
 

www.ludskezdroje.gov.sk          www.esf.gov.sk                                  www.minv.sk                     
www.mesto/obec.sk 


