Názov projektu: Rekonštrukcia budovy na Kollárovej ulici
za účelom zriadenia elokovaného pracoviska materskej
školy
Trvanie projektu: 10/2021 – 12/2021
Nenávratný finančný príspevok: 112 474,51 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Mesto Holíč
Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a
starostlivosti v ranom detstve
Opis projektu:
V rámci realizácie projektu je naplánovaná jedna hlavná aktivita - Rekonštrukcia budovy na
Kollárovej ulici za účelom zriadenia elokovaného pracoviska materskej školy. Rekonštrukcia
bude vykonaná s dôrazom na rozšírenie kapacity materskej školy.
Žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu predkladaného
projektu je Mesto Holíč, ako majiteľ budovy a pozemku a zriaďovateľ materskej školy.
Cieľovou skupinou sú zamestnanci materskej školy, deti navštevujúce toto predškolské
zariadenie vrátane detí MRK a ich rodičia.
Ciele projektu: Okrem hlavného cieľa sú definované aj čiastkové ciele projektu:
- Komplexná rekonštrukcia časti objektu a zriadenie elokovaného pracoviska MŠ
- Rozšírenie kapacity materskej školy
- Vytvorenie podmienok v zmysle platnej legislatívy pre možnosť prijatia vyššieho
počtu detí do predškolského zariadenia
- Skvalitnenie a zabezpečenie vhodného prostredia pre deti MŠ a rozvoj ich
kľúčových kompetencií do budúcnosti

Výsledky projektu:
- V dôsledku realizácie projektu dôjde k rekonštrukcii prvého nadzemného podlažia
budovy na Kollárovej ulici s celkovou podlahovou plochou 421,75 m2
- Realizáciou projektu príde k zvýšeniu kapacity MŠ o 44 detí v obci s prítomnosťou MRK
- Zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvo zlepšenia využívania zdrojov
energie a znížením produkcie emisií CO2.
- Zlepšenie hospodárenia mesta prostredníctvom zníženia nákladov na prevádzku
verejnej budovy
- Zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov, ktorí budú pracovať v budove
materskej školy a detí, ktoré školu budú navštevovať a zlepšenie prostredia budovy
pre rodičov, ktorí svoje deti do školy sprevádzajú a zúčastňujú sa na rôznych aktivitách
a podujatiach organizovaných materskou školou počas roka
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