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  Príloha č. 5 výzvy  

 

Zoznam požadovaných výstupov projektu 

 

Oprávnená aktivita Požadované výstupy projektu 

Podpora výstavby nových 

predškolských zariadení v obciach s 

prítomnosťou MRK 

počet detí v predškolskom veku 3-6 rokov, 

ktoré navštevujú novo postavené MŠ 

minimálne jeden rok  

počet detí MRK v predškolskom veku 3-6 

rokov, ktoré navštevujú novo postavené MŠ 

minimálne jeden rok 

počet detí v predškolskom veku 4-6 rokov, 

ktoré navštevujú novo postavené MŠ 

minimálne jeden rok a dovtedy MŠ 

nenavštevovali (bez ohľadu na dôvod a sú vo 

veku 4-6 rokov t.j. bol u nich predpoklad, že 

v prípade dostupnosti, by v predchádzajúcom 

roku MŠ navštevovali) 

počet detí MRK v predškolskom veku 4-6 

rokov, ktoré navštevujú novo postavené MŠ 

minimálne jeden rok a dovtedy MŠ 

nenavštevovali (bez ohľadu na dôvod a sú vo 

veku 4-6 rokov t.j. bol u nich predpoklad, že 

v prípade dostupnosti, by v predchádzajúcom 

roku MŠ navštevovali) 

vytvorená kapacita novo postavených 

zariadení  

(počet vytvorených miest pre deti v novo 

postavených MŠ) 

Podpora rekonštrukcie predškolských 

zariadení v obciach s prítomnosťou 

MRK s dôrazom na rozšírenie 

kapacity 

počet detí v predškolskom veku 3-6 rokov, 

ktoré navštevujú zrenovované MŠ minimálne 

jeden rok v dôsledku rozšírenia kapacity MŠ  

(údaj zahŕňa iba počet detí, ktoré navštevujú 

zrenovovanú časť MŠ bez započítania počtu 

detí z pôvodnej kapacity MŠ) 

počet detí MRK v predškolskom veku 3-6 

rokov, ktoré navštevujú zrenovované MŠ 

minimálne jeden rok v dôsledku rozšírenia 

kapacity MŠ ( údaj zahŕňa iba počet detí MRK, 

ktoré navštevujú zrenovovanú časť MŠ bez 

započítania počtu detí MRK z pôvodnej 
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kapacity MŠ) 

počet detí vo veku 4-6 rokov, ktoré navštevujú 

zrenovované MŠ minimálne jeden rok 

v dôsledku rozšírenia kapacity MŠ a dovtedy 

MŠ nenavštevovali (údaj zahŕňa iba počet detí, 

ktoré predtým MŠ nenavštevovali bez ohľadu 

na dôvod a sú vo veku 4-6 rokov t.j. bol u nich 

predpoklad, že v prípade dostupnosti, by 

v predchádzajúcom roku MŠ navštevovali) 

počet detí MRK v predškolskom veku 4-6 

rokov, ktoré navštevujú zrenovované MŠ 

minimálne jeden rok v dôsledku rozšírenia 

kapacity MŠ a dovtedy MŠ nenavštevovali 

(údaj zahŕňa iba počet detí MRK, ktoré 

predtým MŠ nenavštevovali bez ohľadu na 

dôvod a sú vo veku 4-6 rokov t.j. bol u nich 

predpoklad, že v prípade dostupnosti, by 

v predchádzajúcom roku MŠ navštevovali)  

vytvorená kapacita zrekonštruovaných 

zariadení v dôsledku rozšírenia kapacity MŠ 

(počet vytvorených miest pre deti 

v  zrenovovaných MŠ – údaj zahŕňa iba počet 

vytvorených nových miest pre deti v dôsledku 

rozšírenia kapacity MŠ)   

 

 


