Príloha č. 5 výzvy
Zoznam sledovaných údajov projektu podľa hlavných aktivít
Typ aktivity

Hlavná aktivita

Podpora výstavby
nových
predškolských
zariadení v obciach
s prítomnosťou
MRK

Výstavba novej
budovy materskej
školy /elokovaného
pracoviska za
účelom zriadenia
materskej školy/
elokovaného
pracoviska

Sledovaný údaj projektu

Definícia sledovaného údaju projektu

Počet detí vo veku 3-6 rokov,
ktoré navštevujú novo postavenú
MŠ minimálne jeden rok
Počet detí MRK vo veku 3-6
rokov, ktoré navštevujú novo
postavenú MŠ minimálne jeden
rok
Počet detí vo veku 4-6 rokov,
ktoré navštevujú novo postavenú
MŠ minimálne jeden rok a
dovtedy MŠ nenavštevovali

Súčet počtu detí vo veku 3 roky a detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6
rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú novo postavenú MŠ minimálne jeden rok 1 v
sledovanom období2
Súčet počtu detí MRK vo veku 3 roky a detí MRK vo veku 4 roky a detí MRK vo veku 5 rokov a
detí MRK vo veku 6 rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú novo postavenú MŠ minimálne
jeden rok v sledovanom období

Počet detí MRK vo veku 4-6
rokov, ktoré navštevujú novo
postavenú MŠ minimálne jeden
rok a dovtedy MŠ nenavštevovali

Súčet počtu detí MRK vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré
navštevujú novopostavenú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od
veku 4 rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z objektívnych
alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali.

Vytvorená kapacita v novo
postavenej MŠ
Počet detských ihrísk novo
postavenej MŠ

Súčet miest pre deti, ktoré vznikli výstavbou MŠ

Súčet počtu detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré navštevujú
novopostavenú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z objektívnych
alebo subjektívnych dôvodov3 nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od veku 4 rokov,
ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z objektívnych alebo
subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali

Súčet postavených detských ihrísk situovaných v rámci novo postavenej MŠ a spadajúcich do
areálu novo postavenej MŠ

1

Jeden rok znamená pre potreby vykazovania sledovaného údaju 12 kalendárnych mesiacov od septembra do augusta. Deti, ktoré navštevujú novopostavenú MŠ menej ako 12 kalendárnych mesiacov sa do počtu detí
v sledovanom roku nezapočítavajú.
2
Sledovaný rok znamená pre potreby vykazovania sledovaných údajov obdobie, za ktoré prijímateľ vykazuje sledované údaje v monitorovacích správach.
3
Objektívny dôvod znamená pre potreby vykazovania sledovaného údaju napr. neexistencia MŠ v mieste bydliska dieťaťa, neexistencia logistického spojenia medzi bydliskom dieťaťa a najbližšie vzdialenou MŠ,
závažné ochorenie dieťaťa apod. Subjektívny dôvod znamená pre potreby vykazovania sledovaného údaju napr. nezáujem rodičov o predškolské vzdelávanie, negatívny postoj rodičov k predškolskému vzdelávaniu
a pod. Prijímateľ nie je povinný pre potreby vykazovania sledovaného údaju projektu vykazovať či dieťa predtým nenavštevovalo MŠ z objektívneho alebo subjektívneho dôvodu a uvádza iba celkový počet detí
v zmysle definície sledovaného údaju projektu
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Typ aktivity

Hlavná aktivita

Sledovaný údaj projektu

Podpora výstavby
nových
predškolských
zariadení v obciach
s prítomnosťou
MRK

Výstavba novej
budovy materskej
školy /elokovaného
pracoviska za
účelom zriadenia
materskej školy/
elokovaného
pracoviska

Počet vnútorných športovísk
novo postavenej MŠ
Počet vonkajších športovísk novo
postavenej MŠ
Počet stravovacích zariadení novo
postavenej MŠ

Definícia sledovaného údaju projektu
Súčet postavených vnútorných (zastrešených) športovísk ako napr. telocvičňa situovaných v rámci
novo postavenej MŠ a spadajúcich do areálu novo postavenej MŠ
Súčet postavených vonkajších športovísk situovaných v rámci novo postavenej MŠ a spadajúcich
do areálu novo postavenej MŠ
Súčet postavených stravovacích zariadení (jedální) v rámci novo postavenej MŠ a spadajúcich do
areálu novo postavenej MŠ poskytujúcich prípravu a výdaj stravy žiakom a zamestnancom novo
postavenej MŠ
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Typ aktivity

Hlavná aktivita

Sledovaný údaj projektu

Definícia sledovaného údaju projektu

Podpora výstavby
nových
predškolských
zariadení v obciach
s prítomnosťou
MRK

Výstavba novej
budovy materskej
školy / elokovaného
pracoviska za účelom
presunutia kapacity
existujúcej materskej
školy/elokovaného
pracoviska

Počet detí vo veku 3-6 rokov,
ktoré navštevujú novo postavenú
MŠ minimálne jeden rok

Súčet počtu detí vo veku 3 roky a detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6
rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú novo postavenú MŠ minimálne jeden rok v
sledovanom období, pričom údaj zahŕňa iba počet detí, ktoré navštevujú novo postavenú MŠ
v rámci rozšírenej kapacity MŠ bez započítania počtu detí z pôvodnej kapacity MŠ
Súčet počtu detí MRK vo veku 3 roky a detí MRK vo veku 4 roky a detí MRK vo veku 5 rokov a
detí MRK vo veku 6 rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú novo postavenú MŠ minimálne
jeden rok v sledovanom období, pričom údaj zahŕňa iba počet detí MRK, ktoré navštevujú novo
postavenú MŠ v rámci rozšírenej kapacity MŠ bez započítania počtu detí MRK z pôvodnej
kapacity MŠ
Súčet počtu detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré navštevujú
novopostavenú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ
z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od
veku 4 rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak
z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali
Súčet počtu detí MRK vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré
navštevujú novopostavenú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od
veku 4 rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali
Súčet miest pre deti, ktoré vznikli výstavbou MŠ, pričom údaj zahŕňa iba počet vytvorených
nových miest pre deti v dôsledku rozšírenia kapacity MŠ
Súčet postavených detských ihrísk situovaných v rámci novo postavenej MŠ a spadajúcich do
areálu novo postavenej MŠ
Súčet postavených vnútorných (zastrešených) športovísk ako napr. telocvičňa situovaných v
rámci novo postavenej MŠ a spadajúcich do areálu novo postavenej MŠ
Súčet postavených vonkajších športovísk situovaných v rámci novo postavenej MŠ a spadajúcich
do areálu novo postavenej MŠ
Súčet postavených stravovacích zariadení (jedální) v rámci novo postavenej MŠ a spadajúcich do
areálu novo postavenej MŠ poskytujúcich prípravu a výdaj stravy žiakom a zamestnancom novo
postavenej MŠ

Počet detí MRK vo veku 3-6
rokov, ktoré navštevujú novo
postavenú MŠ minimálne jeden
rok
Počet detí vo veku 4-6 rokov,
ktoré navštevujú novo postavenú
MŠ minimálne jeden rok a
dovtedy MŠ nenavštevovali
Počet detí MRK vo veku 4-6
rokov, ktoré navštevujú novo
postavenú MŠ minimálne jeden
rok a dovtedy MŠ nenavštevovali
Vytvorená kapacita novo
postavených zariadení
Počet detských ihrísk novo
postavenej MŠ
Počet vnútorných športovísk
novo postavenej MŠ
Počet vonkajších športovísk novo
postavenej MŠ
Počet stravovacích zariadení
novo postavenej MŠ
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Typ aktivity

Hlavná aktivita

Sledované údaje projektu

Definícia sledovaného údaju projektu

Podpora
rekonštrukcie
predškolských
zariadení v obciach
s prítomnosťou
MRK s dôrazom na
rozšírenie kapacity

Rekonštrukcia
budovy
materskej
školy/ elokovaného
pracoviska za účelom
rozšírenia jej kapacity
prístavbou,
nadstavbou,
rekonštrukciou,
zmenou
dispozície
objektov

Počet detí vo veku 3-6 rokov,
ktoré navštevujú zrekonštruovanú
MŠ minimálne jeden rok

Súčet počtu detí vo veku 3 roky a detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6
rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú zrekonštruovanú MŠ minimálne jeden rok v
sledovanom období, pričom údaj zahŕňa iba počet detí, ktoré navštevujú zrekonštruovanú časť
MŠ4 bez započítania počtu detí z pôvodnej kapacity MŠ.
Súčet počtu detí MRK vo veku 3 roky a detí MRK vo veku 4 roky a detí MRK vo veku 5 rokov
a detí MRK vo veku 6 rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú zrekonštruovanú MŠ
minimálne jeden rok v sledovanom období, pričom údaj zahŕňa iba počet detí MRK, ktoré
navštevujú zrekonštruovanú časť MŠ bez započítania počtu detí MRK z pôvodnej kapacity MŠ.
Súčet počtu detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré navštevujú
zrekonštruovanú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od
veku 4 rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali.
Súčet počtu detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré navštevujú
zrekonštruovanú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od
veku 4 rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali.

Typ aktivity

4

Hlavná aktivita

Počet detí MRK vo veku 3-6
rokov, ktoré navštevujú
zrekonštruovanú MŠ minimálne
jeden rok
Počet detí vo veku 4-6 rokov,
ktoré navštevujú zrekonštruovanú
MŠ minimálne jeden rok
v dôsledku rozšírenia kapacity
MŠ a dovtedy MŠ nenavštevovali
Počet detí MRK vo veku 4-6
rokov, ktoré navštevujú
zrekonštruovanú MŠ minimálne
jeden rok v dôsledku rozšírenia
kapacity MŠ a dovtedy MŠ
nenavštevovali
Vytvorená kapacita
zrekonštruovaného zariadenia
Počet zrekonštruovaných
detských ihrísk
Počet postavených detských ihrísk

Sledované údaje projektu

Súčet miest pre deti, ktoré vznikli rekonštrukciou MŠ, pričom údaj zahŕňa iba počet
vytvorených nových miest pre deti v dôsledku rozšírenia kapacity MŠ
Súčet zrekonštruovaných detských ihrísk situovaných v rámci rekonštruovanej MŠ a
spadajúcich do areálu rekonštruovanej MŠ
Súčet postavených detských ihrísk situovaných v rámci rekonštruovanej MŠ a spadajúcich do
areálu rekonštruovanej MŠ

Definícia sledovaného údaju projektu

Pod pojmom zrekonštruovaná časť MŠ sa rozumie tá časť MŠ, ktorá vznikla rozširovaním pôvodnej kapacity MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou a zmenou dispozície objektov.

4

Podpora
rekonštrukcie
predškolských
zariadení v obciach
s prítomnosťou
MRK s dôrazom na
rozšírenie kapacity

Rekonštrukcia
budovy
materskej
školy/ elokovaného
pracoviska za účelom
rozšírenia jej kapacity
prístavbou,
nadstavbou,
rekonštrukciou,
zmenou
dispozície
objektov

Počet zrekonštruovaných
vnútorných športovísk
Počet postavených vnútorných
športovísk
Počet zrekonštruovaných
vonkajších športovísk
Počet postavených vonkajších
športovísk
Počet zrekonštruovaných
stravovacích zariadení
Počet postavených stravovacích
zariadení

Súčet zrekonštruovaných vnútorných (zastrešených) športovísk ako napr. telocvičňa
situovaných v rámci zrekonštruovanej MŠ a spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ
Súčet novo postavených vnútorných (zastrešených) športovísk ako napr. telocvičňa situovaných
v rámci zrekonštruovanej MŠ a spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ
Súčet zrekonštruovaných vonkajších športovísk situovaných v rámci zrekonštruovanej MŠ a
spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ
Súčet postavených vonkajších športovísk situovaných v rámci zrekonštruovanej MŠ a
spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ
Súčet zrekonštruovaných stravovacích zariadení (jedální) v rámci zrekonštruovanej MŠ a
spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ poskytujúcich prípravu a výdaj stravy žiakom a
zamestnancom zrekonštruovanej MŠ
Súčet postavených stravovacích zariadení (jedální) v rámci zrekonštruovanej MŠ a spadajúcich
do areálu zrekonštruovanej MŠ poskytujúcich prípravu a výdaj stravy žiakom a zamestnancom
zrekonštruovanej MŠ
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Typ aktivity

Hlavná aktivita

Sledované údaje projektu

Podpora
rekonštrukcie
predškolských
zariadení v obciach
s prítomnosťou
MRK s dôrazom na
rozšírenie kapacity

Rekonštrukcia inej
budovy pre potreby
materskej školy/
elokovaného
pracoviska za účelom
presunutia existujúcej
kapacity z existujúcej
materskej školy/
elokovaného
pracoviska

počet detí vo veku 3-6 rokov,
ktoré navštevujú zrekonštruovanú
MŠ minimálne jeden rok
v dôsledku rozšírenia kapacity
MŠ
počet detí MRK vo veku 3-6
rokov, ktoré navštevujú
zrekonštruovanú MŠ minimálne
jeden rok v dôsledku rozšírenia
kapacity MŠ
počet detí vo veku 4-6 rokov,
ktoré navštevujú zrekonštruovanú
MŠ minimálne jeden rok
v dôsledku rozšírenia kapacity
MŠ a dovtedy MŠ nenavštevovali
počet detí MRK vo veku 4-6
rokov, ktoré navštevujú
zrekonštruovanú MŠ minimálne
jeden rok v dôsledku rozšírenia
kapacity MŠ a dovtedy MŠ
nenavštevovali
vytvorená kapacita
zrekonštruovaných zariadení
v dôsledku rozšírenia kapacity
MŠ
Počet zrekonštruovaných
detských ihrísk
Počet postavených detských ihrísk

Typ aktivity
Podpora
rekonštrukcie

Hlavná aktivita
Rekonštrukcia
inej
budovy pre potreby
materskej
školy/

Sledované údaje projektu
Počet zrekonštruovaných
vnútorných športovísk
Počet postavených vnútorných

Definícia sledovaného údaju projektu
Súčet počtu detí vo veku 3 roky a detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6
rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú zrekonštruovanú MŠ minimálne jeden rok v
sledovanom období, pričom údaj zahŕňa iba počet detí, ktoré navštevujú zrekonštruovanú časť
MŠ bez započítania počtu detí z pôvodnej kapacity MŠ.
Súčet počtu detí MRK vo veku 3 roky a detí MRK vo veku 4 roky a detí MRK vo veku 5 rokov
a detí MRK vo veku 6 rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú zrekonštruovanú MŠ
minimálne jeden rok v sledovanom období, pričom údaj zahŕňa iba počet detí MRK, ktoré
navštevujú zrekonštruovanú časť MŠ bez započítania počtu detí MRK z pôvodnej kapacity MŠ.
Súčet počtu detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré navštevujú
zrekonštruovanú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od
veku 4 rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali.
Súčet počtu detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré navštevujú
zrekonštruovanú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od
veku 4 rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali.
Súčet miest pre deti, ktoré vznikli rekonštrukciou MŠ, pričom údaj zahŕňa iba počet
vytvorených nových miest pre deti v dôsledku rozšírenia kapacity MŠ
Súčet zrekonštruovaných detských ihrísk situovaných v rámci rekonštruovanej MŠ a
spadajúcich do areálu rekonštruovanej MŠ
Súčet postavených detských ihrísk situovaných v rámci rekonštruovanej MŠ a spadajúcich do
areálu rekonštruovanej MŠ
Definícia sledovaného údaju projektu
Súčet zrekonštruovaných vnútorných (zastrešených) športovísk ako napr. telocvičňa
situovaných v rámci zrekonštruovanej MŠ a spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ
Súčet novo postavených vnútorných (zastrešených) športovísk ako napr. telocvičňa situovaných
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predškolských
zariadení v obciach
s prítomnosťou
MRK s dôrazom na
rozšírenie kapacity

elokovaného
pracoviska za účelom
presunutia existujúcej
kapacity z existujúcej
materskej
školy/
elokovaného
pracoviska

športovísk
Počet zrekonštruovaných
vonkajších športovísk
Počet postavených vonkajších
športovísk
Počet zrekonštruovaných
stravovacích zariadení
Počet postavených stravovacích
zariadení

v rámci zrekonštruovanej MŠ a spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ
Súčet zrekonštruovaných vonkajších športovísk situovaných v rámci zrekonštruovanej MŠ a
spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ
Súčet postavených vonkajších športovísk situovaných v rámci zrekonštruovanej MŠ a
spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ
Súčet zrekonštruovaných stravovacích zariadení (jedální) v rámci zrekonštruovanej MŠ a
spadajúcich do areálu zrekonštruovanej MŠ poskytujúcich prípravu a výdaj stravy žiakom a
zamestnancom zrekonštruovanej MŠ
Súčet postavených stravovacích zariadení (jedální) v rámci zrekonštruovanej MŠ a spadajúcich
do areálu zrekonštruovanej MŠ poskytujúcich prípravu a výdaj stravy žiakom a zamestnancom
zrekonštruovanej MŠ
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Typ aktivity
Podpora
rekonštrukcie
predškolských
zariadení v obciach
s prítomnosťou
MRK s dôrazom na
rozšírenie kapacity

Hlavná aktivita
Rekonštrukcia inej
budovy za účelom
zriadenia materskej
školy/ elokovaného
pracoviska

Sledované údaje projektu

Definícia sledovaného údaju projektu

počet detí vo veku 3-6 rokov,
ktoré navštevujú vybudovanú MŠ
minimálne jeden rok
počet detí MRK vo veku 3-6
rokov, ktoré navštevujú
vybudovanú MŠ minimálne jeden
rok
počet detí vo veku 4-6 rokov,
ktoré navštevujú vybudovanú MŠ
minimálne jeden rok a dovtedy
MŠ nenavštevovali

Súčet počtu detí vo veku 3 roky a detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6
rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú vybudovanú MŠ minimálne jeden rok v
sledovanom období
Súčet počtu detí MRK vo veku 3 roky a detí MRK vo veku 4 roky a detí MRK vo veku 5 rokov
a detí MRK vo veku 6 rokov, ktoré realizáciou projektu navštevujú vybudovanú MŠ minimálne
jeden rok v sledovanom období

počet detí MRK vo veku 4-6
rokov, ktoré navštevujú
vybudovanú MŠ minimálne jeden
rok a dovtedy MŠ nenavštevovali

Súčet počtu detí MRK vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré
navštevujú vybudovanú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti
od veku 4 rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z
objektívnych alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali.

vytvorená kapacita vo
vybudovanej MŠ

Súčet miest pre deti, ktoré vznikli výstavbou MŠ

Počet detských ihrísk
vybudovanej MŠ
Počet vnútorných športovísk
vybudovanej MŠ
Počet vonkajších športovísk
vybudovanej MŠ
Počet stravovacích zariadení
vybudovanej MŠ

Súčet postavených detských ihrísk situovaných v rámci vybudovanej MŠ a spadajúcich do
areálu vybudovanej MŠ
Súčet postavených vnútorných (zastrešených) športovísk ako napr. telocvičňa situovaných
v rámci vybudovanej MŠ a spadajúcich do areálu vybudovanej MŠ
Súčet postavených vonkajších športovísk situovaných v rámci vybudovanej MŠ a spadajúcich
do areálu vybudovanej MŠ
Súčet postavených stravovacích zariadení (jedální) v rámci vybudovanej MŠ a spadajúcich do
areálu vybudovanej MŠ poskytujúcich prípravu a výdaj stravy žiakom a zamestnancom
vybudovanej MŠ

Súčet počtu detí vo veku 4 roky a detí vo veku 5 rokov a detí vo veku 6 rokov, ktoré navštevujú
vybudovanú MŠ minimálnej jeden rok v sledovanom období, no v minulosti MŠ z objektívnych
alebo subjektívnych dôvodov nenavštevovali. Do súčtu sa započítavajú iba deti od veku 4
rokov, ktoré mali možnosť navštevovať MŠ v čase dovŕšenia 3 rokov avšak z objektívnych
alebo subjektívnych dôvodov MŠ nenavštevovali
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