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Názov projektu: Vybudovanie novej súkromnej materskej 

školy Lobelka v Liptovskom Mikuláši 

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách 

Výška finančnej podpory: 225 912,48 € 
 
 

 

 
 

 
 

 
Predmetom projektu je vybudovanie novej súkromnej materskej školy Lobelka v Palúdzke. Jeho realizácia prispieva k rozšíreniu kapacít 

materských škôl a vytvoreniu podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 rokov, zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzde- 

lávania, rozširovaniu predškolskej výchovy pre všetky deti v danom veku a zlepšeniu podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného 

života rodičov. MŠ Lobelka zabezpečuje vhodné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, detí so špeci- 

álnymi stravovacími potrebami (vlastná školská jedáleň s kuchyňou) a mimoriadne nadaných detí (spoluprácou s odbornými inštitúciami, 

umeleckými školami, základnými školami, možnosťou individuálneho vzdelávacieho programu pre nadané deti a pod). Realizácia vzniku 

novej MŠ v objekte s fungujúcim zariadením detských jaslí pri jeho zachovaní umožní plynulý prechod detí do materskej školy a ich ľahšiu 

adaptáciu na proces predprimárneho vzdelávania. Prestavbou a dostavbou objektu, v ktorom fungujú súkromné jasle Lobelka, dôjde k 

zvýšeniu kapacity MŠ o 38 miest. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň s kuchyňou, interiérové vybavenie MŠ a úprava areálu v rátane detské- 

ho ihriska. Na fasáde prístavby a v časti východnej fasády sa použijú prvky vegetačnej fasády, ktoré budú mať klimatický účinok, estetický a 

edukatívny účinok. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: 

Vybudovanie elokovaného pracoviska súkromnej MŠ 

Lobelka v Liptovskom Mikuláši  

Cieľ: 

Vybudovanie elokovaného pracoviska s kapacitou 35 detí 

v mestskej časti Liptovského Mikuláša Vrbica – Nábrežie, ako 

súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, čo prispeje 

k zvýšeniu dostupnosti predprimárneho vzdelávania a jeho 

obohateniu o nové vzdelávanie a výchovné prvky. 

Prijímateľ:  

Nenávratný finančný príspevok: 

Výška finančnej podpory z EÚ: 

Lobelka, s.r.o. 

206 824,54 EUR 

195 334,28 EUR 

Hlavný cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách 


