
                                                                                                                                                     
 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | sídlo: Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš  | kancelária: Bezručova 10, 080 01 Prešov 
IČO: 45483078  | IČ  DPH: SK2023019911  | Bankové spojenie:  VÚB a.s., Prešov – Masarykova 13 |IBAN: SK940200 0000 0027 3358 1251 

www.mediinvest.sk |mediinvest@mediinvest.sk |sekretariat@mediinvest.sk, tel. 0947 940 401, 0947 940 402, 0947 940 403, 0947 940 404  
ZQ 3-03 
 

 

ODSTRÁNENIE DVOJZMENNEJ PREVÁDZKY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

(kód výzvy: 07I02-20-V01) 

 
 

Termín na začatie podávania Žiadostí: 24.8.2022 

Uzavretie výzvy: do vyčerpania alokácie  

Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 34 610 868 Eur  

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 13 750 Eur na jednu novovytvorenú 

kapacitu 

Minimálne novovytvorená kapacita: 10 miest  

 

Oprávnení žiadatelia:  

a) Orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ 

základnej školy), 
b) Obec, mesto, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/samosprávnym 

krajom (ako zriaďovateľ základnej školy), 

c) Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ako zriaďovateľ základnej školy), 

d) Mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková 
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ako zriaďovateľ základnej školy), 

e) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ základnej školy, fyzická osoba ako 

zriaďovateľ základnej školy), 
f) Základná škola podľa § 29 a § 30 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Oprávnené aktivity:  

a) výstavba nových objektov základných škôl a školských zariadení  

b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, 

zmenou dispozície objektov (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30%  
c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby základnej školy (napr. rôzne 

nevyužité priestory a iné) (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30%  

d) vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne, odborné 
učebne) (súčasne s úsporou potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30%  

e) obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity škôl alebo pridruženej 

infraštruktúry, 
f) obstaranie materiálno-technického vybavenia základných škôl.  

 
 

Máme dlhoročné skúsenosti s prípravou investičných projektov, naša práca hovorí za nás. Pomôžeme 

Vám s prípravou projektu, odkonzultujeme podmienky oprávnenosti, aktivity, podmienky poskytnutia 

pomoci, pripravíme prieskum trhu, rozpočet a obstaráme Vám dodávateľov.  

 

Neváhajte nás kontaktovať buď v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Bezručova 10 v 

Prešove alebo na tel. čísle: 0947 940 401 a 0947 940 402.  

      

               Tešíme sa na spoluprácu     

 
                                                                                Tím MEDIINVEST Consulting, Prešov 
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