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Mesto Žilina z eurofondov rekonštruuje ďalšie školy + FOTOGALÉRIA 

 
Mesto Ţilina rekonštruuje ďalšie školy – ZŠ Jarná na sídlisku Hliny VII a Základnú školu s 

materskou školou, Školská v mestskej časti Závodie. Celkové výdavky na tieto dve školy 

predstavujú dokopy 1 882 046 €. „Pri čerpaní eurofondov sme sa zamerali predovšetkým na 

naše školy, na ich rekonštrukciu, modernizáciu, energetickú úspornosť, zvyšovanie kapacity a 

skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu. Dokopy máme schválených päť projektov 

za 6 miliónov eur. Je to jedna z najlepších investícií do budúcnosti Mesta,“ povedal primátor 

Ivan Harman. „Súčasťou rekonštrukcie škôl je aj debarierizácia budov. Realizácia projektu 

nepresiahne dobu 12 mesiacov,“ dodal Pavel Poţoni, zástupca prednostu MsÚ Ţilina.  

 

Z regionálneho operačného programu na infraštruktúru vzdelávania má Mesto Ţilina 

schválených 5 projektov, celkové oprávnené výdavky na ne predstavujú zhruba 6 miliónov 

eur. Okrem ZŠ s MŠ Školská v Závodí a ZŠ Jarná, ide o: ZŠ Lichardova, ZŠ Námestie 

Mladosti 1 na Hájiku a ZŠ V. Javorku - Hliny V. Tieto projekty sú uţ v procese realizácie. V 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 18 základných škôl (z toho 6 ZŠ s materskou školou), 20 

je samostatných materských škôl, 3 základné umelecké školy a dve Centrá voľného času - 

CVČ Spektrum a CVČ Ţirafa.  

 

Celkové oprávnené výdavky projektu Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom 

rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Ţilina sú 887 936,56 €. Hlavné aktivity projektu 

spočívajú v rekonštrukcii 2 budov (pre ročníky 1.-4. a 5.-9.), ktorá bude zahŕňať: zateplenie 

obvodového plášťa (fasády + strechy), výmenu okien, výmenu presklených stien a 

rekonštrukciu hygienických zariadení. Inštaláciou vyhrievaného poplastovaného 

odvodňovacieho systému sa odstráni zatekanie zo strechy a najmä sa uľahčí časovo a finančne 

náročný proces odstraňovania snehu zo strechy v zimnom období. Realizácia projektu 

zabezpečí zvýšenie kvality poskytovaných vzdelávacích sluţieb pri výučbe cudzích jazykov, 

informatiky a odborných predmetov vzhľadom na zakúpenie nových počítačov, tlačiarní a 

interaktívnych tabúľ. Takisto sa zlepší existujúci bezbariérový prístup do budovy ZŠ. 

Rekonštrukciou školy sa dosiahne viac ako 30 % úspora tepelnej energie. 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s 

materskou školou, Školská 49, Ţilina za účelom zníţenia energetickej náročnosti a zvýšenia 

jej kapacity“ sú 994 109,73 €. Jedným z hlavných cieľov projektu je realizácia nadstavby nad 

budovou dielní, kde vzniknú 3 špecializované učebne, ktoré škola nevyhnutne potrebuje. 

Ďalšou aktivitou projektu je zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budov školy. Výmenou 

okien, dverí, zateplením obvodových plášťov budov dôjde k viac ako 65 % úspore tepelnej 

energie. Zakúpenie počítačov, tlačiarní, interaktívnych tabúľ a ďalšieho vybavenia školy je 

tieţ aktivita, ktorá bude pozitívne vplývať na kvalitu vyučovacieho procesu. Bezbariérovosť 

hlavnej budovy zabezpečí obstaranie schodolezu. Zvýšením kapacity a skvalitnením 

podmienok na vzdelávanie bude moţné uspokojiť rastúci záujem o umiestnenie ţiakov na 

tejto škole a poskytnúť im ešte lepšie a kvalitnejšie sluţby vzdelávania a výchovy, ale tieţ 

doplnkových sluţieb v podobe jazykových kurzov, kurzov počítačov, tvorivých a športových 

krúţkov. 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
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