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Pred začiatkom školského roka (31. 8. 2010) bol slávnostne kolaudovaný projekt Zvýšenie 

kvality sluţieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom 

rekonštrukcie ZŠ Vendelína Javorku 32, Ţilina. Celková suma oprávnených výdavkov na 

rekonštrukciu bola 775 636,13 €. Škola sa nachádza na ţilinskom sídlisku Hliny V - v 

blízkosti centra mesta. „Aktuálne odovzdávame prvú z piatich škôl, ktoré rekonštruujeme cez 

eurofondy. Zmyslom rekonštrukcie je okrem vizuálneho efektu najmä energetická úspora, a 

tým viac peňazí pre skvalitňovanie vzdelávacieho procesu,“ konštatoval primátor Ivan 

Harman. „Škola je vynovená zvonku i zvnútra, urobili sa fasády a strechy. Vymenili sa 

sociálne zariadenia a radiátory a všetko sa po výmene okien zateplilo. Rekonštrukcia začala v 

januári 2010,“ povedala riaditeľka školy RNDr. Jana Čellárová. 

 

Projekt bol zameraný na komplexnú rekonštrukciu hlavnej budovy ZŠ, školskej jedálne s 

druţinou, budovy školských dielní a telocvične. Zateplenie budov, výmena okien, 

rekonštrukcia striech a ich zateplenie zabezpečí zvýšenie energetickej hospodárnosti 

prevádzky školy za účelom zlepšenia kvality vzdelávania v jednej z najstarších základných 

škôl v meste.  

 

Kolaudácia školy sa uskutočnila za účasti Ing. Pavla Poţoni, zástupcu prednostu MsÚ Ţilina, 

predsedu komisie školstva, mládeţe a športu a poslanca MZ Mgr. Petra Fiabáneho, vedenia 

školy a dodávateľov rekonštrukčných prác.  

 

Výučba na ZŠ V. Javorku sa začala v roku 1961 a po 47 rokoch pouţívania vykazovala 

výrazné známky morálnej a fyzickej opotrebovanosti so zhoršenou kvalitou podmienok pre 

vzdelávanie. Zlá energetická hospodárnosť budov v dôsledku nekvalitného obvodového 

plášťa, netesniacich okien a dverí, zatekajúcich striech a nefunkčných radiátorov vytvárala 

nevhodné podmienky pre výučbu obzvlášť v zimnom období. Hygienické zariadenia ZŠ boli 

v nevyhovujúcom stave. Prostredníctvom realizácie projektu boli odstránené zásadné 

stavebno-technické a hygienické nedostatky budov ZŠ V. Javorku, ktoré neprispievali k 

vhodným podmienkam pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Skvalitnili sa 

podmienky na výučbu, poskytovanie doplnkových športových a stravovacích sluţieb, zlepšili 

sa hygienické podmienky na ZŠ a v neposlednom rade sa zlepšila energetická hospodárnosť 

budov ZŠ, čím sa zásadne zníţia prevádzkové náklady na prevádzku ZŠ. Ušetrené prostriedky 

bude moţné vyuţiť na rozšírenie a zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb pri beţnej výučbe, 

ale tieţ pri mimoškolských aktivitách pre deti a mládeţ, vzdelávacích a športových aktivitách 

zamestnancov ZŠ a obyvateľov mesta Ţilina. Hlavné aktivity projektu spočívali v 

rekonštrukcii 4 budov ZŠ – hlavnej budovy, telocvične, dielní a ŠKD s jedálňou. 

Rekonštrukcia zahŕňala zateplenie fasád a striech, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu 

hygienických zariadení a rekonštrukciu vykurovania.  

 

Z regionálneho operačného programu na infraštruktúru vzdelávania má Mesto Ţilina 

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

eur: ZŠ V. Javorku - Hliny V, ZŠ s MŠ Školská v Závodí ZŠ Jarná, ZŠ Lichardova a ZŠ 

Námestie Mladosti 1 na Hájiku. Všetky projekty sú uţ v procese realizácie. ZŠ V. Javorku - 

Hliny V je skolaudovaná. 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 
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dve Centrá voľného času - CVČ Spektrum a CVČ Ţirafa.  

 

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

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

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“. 

 
 


