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Na zrekonštruovanej ZŠ na Hájiku je po 20 rokoch telocvičňa + 

FOTOGALÉRIA 

 
Po 20 rokoch sa podarilo vybudovať telocvičňu najväčšej základnej školy v meste – ZŠ na 

Námestí mladosti na sídlisku Hájik. Mesto Ţilina získalo na rekonštrukciu tejto ZŠ 2 105 

401,85 € (takmer 63,5 miliónov korún) z eurofondov v rámci projektu „Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Ţilina za účelom zlepšenia kvality 

vzdelávania“. Počas rekonštrukcie sa ZŠ zateplila, vymenili sa okná a vynovila sa tieţ jej 

fasáda. Súčasťou tohto projektu bola aj dostavba chýbajúcej telocvične, ktorá sa svojím 

vybavením sa radí medzi najmodernejšie v meste. 

 

Realizáciou tohto projektu sa dosiahlo výrazné zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb v ZŠ. 

Prostredie pre výučbu sa skvalitnilo, odstránil sa zlý stavebno-technický stav jednotlivých 

pavilónov a zvýšila sa energetická hospodárnosť budov. 

 

Do vybudovania novej telocvične malo 690 ţiakov telesnú výchovu v provizórnych učebniach 

alebo na chodbách školy. Nová telocvičňa, ktorá na škole chýbala 20 rokov, vyriešila 

provizórium vo výučbe telesnej výchovy a poskytla priestor pre mimoškolské športové 

aktivity ţiakov, učiteľov školy, obyvateľov sídliska Hájik a mesta Ţilina. Svojím vybavením 

sa radí medzi najmodernejšie v meste – hlavná hala je vybavená kvalitnou pruţnou drevenou 

podlahou. Veľká pozornosť pri výstavbe sa takisto kládla na šatne, hygienické a prevádzkové 

zariadenia. Nová telocvičňa má väčšie priestory ako sa pôvodne plánovalo, pretoţe na Hájiku 

sa nenachádza ţiadne športové centrum alebo podobné zariadenie, ktoré by mohli vyuţívať 

obyvatelia sídliska a hlavne deti, vďaka čomu táto telocvičňa poskytuje široké moţnosti pre 

organizovanie zápasov najobľúbenejších kolektívnych športov (basketbal, volejbal, futsal 

florbal atď.), a to nielen na úrovni rekreačnej, ale aj súťaţnej.  

 

ZŠ na Námestí mladosti navštevuje 690 ţiakov, z toho 93 prvákov. Na škole pôsobí 54 

pedagógov a pedagogických zamestnancov. 

 

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.  

 

Pri eurofondoch sa mesto zameralo predovšetkým na rekonštrukciu a modernizáciu škôl. Z 

regionálneho operačného programu na infraštruktúru vzdelávania je schválených 5 projektov, 

za 6 miliónov eur. Tri školy sú dokončené, dve v realizácii a v procese prípravy je ZŠ 

Hollého. 

 

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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