STAVEBNÉ ÚPRAVY I. ZŠ – RIEŠENIE HAVARIJNÉHO STAVU A ZATEPLENIE
Základné údaje o projekte:
Názov projektu:
Stavebné úpravy I. ZŠ – riešenie havarijného stavu a zateplenie
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód výzvy:
ROP-1.1-2008/01
Kód ITMS:
22110120134
Konečný prijímateľ: Mesto Detva
Časový rámec realizácie projektu: 10/2008 – 09/2009
Druh projektu:
dopytovo orientovaný projekt
Programové obdobie: 2007 – 2013
Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ projektu:
Stavebnými úpravami budov ZŠ, ich zateplením, rekonštrukciou vykurovania, nákupom
zariadenia ŠJ a vybudovaním jazykového laboratória dosiahnuť zlepšenie podmienok
pre realizáciu vzdelávacieho procesu.
Úpravami, rekonštrukciou, a nákupom zariadenia sa:
1. odstráni havarijný stav v učebňovom pavilóne
2. zníži energetická náročnosť budov
3. odstránia hygienické závady v školskej jedálni
4. vytvorí nová služba pre žiakov a účastníkov celoživotného vzdelávania
5. zabezpečí bezpečnosť žiakov, učiteľov, rodičov a návštevníkov
6. zvýši celkový štandard školského objektu
Celkove sa zlepšia podmienky pre vzdelávanie a zároveň sa znížia náklady mesta
na prevádzku a opravy školy.

Špecifické ciele projektu:
Zlepšenie celkového stavu ZŠ sa dosiahne splnením nasledovných špecifických cieľov:
1. stavebnými úpravami učebňového pavilónu “A“ sa odstráni havarijný stav
2. zateplením budov “A“ a “B“ o ploche 2 614 m2, strechy o ploche 1 287 m2 a výmenou
vonkajších výplní otvorov v budove “A“ a “B“ o ploche 636 m2 sa zníži energetická
náročnosť budov o 52 % a zvýši sa estetická hodnota budov
3. rekonštrukciou plynovej kotolne sa zvýši jej účinnosť o 15 %
4. osadením termoregulačných ventilov sa hydraulicky vyreguluje vykurovací systém
a zníži sa spotreba elektrickej energie na čerpadlách
5. úpravami a nákupom zariadenia do kuchyne so školskou jedálňou sa odstránia
hygienické nedostatky ohrozujúce jej prevádzku
6. nákupom audiovizuálnej techniky a zariadenia jazykovej učebne (JU) sa vybuduje
nová učebňa pre žiakov a dospelých

Mesto Detva zadalo vypracovanie stavebného projektu a podalo žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na Stavebné úpravy I. ZŠ – riešenie havarijného stavu
a zateplenie v 04/2008 na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúru
na podporu regionálneho rozvoja. Žiadosť bola podaná v rámci vyhlásenej výzvy
z Operačného programu regionálny operačný program, Prioritná os 1. Infraštruktúra
vzdelávania, Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
Projekt bol ministerstvom schválený a stavebné práce, ktoré realizovala firma
SIROŇ PLUS s.r.o. boli začaté 1.7.2009. Škola postupne prešla viacerými stavebnými
úpravami – zateplením všetkých jej budov, striech, výmenou okien a vonkajších dverí ako aj
rekonštrukciou plynovej kotolne, vykurovacieho systému, jeho vyregulovania, rekonštrukciou
kuchyne a jedálne, vrátane vytvorenia nových priestorov a nákupu nového kuchynského
zariadenia. Pribudla nová jazyková učebňa, vybavená modernou technikou a nábytkom. Bol
odstránený havarijný stav na jednom z učebných pavilónov, spôsobený statickými poruchami.
Stavba bola skolaudovaná v 12/2009.
Mesto Detva získalo na projekt finančnú podporu z Regionálneho operačného
programu Infraštruktúra vzdelávania. Celkové náklady projektu boli 892 743 €. Projekt
vo výške 626 117 € z oprávnených nákladov financovala Európska únia z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, 73 661 € bolo financované zo štátneho rozpočtu a náklady vo výške
192 965 € spolufinancovalo Mesto Detva, ktoré bolo žiadateľom a poberateľom finančnej
pomoci.
Zrealizovaním projektu sa zlepšili podmienky na vzdelávanie a zároveň sa znížia
náklady na prevádzku a údržbu školy.
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TENTO PROJEKT BOL REALIZOVANÝ VĎAKA SPOLUFINANCOVANIU
ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE
A TO EURÓPSKYM FONDOM REGIONÁLNEHO ROZVOJA
V RÁMCI REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU.
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