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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Vyhlásenie výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predloženie 

žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie, alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. Mesto Leopoldov pripravilo projekt, 

ktorým sa plánujeme do výzvy zapojiť. Tento projekt rieši rekonštrukciu telocvične ZŠ. Zámerom 

rekonštrukcie je celková obnova cvičebných priestorov s podstatným zlepšením tepelnoizolačných 

vlastností, zvýšením teploty v cvičebných priestoroch a svetlotechnických pomerov. Rekonštrukcia 

má pozostávať z nasledovných častí: 

a) rekonštrukcia podláh, doplnenie hydroizolačnej a tepelnoizolačnej vrstvy spolu s novým 

športovým povrchom, 

b) rekonštrukcia stropu veľkej telocvične so zabudovaním, tepelnej izolácie parozábrany 

a osvetlenia, 

c) výmena osvetlenia cvičebných priestorov a náraďovne pre zlepšenie  svetlotechnických 

pomerov a energetické zefektívnenie prevádzky, 

d) nové zariadenie telocviční / obnova športového vybavenia. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy  

a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične na rok 2018 s názvom „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Leopoldov“. 

Vzhľadom na podmienky poskytnutia dotácie odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť 

spolufinancovanie projektu vo výške 10% z celkových nákladov projektu. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rekonštrukcia 

telocvične ZŠ Leopoldov“ v rámci výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2018 a súhlasí so spolufinancovaním 10 % z celkovej výšky nákladov na projekt 

z rozpočtu Mesta Leopoldov na rok 2018.  

 

 

 

 

 



 

 


