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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Zverejnená výzva na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky 

na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou  dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční 

určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy. Pod rekonštrukciou 

telocvične sa rozumejú len náklady na: 

- rekonštrukciu cvičebného priestoru, vrátane náraďovne 

- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy) 

- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti 

- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. 

 

Ministerstvo poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na kapitálové výdavky na dostavbu, 

rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocvične podľa týchto kritérií: Kritérium - Váha v %  

1. Efektívnosť použitia finančných prostriedkov z hľadiska počtu žiakov školy, efektívneho počtu 

tried a ich naplnenosti v zmysle školského zákona, využitia telocvične v čase mimo vyučovania 

žiakmi školy, športovými klubmi a podobne – váha do  50 %  

2. Výška spoluúčasti (najmenej 10 % z požadovaných finančných prostriedkov)- váha do  30 %  

3. Územná pôsobnosť využitia objektu telocvične (napr. viacerými školami, obcami) – váha do 5 %  

4. Využiteľnosť telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti 

športu – váha do 10 %  

5. Zabezpečenie bezbariérového prístupu – váha do 5 %  

Podporené budú iba žiadosti, ktoré v hodnotení dosiahnu minimálne 85 %.  

 

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden 

rozvojový projekt (pre jednu školu) je 150 000,- € na kapitálové výdavky. Konečná výška 

spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky je najmenej 10 % z poskytnutých finančných 

prostriedkov ministerstvom.  

 

Žiadosť je možné predložiť najneskôr do 29.9.2017.  

 

V prípade telocvične ZŠ by išlo o rekonštrukciu v nasledovnom rozsahu: 

- rekonštrukcia hracej plochy (výmena palubovky s doplnením hydroizolácie) 

- nová podlaha + čiary 

- nové osvetlenie telocvične 

- dvere do telocvične 

- dvere z telocvične do kabinetu 

- ochranná sieť zo šatne do telocvične (širšia ako je teraz) 



- vešiaky a lavičky na odkladanie vecí a prezliekanie v šatni 

- rebriny 3ks – výška 3m 

- tyč na šplhanie 2ks, lano na šplhanie 1ks + závesný systém 

- basketbalové koše s doskou 2ks 

- gymnastické kruhy 1ks 

- volejbalová sieť + systém na uchytenie a došponovanie (nie na stĺpiky- uchytenie do steny) 

- nohejbalová sieť + systém na uchytenie a došponovanie (do steny) 

- gymnastická koza s nastaviteľnou výškou 

- školský gymnastický odrazový mostík 

- drevené obloženie (malá telocvičňa) 

- osvetlenie (malá telocvičňa) 

- pridať 1 radiátor (malá telocvičňa) 

 

Celkové náklady na rekonštrukciu sú približne do 100 000,- € 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu zvážiť predloženie žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 

 

Návrh na uznesenie: 

V prípade súhlasného  stanoviska MZ k predloženiu žiadosti je návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

Účasť Mesta Leopoldov na rozvojovom projekte „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 

telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 

rok 2017“ a súhlasí so spolufinancovaním 10 % z poskytnutých finančných prostriedkov 

ministerstvom v rozpočte Mesta na rok 2017. Projekt bude financovaný z projektu Ministerstva 

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

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

výstavby novej telocvične na rok 2017. 

 


