
Mesto pre deti – modernizácia,      

rekonštrukcia a vybavenie najväčšej  

základnej školy v Čadci  

• Plánované celkové oprávnené výdavky  projektu :1 612 846,38 EUR 

 

• Skutočný čerpaný stav : 1 529 550,70 EUR v rozdelení na jednotlivé 
aktivity:                                                                                                       
- A1 rekonštrukcia a obstaranie vybavenia : 1 480 284,20 EUR   

    -  externý manažment projektu:   26 553,57 EUR 

    -  projektové a inžinierske práce:  22 712,93 EUR 

 

 Financovanie projektu: 85% ERDF, 10% ŠR, 5% vlastné zdroje 

 Realizácia aktivít projektu: 03/2008 – 11/2010 

 

     Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a  

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky                                                                     

Investícia do Vašej budúcnosti 
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Aktivity projektu boli rozdelené na jednotlivé pavilóny a športoviská. 

Realizovala sa rekonštrukcia všetkých objektov a obstaranie interiérového 

vybavenia vo vybraných pavilónoch.  Predmetom projektu bolo aj 

sfunkčnenie a oživenie ihrísk. 

 

Rekonštrukciou pavilónov sa zabezpečila: 

- výmena plochých striech za sedlové v pavilónoch 3, 4, 5, 6, 7 a v telocvični, 

- zateplenie a následné omietnutie pavilónov,   

- výmena okien a dverí 

- vybudovanie bezbariérového prístupu vo vybraných pavilónoch 

- rekonštrukcia sociálno-hygienických zariadení vo vybraných pavilónoch 

- rekonštrukcia pergol spájajúcich pavilóny školy 
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Obstaranie interiérového vybavenia bolo zabezpečené: 

- do špecializovaných učební,  

- telocvične, 

- zborovne. 

Zakúpená bola aj výpočtová technika pre potreby integrovaných žiakov a 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

Rekonštrukciou športovísk sa zabezpečilo: 

- oprava bežeckej dráhy 

- doskočiska 

- basketbalového ihriska 
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Realizácia projektu prispela k: 

-  skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu 

- zníženiu energetickej náročnosti prevádzky objektov 

- vytvoreniu minimálne 3 pracovných miest 

- zmodernizovaniu objektov základnej školy, ktoré  následne vytvorili 
priestor pre realizáciu nových služieb ako: 

     - odborná pomoc a integrácia telesne postihnutých detí 

     - priestor pre organizáciu športových súťaží, činnosť klubov 

     - poradenstvo pre rodičov detí s postihnutím zo soc. znevýhodneného 
prostredia 

     - realizácia záujmovej činnosti, kurzov vrátane aktivít celoživotného 
vzdelávania 
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