
   OBEC   HORNÝ  VADIČOV 

Názov projektu:  

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Hornom Vadičove 

PROJEKT   UKONČENÝ 

Operačný program: Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania 

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 

Popis a ciele projektu: 

Objekt základnej školy je trojpodlažná budova s s miernou sedlovou strechou s 9 

triedami. Budova ZŠ bola daná do prevádzky v školskom roku 1961/1962. Nevyhovujúce 

riešenie tepelnej izolácie stropu a obvodových múrov spôsobilo jej zlý technický stav, 

s vysokou energetickou náročnosťou, spôsobovanou vysokými tepelnými stratami. So 

zvyšujúcim sa počtom žiakov došlo k situácii, že budova mala nedostatočné priestorové 

kapacity pre učebne, šatne a zariadenia na osobnú hygienu. Na základe vzniknutej situácie 

Obec Horný Vadičov ako zriaďovateľ ZŠ v marci 2011 na základe schválenej dotácie z 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu Regionálneho 

operačného programu začala s jej rekonštrukciou a modernizáciou.  V rámci poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku sa nám podarilo po asanácii súčasnej strechy objekt 

nadstaviť o jedno podlažie a zastrešiť novou strechou.  V nových priestoroch tretieho 

nadzemného podlažia bola zriadená multimediálna učebňa; chemicko – fyzikálne 

laboratórium; 1 pohybové štúdio; 1 trieda regionálnej výchovy a 3 klasické triedy. Na druhom 

nadzemnom podlaží v priestoroch kabinetov, ktoré sú situované nad priestormi toaliet žiakov 

v prízemí, boli vytvorené nové toalety pre žiakov aj pre učiteľov. V rámci projektu bolo 

zabezpečené aj vybavenie učební informačnou komunikačnou technológiou a vnútorné 

vybavenie tried novým školským nábytkom.Realizáciou projektu sa dosiahne zateplenie 

obvodového plášťa budovy. Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie školského vzdelávacieho zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov. Špecifickými cieľmi projektu je zlepšenie 

podmienok pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu a súčasne vedie k napĺňaniu 

cieľov opatrenia 1.1 ROP. 

 

Celková hodnota diela: 464 638,22 € 

Výška poskytnutého príspevku: 442 512,58 € 

Z toho zdroje: z fondov EÚ 376 135,68 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 zo štátneho rozpočtu   44 251,26 € 

 z rozpočtu Obce Horný Vadičov   22 125,64 € 

Začiatok realizácie projektu: 09/2010 

Ukončenie projektu: 10/2011 

 

 



 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %, štátnym rozpočtom SR vo 

výške 10 % a z rozpočtu Obce Horný Vadičov vo výške 5%. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja. 

Investícia do Vašej budúcnosti 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

          

 

 

      

 

 

                                                                                                                  

 

 


