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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu 

s názvom "V základnej škole Slovenských dobrovoľníkov úspešnejší" realizovaného v 

rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 6 228,00 Eur (rozdiel 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF). 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom 

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných 

finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na 

základných školách. 

  

 Celkové oprávnené výdavky projektu sú 124 560,00 Eur, výška nenávratného 

finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 118 332,00 

Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 6 228,00 Eur. 

  

 Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP schváleného 

projektu. 

 Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej a komisii školstva a mládeže, a bol 

schválený bez výhrad a pripomienok. 

 

VLASTNÝ MATERIÁL 
 

Školu navštevuje viac ako 300 žiakov, z ktorých 30 plne integrovaných je so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). V súčasnosti je 8 žiakov s 

jednoznačným odporúčaním asistenta učiteľa zo strany CPPPaP. Nakoľko v niektorých 

triedach sú aj 4 začlenení žiaci, práca pedagóga je veľmi sťažená. 

 

V súčasnosti pôsobí na škole 37 zamestnancov, z toho 25 kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov a 1 špeciálny pedagóg. ZŠ nezamestnáva asistentov učiteľa, pričom ich potreba 

je viac než nutná. 

 

Projektom sa vytvoria 4 nové miesta AU na obdobie 36 mesiacov. 

 

Predpokladané obdobie realizácie: 02/2018 – 01/2021. 
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Uznesenie č. __/2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie schváleného projektu 

s názvom „V základnej škole Trnové úspešnejší“ realizovaného v rámci výzvy 

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 5 337,00 Eur (rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF). 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu s kódom 

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných 

finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na 

základných školách. 

  

 Celkové oprávnené výdavky projektu sú 106 740,00 Eur, výška nenávratného 

finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 101 403,00 

Eur a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 5 337,00 Eur. 

  

 Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP schváleného 

projektu. 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej a komisii školstva a mládeže, a bol 

schválený bez výhrad a pripomienok. 

 

VLASTNÝ MATERIÁL 

 

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 34, Žilina je prímestskou školou, 

ktorá má v školskom roku 2017/2018 zapísaných 167 žiakov. S individuálnym začlenením je 

12 žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami(ŠVVP). V súčasnosti sú 2 

žiaci s jednoznačným odporúčaním asistenta učiteľa zo strany CPPPaP. Počas školského 

roka 2017/2018 predpokladáme ešte nárast žiakov s odporúčaním na asistenta učiteľa 

minimálne o ďalších 2 žiakov, ktorí čakajú na odporúčania z CPPaP. Škola vzdeláva 6 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia(SZP). 

 

V škole pracuje 13 pedagogických zamestnancov a 1 asistent učiteľa na 1/2 úväzok do 31. 12. 

2017, ktorý spolupracuje pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Škola nezamestnáva 

školského psychológa, pričom jeho prítomnosť je na škole priam nevyhnutná. 

 

Projektom sa vytvoria 2 nové miesta AU a 1 nové miesto školského psychológa. Nové 

miesta budú vytvorené a obsadené počas 36 mesiacov realizácie projektu. 

 

Predpokladané obdobie realizácie: 02/2018 – 01/2021. 
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Uznesenie č. __/2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu realizovaného v 

rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu 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 2017 vo výške 12 100,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a žiadanej dotácie). 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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

na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvojový projekt, ktorého účelom je rozvoj výchovy 

a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.  

 

Mesto Žilina sa do uvedenej výzvy zapojilo s dvoma žiadosťami pre základné školy: 

 

a) Základná škola, V. Javorku 32,  010 01  Žilina 

b) Základná škola, ulica Martinská 20, Žilina 

  

 Celkové oprávnené výdavky projektu sú 108 000,00 Eur, výška žiadanej dotácie 

predstavuje sumu 95 900,00  Eur a povinné spolufinancovanie mestom predstavuje sumu 

12 100,00 Eur. 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej a komisii školstva a mládeže, a bol 

schválený bez výhrad a pripomienok. 

 

 

VLASTNÝ MATERIÁL 
 

V Základnej škole V. Javorku 32,  010 01  Žilina sú žiadané prostriedky na nasledovné 

rekonštrukcie: 

- rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, 

- rekonštrukcia dvoch školských náraďovní, 

- rekonštrukcia podlahovej plochy v telocvični. 

 

Telocvičňa bola postavená v r. 1968, rozloha telocvične je 760 m² (celková plocha) a hracia 

plocha: 408 m². Rekonštrukciou bude môcť škola využívať telocvičňu naplno na 

organizovanie mestských, okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu: futsal, 

volejbal, na organizovanie Mestskej športovej ligy a iných športových mestských súťaží pre 

ZŠ. 

 

Telocvičňa sa využíva aj v čase mimo vyučovania žiakmi školy a športovými klubmi:  

- popoludní – turnaje, činnosť ŠKD, tréningy športových tried, klubov, súťaže 
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- záujmové športové krúžky – vybíjaná, volejbal, tanečný krúžok, basketbal, florbal, futbal, 

strelecký krúžok, stolno – tenisový, 

- aktivity v rámci MDD, vianočný turnaj, medzi rodičmi – žiakmi – školou  

- rôzne turnaje medzi žiakmi a učiteľmi (volejbal, vybíjaná, florbal.....) 

- školské kolá v jednotlivých súťažiach (šplh na tyči, stolný tenis) 

- organizovanie detských popoludní 

 

Predpokladané obdobie realizácie: 01/2018 – 12/2018. 

 

V Základnej škole Martinská 20, 010 08 Žilina sú žiadané prostriedky na nasledovné 

rekonštrukcie: 

- rekonštrukcia podlahovej plochy v telocvični 

 

Škola má dve telocvične o rozlohe 300 m2  postavené v roku 1981, podlahu je nutné vymeniť 

vo väčšej z nich, kde sa jej opotrebovaním vytvorili na niekoľkých častiach diery. 

V škole sú od roku 1994 otvorené športové triedy (volejbal), v súčasnosti so zameraním aj na 

basketbal a vodné športy. Využitie – hodiny TV, všeobecná športová príprava, krúžky, 

tréning. proces, turnaje, postupové súťaže, športové aktivity. Telocvičňa má bezbariérový 

prístup. 

Telocvičňa sa využíva na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti 

športu:   

- v čase víkendov prebiehajú v telocvični postupové súťaže, 

- volejbalové turnaje: medzinárodné turnaj vo volejbale mladších žiačok za účasti 16 – 24 

družstiev,    

- v telocvični prebiehajú obvodné, okresné, krajské súťaže žiakov,  

- prebieha tu aj Olympiáda seniorov – okresná, krajská, celoslovenská. 

 

Predpokladané obdobie realizácie: 01/2018 – 12/2018. 

 


