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ZŠ Lichardova prechádza rekonštrukciou, pribudne aj rampa pre imobilných 

 
Základná škola Lichardova v Ţiline prechádza rekonštrukciou a modernizáciou. Projekt počíta 

s výdavkami zhruba 1,2 milióna eur. Spolufinancovaný je Európskou úniou vo výške 85 % z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

„Projekt prispeje k odstráneniu stavebno-technických nedostatkov budov školy, ktoré znižujú 

kvalitu podmienok vyučovania. Zateplenie školy by malo navyše priniesť zníženie energetickej 

náročnosti o takmer 70 %,“ informoval Pavel Poţoni - zástupca prednostu Mestského úradu v 

Ţiline.  

 

ZŠ Lichardova sa nachádza na sídlisku Hliny VIII. Je plne organizovanou školou s 26 

triedami. V roku 2006 otvorila špeciálne triedy pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia, 

do ktorých dochádzajú ţiaci aj z iných ţilinských škôl. Budovy školy, skolaudované v roku 

1970, javili po rokoch pouţívania známky technickej opotrebovanosti. Súčasná rekonštrukcia 

zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a strechy budov, výmenu okien a presklených stien. 

Zabudovaním vykurovacieho systému v odkvapových ţľaboch a zvodoch sa odstráni stekanie 

vody po fasádach a s tým súvisiace vlhnutie a následné opadávanie omietok. Zastrešením 

nevyuţívaných átrií a následnými stavebnými úpravami sa vytvoria 3 chýbajúce priestory s 

úţitkovou plochou zhruba 300 m2, ktoré budú slúţiť ako špeciálne učebne - jazyková učebňa 

a priestory pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia. Súčasťou projektu je aj obstaranie 

výpočtovej techniky a vnútorného vybavenia školy.  

 

Z regionálneho operačného programu na infraštruktúru vzdelávania má Mesto Ţilina 

schválených 5 projektov, celkové oprávnené výdavky na ne predstavujú zhruba 6 miliónov 

eur. Okrem ZŠ Lichardova ide o ZŠ Námestie Mladosti 1 na Hájiku, ZŠ V. Javorku - Hliny 5, 

ZŠ s MŠ Školská v Závodí a ZŠ Jarná. Cieľom projektov je zníţiť energetickú náročnosť 

škôl, zvýšiť ich kapacitu a kvalitu vzdelávania v nich. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 

18 základných škôl (z toho 6 ZŠ s materskou školou), 20 je samostatných materských škôl, 3 

základné umelecké školy a dve Centrá voľného času - CVČ Spektrum a CVČ Ţirafa. 
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