Annex 4
Rekonštrukcia škôl

Košický samosprávny kraj

Opera ný program Základná infraštruktúra, Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra, Podopatrenie 3.1.1 - Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

(v mil. Sk)

zdroje EIB
5%

z toho (v mil. Sk)
zdroje fondov EÚ
(vl.zdroje)
95%

1

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23, Košice,
Gymnázium S. Máraiho, Kuzmányho 6, 041
74 Košice a Stredná zdravotná škola,
Moyzesova ul.17, 041 76, Košice

40,000

2,000

2

Gymnázium Šrobárova 1, 042 23, Košice

25,000

3

Gymnázium S. Maraiho, Kuzmányho 6, 041
74, Košice

25,000

4

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova ul.
17, 041 76 Košice

25,000

1,250

23,750

25,000

2007 - 2009

Sanácia obvodového suterénneho muriva, rekonštrukcia soklového
muriva, rekonštrukcia existujúcich priestorov prízemia objektu školy so
zámerom vytvorenia novej u ebne, rekonštrukcia šatní, rekonštrukcia
podláh, stropov, dverí, rozvodov elektriny, sanitnej inštalácie (rozvodov
vody), rekonštrukcia kanalizácie splaškovej a dáž ovej vody

5

Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071
79, Michalovce

45,000

2,250

42,750

45,000

2007 - 2009

Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy

6

SOU dopravné, Moldavská cesta 2, 041 99,
Košice

20,000

1,000

19,000

20,000

2007 - 2009

7

Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, 045 17,
Moldava nad Bodvou

17,000

0,850

16,150

17,000

2007 - 2009

8

SPŠ a Obchodná akadémia s vjm,
Grešákova 1, 040 01 Košice

28,000

1,400

26,600

28,000

2007 - 2009

Poradové
íslo

Subjekt / Názov investi nej akcie
Rekonštrukcia škôl : ZÁSOBNÍK

RN

Termín
Spolu

za ./ukon .

38,000

40,000

2007 - 2009

1,250

23,750

25,000

2007 - 2009

1,250

23,750

25,000

2007 - 2009

Druh práce

Celková rekonštrukcia tepelného hospodárstva komplexu budov troch
škol: havarijnos stavu, regulácia využívania energií, ekonomizácia
prevádzky
Sanácia zvlhnutého muriva, WC - vybavenie ZTI, obklady, dlažby,
u ebne a kabinety, stravovacie a kuchynské priestory, okná, zateplenie
objektu, strecha, práce spojené s technickým vybavením priestorov,
ostatné a dokon ovacie práce
Rekonštrukcia elektrických rozvodov, odstránenie opotrebovanosti
stavebných prvkov

Rekonštrukcia priestorov pre zlepšenie vyu ovacieho procesu,
odstránenie opotrebovanosti stavebných prvkov (rekonštrukcia okien,
tepelných rozvodov)
Rekonštrukcia okien v klasických triedach, v odborných u ebniach,
kabinetoch, administratívnych miestnostiach, ktoré sú prehnité vplyvom
poveternostných podmienok - prispeje k zvýšeniu bezpe nosti a
vzdelávacieho štandardu, rekonštrukcia okien na chodbách - okná zo
severnej a západnej strany prepúš ajú chlad, preto je tu stále nízka
teplota - vylepši tepelné podmienky, rekonštrukcia hygienických
zariadení, náhrada starých olovených rozvodov za technicky
modernejšie, oprava rozvodu vody - zabráni poruchovosti, zvýši
bezpe nos prevádzky, zníži náklady na údržbu, rekonštrukcia fasády
budovy školy - opadáva omietka a na mnohých miestach je zvetralá prispeje k tepelnej izolácii budovy aj estetickému vzh adu,
rekonštrukcia elektroinštalácie sociálnych zariadení - prispeje k
zvýšeniu bezpe nosti, rieši reguláciu kúrenia a termostatizáciu
vykurovacích telies - prispeje k zníženiu energetickej náro nosti a
úspore energie
Zefektívnenie tepelného hospodárstva, doriešenie zatekajúcej strechy
a výmena okien
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Poradové
íslo

Subjekt / Názov investi nej akcie
Rekonštrukcia škôl : ZÁSOBNÍK

RN
(v mil. Sk)

zdroje EIB
5%

z toho (v mil. Sk)
zdroje fondov EÚ
(vl.zdroje)
95%

Termín
Spolu

Druh práce

za ./ukon .

9

Gymnázium , Komenského 32, 075
01,Trebišov

40,000

2,000

38,000

40,000

2007 - 2009

10

ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Školská
4, 071 80, Michalovce

42,000

2,100

39,900

42,000

2007 - 2009

11

Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11, Košice

8,000

0,400

7,600

8,000

2007 - 2009

Zníženie energetickej náro nosti (zateplenie vonkajších obvodových
stien, rekonštrukcia okien, vybudovanie prepojenia zadnej budovy
(pavilón cudzích jazykov s hlavnou, doregulovanie vykurovacieho
systému, výmena elektrických, vodovodných a odpadových vedení,
využitie vodných zdrojov školy ako úžitkovej vody, využívanie solárnej
energie na ohrev vody), vyriešenie problému plochých striech
(sedlovou strechou - tvorba nových priestorov odborných u ební,
kabinetov, zborovne, zvýšenie velkovej plochy školy o 10 %),
dobudovanie celoškolskejpo íta ovej siete - prepojením tried,
odborných u ební a kabinetov, modernizácia interiéru a výmena
podláh u ební, dosiahnutie vä šej priechodnosti jednotlivých podlaží,
vytvorenie podmienok pre prácu Štátnej jazykovej školy (ŠJŠ) dispozi nými úpravami v pavilóne
Rekonštrukcia školských budov za ú elom odstránenia havarijných
nedostatkov, zníženie tepelných strát a prevádzkových výdavkov,
komplexne modernizova sú asný systém vykurovania, zníži
energetickú náro nos a dosiahnu vyššiu ekonomickú efektívnos
nákladov na vykurovanie, zabezpe i chýbajúce u ebne v areáli školy
a vyšší štandard užívania priestorov školy v prospech zvýšenia kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu
Zateplenie fasády budovy, vyregulovanie vykurovacieho systému,
vybudovanie študovne, odstránenie nedostatkov v technickom stave a
v materiálno-technickom vybavení budovy, zlepšenie architektonického
vzh adu budovy, zvýšenie štandardu výchovno-vzdelávacieho procesu
vyu ovania zavedením nových prvkov a programov výchovy a
vzdelávania žiakov v novovytvorených priestoroch, umožnenie
kvalitnej výuky v oblasti informa no-technologických technológií,
ktorými pripravíme žiaka, loveka budúcnosti schopného uplatni sa na
trhu práce, vytvoria priestor na zavedenie motiva ných výchovnovzdelávacích programov aj pre žiakov z menej podnetného sociálneho
prostredia

12

SOU stavebné, Kuku ínova 23, 040 01,
Košice

22,000

1,100

20,900

22,000

2007 - 2009

Celoplošné zateplenie obvodových konštrukcií, povrchová úprava
fasády, výmena výpl ových konštrukcií otvorov - okien, dverí,
zasklenných stien, výmena všetkých dverí za nové plné, resp. do tried
s 1/3 zasklením tvrdeným sklom, zámkov, štítkov a k u iek, sanácia
strešných konštrukcií, zariadenie keramickej dlažby a zníženého
sadrokartónového stropu s umelým osvetlením, odstránenie zábradlia
vo výške 90 cm, výroba a montáž zábradlia výšky 100 cm, oprava
vlýskových podláh a výmena podlahy PVC so soklíkmi, komplexné
stavebné úpravy všetkých WC v objekte školy

13

Stredná priemyselná škola hutnícka, Košice,
Alejová 1, 041 49

24,700

1,230

23,470

24,700

2007 - 2009

Výmena okien v budove školy, rekonštrukcia strechy školy
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Poradové
íslo

Subjekt / Názov investi nej akcie
Rekonštrukcia škôl : ZÁSOBNÍK

RN
(v mil. Sk)

zdroje EIB
5%

z toho (v mil. Sk)
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(vl.zdroje)
95%

Termín
Spolu

Druh práce

za ./ukon .

14

Gymnázium P.J. Šafárika, Rož ava

20,645

1,032

19,613

20,645

2007 - 2009

Uskuto nenie opravy fasády budovy (vrátane slne ných hodín) a
odvodnenie budovy - izolácia budovy, odstránenie opotrebovanosti
vnútorných stavebných prvkov (okná, podlahy, rozvody vody, sociálne
zariadenia), nahradenie povodného asfaltového ihriska viacú elovým
ihriskom s umelotrávnatou plochou

15

ZSŠ HSaO, Radni né nám. 1, Spišská Nová
Ves

42,994

2,149

40,845

42,994

2007 - 2009

Zníženie energetickej prevádzky objektu školy, vytvorenie nových
priestorov v podkroví budovy pre zabezpe enie kvalitného
vyu ovacieho procesu (u ebne, odborné zázemie, komunika né a
sociálne priestory, únikové schodište)

Spolu

425,339

21,261

404,078

425,339

Subjekt / Názov investi nej akcie

RN
(v mil. Sk)

zdroje EIB

z toho (v mil. Sk)
zdroje fondov EÚ
(vl.zdroje)

Spolu

za ./ukon .

7,260

7,260

0,000

7,260

2007 - 2009

Poradové
íslo

Termín

Druh práce

Rekonštrukcia škôl : OSTATNÉ
1

Hotelová akadémia Košice

Rekonštrukcia budovy

2

SOU po nohospodárske Pribeník

24,134

24,134

0,000

24,134

2007 - 2009

Rekonštrukcia budovy

3

SOU po nohospodárske Štítnik

25,854

25,854

0,000

25,854

2007 - 2009

Rekonštrukcia budovy

57,248

57,248

0,000

57,248

zdroje EIB

z toho (v mil. Sk)
zdroje fondov EÚ
(vl.zdroje)

Spolu

78,509

404,078

482,587

Spolu
Súhrn (Zásobník + ostatné)

SPOLU

RN
(v mil. Sk)

482,587

100,000

Poskytnutý úver EIB
Rezerva
Úver EIB

21,491

SPOLU

504,078

21,491

