
21

Telocvičňa pri ZŠ Vajanského bola slávnostne otvorená
Rekonštrukcia umožnila deťom kvalitnejšie športové vyžitie
Vo februárovom čísle MZ sme priniesli podrobné informácie 
o prebiehajúcej rekonštrukcii viac ako 45-ročnej telocvične 
pri ZŠ Vajanského 93. Škola ju plne využíva na výučbu ho-
dín telesnej výchovy. Investícia do nutných opráv a predovšet-
kým do výmeny pôvodnej drevenej podlahy za novú gumo-
vú podlahu Taraflex Gerflor stála takmer 40 000 €. O zámere, 
samotnej rekonštrukcii a ďalších plánoch v oblasti školstva 
a športu sme sa porozprávali s predsedom Komisie športu pri 
MsZ Modra Mgr. art. Jakubom Liškom, MRes.

Rekonštrukciu máme úspešne 
za sebou. Ako hodnotíte obdo-
bie uplynulých 4 mesiacov? 
Ako ste už v predchádzajúcom 
čísle informovali, rekonštruk-
cia telocvične pri ZŠ Vajanské-
ho mala byť v marci dokončená. 
Dňa 3. 4. 2014 boli práce riadne 
prevzaté a škole zhotoviteľ odo-
vzdal všetky náležité dokumen-
ty. Počnúc týmto dňom je telo-

cvičňa pripravená na užívanie. 
Za posledný mesiac bola v telo-
cvični položená gumová podla-
ha, kde sa čakalo na vyschnutie 
poteru, s čím súvisel aj časový 
posun. Následne boli natlače-
né čiary ihrísk, vymenené svie-
tidlá, opravený drevený obklad, 
vstupné dvere, natreté športové 
náčinia.
Vymenila sa nielen podlaha te-
locvične, ale nakoniec sa takmer 
kompletne zrekonštruoval aj in-
teriér. 

Povedzte nám viac o novej gu-
movej podlahe. Vydrží toľko 
ako pôvodná podlaha?
Gumová podlaha Taraflex Ger-
flor, ktorá nahradila drevenú 
palubovku, je špičkovým povr-
chom pre halové športy. Verím, 
že takto zrekonštruovaný inte-
riér bude slúžiť všetkým mod-

ranským športovcom aspoň tak 
dlho ako ten predchádzajúci. Aj 
keď by asi nebolo dobré, aby sa 
ďalších 46 rokov nič potrebné 
neurobilo, pretože stav pred re-
konštrukciou bol nevyhovujúci.

Okrem detí zo základnej ško-
ly, kto všetko a za akých pod-
mienok bude môcť telocvičňu 
využívať?

Verím, že ZŠ Vajanského spo-
lu s MsÚ nastaví podmienky 
využívania telocvične tak, aby 
ju mohli modranské športové 
kluby využívať čím skôr a bol 
zabezpečený bezpečný a efek-
tívny systém správy, rozvrhu 
a údržby telocvične. Aj v odpo-
rúčaní športovej komisie, aj na 
zasadnutiach MsZ sme upozor-
ňovali na potrebu aktualizácie 
prílohy VZN o nájmoch a dú-
fame, že je pripravená. Je nutné 
rokovať s majiteľmi budovy Mi-
nisterstvom vnútra Sr a Špeci-
álnou školou v Pezinku a hľadať 
možnosti využívania telocvične. 
Je totiž už nemožné, aby sme aj 
iné priestory škôl prenajímali za 
neaktuálnych 1 SK/0,33 €/hod 
ako je uvedené v ešte platnom 
VZN. 

Existuje možnosť ako dostať 

budovu do majetku mesta 
Modry?
Ako poslanec MsZ sa spolu 
s kolegami M. Gavorníkom, M. 
Petríkom, J. Zigom a J. Petrako-
vičom venujem už dlhšie problé-
mu vlastníctva tejto budovy pri 
ZŠ Vajanského. Nachádza sa tu 
nielen telocvičňa, ale aj jedáleň 
a triedy školského klubu. ro-
kovania, ktoré sme pred rokom 
a pol s majiteľmi budovy inicio-
vali sú, dúfam, len začiatkom 
riešenia patovej situácie, ktorá 
tu je už vyše 10 rokov. Podarilo 
sa vytvoriť nájomný vzťah k bu-
dove, získať súhlas na rekon-
štrukciu a aj ju zrealizovať. Na-
šim cieľom je ďalej pracovať na 
definitívnom vyriešení vlastníc-
tva k budove tak, aby čím skôr 
patrila Modre. Je potrebné ukon-
čiť súdny spor medzi štátom 
a mestom o spornú delimitáciu 
tohto objektu. riešením je pod-
ľa nášho názoru relokácia praco-
viska Špeciálnej školy do iných 
priestorov v Modre. Jej sídlo 
v tejto budove je totiž dôvodom, 

prečo bola budova delimitovaná 
na štát a nie na mesto. Dúfame, 
že sa podarí vyriešiť vlastníctvo 
a budeme tak môcť vymeniť aj 
okná a spolu s hlavnou budovou 
školy budovu ju aj zatepliť.

A čo ostatné budovy škôl 
v Modre? Finančnú injekciu 
potrebujú azda všetky.
Na opravu kúrenia, zateplenie 
a ukončenie výmeny okien hlav-
nej budovy ZŠ Vajanského sme 
vyčlenili financie už v minu-
lom roku. Pochopili sme však, 
že z pozície poslancov nemáme 
dosah, aby sa veci naozaj zreali-
zovali. Preto pracujeme aj mimo 
našich kompetencií spolu s rodič-
mi, zamestnancami škôl a škôlok 
a pomáhame im pripraviť potreb-
né náležitosti tak, aby sa aspoň 
nutné opravy a rekonštrukcie po-
darilo zrealizovať či už tento rok 
alebo v rokoch najbližších. Ako 
príklad uvediem prípravu rekon-
štrukcie exteriérových spevne-
ných plôch chodníkov v Mater-
skej škole Sládkovičova. (red, jl)
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Zrekonštruova-
nú telocvičňu 
slávnostne otvo-
rila riaditeľ-
ka M. Malacká 
spoločne s po-
slancami MsZ.

Vynovená telocvičňa.

Pôvodná parketová palubovka.


