III. kolo podpory Programu rozvoja materských škôl v Karpatskej kotline
Prijímateľ: Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov
Miesto realizácie: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov
Celkové náklady projektu: 139 388,89 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 139 388,89 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 99 110,00 EUR
Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 1016 Budapest,
Gellérthegy utca 30 – 32
Začiatok a ukončenie projektu: 1.11.2019 – 15.12.2020

Obnovenie budovy miestnej materskej školy už bolo veľmi naliehavé. Stavbu charakterizovala
chátrajúca vonkajšia omietka, popraskané a vlhké steny, zhoršujúci sa stav budovy, nevľúdny
exteriér a nepriaznivé ukazovatele spotreby energie. Aby sme zabezpečili finančné prostriedky
potrebné na rekonštrukciu budovy, podali sme v poslednom desaťročí žiadosť niekoľkokrát.
Naše podania boli neúspešné, čo sme konštatovali s veľkým sklamaním, nakoľko sa technický
stav budovy postupne zhoršoval. Maďarská vláda nám napokon podala pomocnú ruku a
poskytla nám potrebnú finančnú podporu na realizáciu nášho plánu. V rámci projektu s názvom
„III. kolo podpory Programu rozvoja materských škôl v Karpatskej kotline“ sme získali
32 798 370,00 HUF, teda 99 110,00 EUR. Plánované práce na budove škôlky realizoval
víťaz verejného obstarávania, stavebná firma s bohatými odbornými skúsenosťami, od 13.5.2020
do 25.8.2020. V prvej fáze bola vyčistená plochá strecha objektu, boli opravené poškodenia
a bola zateplená celá strecha. Na tento účel boli položené a upevnené polystyrénové
tepelnoizolačné dosky hrúbky 250 mm. V druhej fáze výstavby bolo potrebné najskôr spevniť
poškodený betónový základ budovy a následne opraviť omietky a popraskané steny. Po oprave
obvodových stien bol inštalovaný zatepľovací systém použitím dosiek z minerálnej vlny hrúbky
180 mm. Po upevnení sklotextilnej mriežky nasledovala záverečná fáza výstavby – aplikácia
vonkajšej omietky zvoleného odtieňa. Na budove je nainštalovaný nový odkvapový a
bleskozvodný systém. Počas rekonštrukcie bola materská škola zatvorená z dôvodu epidémie
koronavírusu, resp. bola mimo prevádzky počas letných prázdnin.
Nápis MATERSKÁ ŠKOLA - ÓVODA, zložený z 3D farebných písmen na prednej stene
budovy, už z diaľky označuje jej poslanie. Je radosť chodiť do tejto škôlky! Ďakujeme!

Az helyi óvoda épületének felújítása már nagyon aktuálissá vált. Málló külső vakolat, repedező falak,
beázások, egyre romló épületállag, csúnya épületkülső, kedvezőtlen energiafelhasználási mutatók
jellemezték az épületet. Az épület felújításához szükséges pénzforrások bebiztosítása végett az utóbbi
évtizedben többször is pályáztunk. Pályázataink sikertelenek voltak, amit nagy csalódással vettünk
tudomásul, mivel az épület műszaki állapota egyre romlott. Végül is Magyarország Kormánya nyújtott
segítő kezet és biztosította számunkra a kellő pénzügyi támogatást tervünk megvalósításához. A
„Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program III. ütemének támogatása” elnevezésű projekt keretében
32 798 370,00 Ft, azaz 99 110,00 EUR támogatást nyertünk. Az óvoda épületén a tervezett
munkálatokat 2020. május 13-tól 2020. augusztus 25-ig végezte el a közbeszerzés győztese, a nagy
szakmai tapasztalatokkal rendelkező kivitelező cég. Az első fázisban az épület lapos tetőjének a
tisztítására, a meglévő hibák eltávolítására és a tető hőszigetelésére került sor. E célból 250 mm
vastagságú polisztirol hőszigetelő lapok lettek elhelyezve és rögzítve. Az építkezés második fázisában
először is meg kellett erősíteni az épület sérült beton alapját, majd kijavítani a sérült vakolatot és a
falrepedéseket. A külső falak előkészítése után a hőszigetelő rendszer került beépítésre 180 mm
vastagságú ásványgyapot lapok felhasználásával. Az üvegszálas háló rögzítése után a kiválasztott
színárnyalatú külső vakolat felvitele jelentette az építkezés befejező szakaszát. Az épületre új
ereszcsatorna és villámhárító rendszer lett telepítve. Az építkezés ideje alatt az óvoda a
koronavírus járvány miatt, ill. a nyári szünidő alatt nem üzemelt.
Az épület falára erősített 3D formátumú színes betűkből összeállított „MATERSKÁ ŠKOLA –
ÓVODA” már messziről jelzi az épület küldetését. Ebbe az óvodába öröm járni! Köszönjük!

