OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 17. december 2021
Obecné investície v materskej a základnej škole v Beluši
Obec Beluša je zriaďovateľom základnej a materskej školy v obci. Celoročne sa stará
nielen o finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o materiálové
vybavenie v oboch zariadeniach.
Najnovšie
pribudol
v areáli
Základnej
školy
Beluša,
v blízkosti
telocvične, skladový kontajner, ktorý bude
slúžiť na uloženie športového náradia. Ako
uvádza riaditeľka základnej školy Ing. Edita
Horváthová: „Náradie je uložené na chodbe,
nakoľko v telocvični nie je priestor na
uloženie všetkých športových náradí a aj
stolnotenisových stolov.“ Cena kontajnera
je vo výške 6 220 €. Kontajner je zateplený, s elektroinštaláciou, oknom a dverami.
V najbližšom čase bude osadený tak, aby bol vstup priamo spojený s chodbou vedúcou do
telocvične. Finančné prostriedky poskytla obec Beluša ako zriaďovateľ základnej školy.
Materská škola (MŠ) Beluša poskytuje stravovanie viac ako 250 deťom a
jej zamestnancom a iným stravníkom. Na belušskom pracovisku jedálne sa varilo na starom
80 l plynovom varnom kotli, ktorý bol na jar
2021 odstavený. „Situácia s kotlom dospela až
k tomu, že z neho pri zapaľovaní vyšľahovali
opakovane plamene a neustále z neho slabo
unikal plyn, rozhodli sme sa, že ho odstavíme
úplne. Aj obhliadajúci plynár uzavrel stav kotla
s tým, že z hľadiska bezpečnosti nie je vhodné
ho ďalej používať,“ vysvetľuje Mgr. Irena
Gulišová, riaditeľka MŠ Beluša. Od septembra
2021 používa školská kuchyňa MŠ nový varný
plynový kotol v hodnote 2 515,68 €, ktorý bol
hradený z obecného rozpočtu.
„Obec Beluša ako zriaďovateľ belušskej základnej a materskej školy sa celoročne
stará o chod týchto zariadení. Keďže budovy a vybavenie je staršie, modernizácia a obnova je
čoraz aktuálnejšia. Teší ma, že počas tohto roka sa zrealizovalo množstvo investičných akcií,
projektov, ktoré zveľaďujú vnútorné i vonkajšie priestory školy a škôlky, ale aj modernizujú
proces výučby a vzdelávania,“ dopĺňa Ján Prekop, starosta obce Beluša.
Okrem iných drobných prác, má elokované hložské pracovisko MŠ nové detské
ihrisko, opravenú strechu hospodárskeho pavilónu. Z grantu „Zelené oči“ sa nepoužívané
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pieskovisko v hložskom pracovisku MŠ zmenilo na pútavý pocitový chodník s bylinkovým
kvetináčom a vybudovali sa aj záhony pre pestovanie zeleniny.
Nový náter dostali dopravné ihriská v oboch areáloch MŠ. Základná škola sa vďaka
projektu teší piatim špičkovo vybaveným odborným učebniam a modernej knižnici v hodnote
cca 150 tisíc €. Novinkou je funkcia školského digitálneho koordinátora. Počet detí v oboch
zariadeniach z roka na roka narastá, záujem rodičom o umiestnenie dieťaťa je veľký. Preto
obec podala žiadosť na rozšírenie kapacity MŠ- pracovisko Hloža o jednu triedu formou
nadstavby hospodárskeho pavilónu. V súčasnosti sa čaká na výsledok hodnotenia žiadosti.
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