
Projekt hĺbkovej obnovy ZŠ A.Dubčeka a MŠ Kolískova 

 

Východisková situácia 

V roku 2016 vedenie MČ BA-KV rozhodlo, že je potrebné zamerať sa na zvyšovanie 
energetickej efektivity a hĺbkovú obnovu verejných budov vo svojej správe. Ako 
najurgentnejšie prípady boli vybrané dva objekty: ZŠ A. Dubčeka, ktorá sa svojou rozlohou 
a energetickou náročnosťou spojenou s prevádzkou bazéna radí k budovám s najväčšou 
energetickou záťažou a  MŠ Kolískova, ktorá bola dlhodobo v plánoch na realizáciu 
zateplenia a opravy strechy. 
 
V roku 2017 vedenie MČ a MiZ MČ Bratislava-Karlova Ves rozhodlo o podaní žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok z programu LIFE a o jeho spolufinancovaní (Uznesenia č. 338 
– 340/2017 z 29. zasadnutia MiZ MČ BA-KV z 05.09.2017).  Žiadosť bola na EK schválená a 
projekt DELIVER (jún 2018 - jún 2023, www.odolnesidliska.sk) realizuje ako hlavný príjemca 
a koordinátor naša mestská časť Bratislava–Karlova Ves, ktorej sa ako jedinému zástupcovi 
verejnej správy na Slovensku podarilo získať grant v schéme LIFE. 
 
V rámci projektu je naplánovaných  množstvo rôznorodých aktivít avšak najväčšou aktivitou  
z pohľadu investícií je hĺbková obnova vybraných budov materskej školy a základnej školy 
v pôsobnosti našej mestskej časti. V rámci projektu DELIVER boli vypracované  projektové 
dokumentácie na zelené hĺbkové obnovy oboch budov  a plánovaná investícia v podľa nich  
predstavuje spolu sumu 3 093 570 EUR. Táto suma je pokrytá z projektu DELIVER len 
čiastočne (750 000 EUR). Pridelená suma je obmedzená z dôvodov, že podľa striktných 
pravidiel projektov LIFE je možné v rámci projektu na adaptačno-mitigačné opatrenia 
financovať iba realizáciu prototypových riešení, ktorým nie je napr. štandardné zateplenie 
obvodového plášťa a strechy budov, ktoré ale je potrebné vykonať popri iných inovatívnych 
opatreniach. V roku 2020 sa podarilo MČ úspešne získať ďalší veľký grant z Nórskeho 
finančného mechanizmu (1 319 650 EUR). Z grantov tak už máme zabezpečené krytie vo 
výške 67% z celkovej plánovanej investície. MČ vynakladá veľké úsilie na získanie ďalších 
dodatočných zdrojov, aby boli hĺbkové obnovy zrealizované v plnom rozsahu. 
 
 

Navrhované opatrenia v rámci obnovy 

Na obidva objekty sú už pripravené kvalitné projektové dokumentácie pre realizáciu hĺbkovej 
zelenej obnovy s cieľom: 
 
1. Znížiť uhlíkovú stopu objektov najmenej o 60%.  
Tento cieľ sa dosiahne opatreniami na zníženie energetickej náročnosti budovy ako 
napríklad: 

 zateplenie obvodových plášťov (vrátane inštalácie hniezdnych búdok pre vtáctvo a 
netopiere)  a striech objektov a výmena otvorových konštrukcií, 

 doplnenie elektroinštalácie o podružné meranie spotrieb s nadväznosťou na MaR, 
 inštalácia úsporných LED svietidlá, 



 inštalácia tieniacich prvkov na fasáde a podľa technických možností objektov - zelenej 
fasády a menšej vegetačnej strechy. 

 
 
2. Znížiť spotrebu pitnej vody.  
Tento cieľ sa dosiahne opatreniami na využitie dažďovej vody na sanitárne účely a polievanie 
zelene v okolí budovy (čím sa tiež zabezpečí ochladzovanie vonkajšieho a následne aj 
vnútorného prostredia), ako napríklad: 

 inštalácia rozvodov na využitie zrážkovej vody a retenčnej nádrže na zber vody, 
 samo-uzatvárateľné armatúry a podružné vodomery podľa druhu a miesta spotreby, 

zapojené do monitorovacieho systému MaR, 
 dezinfekcia vody s mechanickým filtrom a lampu s UV-C žiarením, 
 zber a čistenie šedej vody v koreňovej čistiarni (biotop). 

 

3. Maximalizovať úspory energie na kúrenie, znížiť potrebu tepla minimálne o 65%. 
Tento cieľ sa dosiahne opatreniami na zníženie energetickej náročnosti budovy ako 
napríklad: 

 vyregulovanie systému a regulácia hlavíc nadradeným systémom MaR, automatický 
systém rozúčtovania  nákladov na inštaláciu a prevádzku, nadradená regulácia a 
ovládanie (časové programy, útlm kúrenia a iné), 

 diaľkové odpočty spotrebovaných energií a vyhodnocovanie napr. nočných únikov 
vody, 

 zabezpečenie vetrania s rekuperáciou v pobytových priestoroch (súčasťou systému je 
aj odvetrávanie hygienických priestorov) – s ohľadom na kvalitu vnútorného 
prostredia pobytových miestností v zime aj v lete, 

 snímanie kvality vnútorného prostredia na úrovni: teplota, vlhkosť, CO2, 
 vetranie s rekuperáciou v priestoroch kuchyne – intenzívna výmena vzduchu s 

odlučovaním tukov, 
 prototypové riešenie - nasávanie vzduchu z obnovených átrií. 

 

4. Maximalizovať využitie obnoviteľných zdrojov energie  
Tento cieľ sa dosiahne opatreniami na využitie OZE ako napríklad: 

 výroba elektrickej energie pomocou fotovoltaických panelov umiestnených na 
streche, 

 úprava rozvodov pre potrebu distribúcie tepla pre bazén v ZŠ s ohľadom na zapojenie 
solárneho systému a OPV, napojenie na systém MaR. 

 

5. Zvýšiť kvalitu vnútorného prostredia.  
Tento cieľ bude zabezpečený riadeným vetraním s výmenou vzduchu v pobytových 
miestnostiach a v kuchyni za pomoci rekuperácie (teda nie klimatizačnými jednotkami), 
Pravidelný prísun čerstvého vzduchu bez energetických strát bude zabezpečený ako je 
popísané v bode vyššie.  Tento systém zabezpečí deťom a  pedagógom letnú a zimnú tepelnú 
pohodu a optimálnu vlhkosť. Navrhované prototypové unikátne riešenie navrhuje navyše 
nasávanie vzduchu z obnovených átrií, kde bude vysadená nová zeleň rôznej hydro-
akumulačnej schopnosti s dôrazom na podporu biodiverzity. Prototypovým riešením je aj 



inovatívny systém auto-diagnostiky a prevencie hygieny prevádzky – detekcia zanesenia 
potrubí a filtrov cez pokročilý monitoring,  
 

 

6. Realizovať prototypové riešenia za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry 
Tento cieľ bude dosiahnutý modelovou úpravou átrií v oboch objektoch s obnovou vhodnej 
vegetácie, inštaláciou ochladzovacích vodných prvkov, vegetačných stien zvonku budovy 
proti prehrievaniu a menšej vegetačnej strechy. Vegetácia rôznej hydro-akumulačnej 
schopnosti s dôrazom na podporu biodiverzity bude zavlažovaná zozbieranou zrážkovou 
vodou. 
 

7. Otvoriť na ZŠ verejne prístupné Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a 
biodiverzitu. 
Centrum pod záštitou Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s mimovládnymi 
organizáciami a odborníkmi v daných témach bude šíriť poznatky o realizovaných 
adaptačných a mitigačných opatreniach medzi laickú a odbornú verejnosť.  V jednom z átrí 
základej školy bude inštalovaná expozícia modelov a informačných panelov pre potreby 
centra, ktoré budú na príkladoch znázorňovať dopady klimatickej zmeny a vysvetľovať 
adaptačné a mitigačné opatrenia. 
 

Všetky navrhované opatrenia preto plánujeme realizovať etapovo, podľa aktuálne 
združených finančných prostriedkov. Je však veľmi dôležité, aby sa hĺbkové obnovy 
zrealizovali v plnom rozsahu a mohli slúžiť ako prototypový vzor obnovy podobných 
verejných budov na Slovensku. 

 

Finančné krytie 

Hĺbkové obnovy  

budov: Zvýšenie 

energetickej 

efektívnosti budov a 

zlepšenie vnútorného 

prostredia výuky

CELKOVÝ 

ROZPOČET  

podľa 

projektovej 

dokumentácie

PLÁN REALIZÁCIE 

- 1.etapa: VO 

07/2020, 

realizácia jeseň 

2020 - jar 2021

MITADPT (Nórske 

granty) 
DELIVER (program LIFE) SPOLU

Potrebujeme získať 

dodatočné zdroje v 

rokoch 2021-2022

 MŠ Kolískova 964 376,06 694 609,56 659 825                          150 000                           809 825               154 551                     

ZŠ A. Dubčeka 2 129 193,40 539 576,88 659 825                          600 000                           1 259 825           869 368                     

SPOLU 3 093 569,46 1 234 186,44 1 319 650                       750 000                           2 069 650           1 023 919,46

67% 33%

doteraz získané ZDROJE

 

V roku 2021 je naplánované podanie žiadostí o dotácie na Envirofond a MŽP SR vo výške                       
1 milióna EUR.  



 

Súbor prác Cena s DPH

    Zateplenie obvodových stien   701 527
    Výmena otvorových konštrukcii   61 736

    Zateplenie strešného plášťa s novou strešnou krytinou   296 059

    Novoprojektovaná miestnosť   18 083
    Sadrokartónové podhľady v interiéroch   74 572

    Vonkajšie tienenie   39 747
    Horizontálny slnolam s pevnými lamelami   24 953

    Zelená strecha   3 710
    VZT   554 025

    Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, ochrana pred bleskom, fotovoltaika   108 450
    ZTI   60 651

    Záhradná architektúra    47 340

    Využitie solárnej energie   125 944
    Hydraulické vyregulovanie   12 396

Celkové náklady stavby vrátane DPH: 2 129 193

Súbor prác Cena s DPH

    Príprava TÚV a solárne panely 44 341
    Hydraolické doregulovanie ÚK po zateplení 4 242

    Stav.úpravy vnútorných priestorov vyvolané VTZ,ZTI,E1,UK 66 104
    Vnútorné slaboprúd.rozvody 3 863

    Vnútorné silnoprúd.rozvody+umelé osvetlenie 28 509

    Vzduchotechnika 131 234
    Rekonštrukcia strechy 139 995

    Zateplenie obvodového plášťa: 262 060
    Bleskozvod a uzemnenie,dodávka=2656,68, montáž=7438,02: 12 158

    Výmena okien,dverí a vstupných a zasklených stien: 99 375
    Zdravotechnika 7 005

    Využitie zrážkových vôd 50 702
    Zdravotechnika 68 735

    Elektroinštalacia-vonkajšie rozvody 820

    Sadovnícke úpravy 45 233

Celkové náklady stavby vrátane DPH: 964 375

Hĺbková obova objektov ZŠ a MŠ vrátane DPH spolu: 3 093 568

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky 

objektu ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62, Bratislave-Karlova Ves.

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY -  Hĺbková obnova Materskej školy Kolískova 14,  

Bratislava–Karlova Ves.



 

Vizualizácia pohľadov vzorovej hĺbkovej obnovy Materskej školy Kolískova 14,  
Bratislava–Karlova Ves. 

Hlavný architekt projektu: Ing.arch. JURAJ BESEDA, autorizovaný architekt SKA, *0224 AA*, 
MOZARTOVA 15, 811 02 Bratislava 







 

 

 



Vizualizácia pohľadov vzorovej hĺbkovej obnovy Základnej školy A.Dubčeka, 

Majerníkova 62, Bratislava–Karlova Ves. 

Generálny a zodpovedný projektant: Ing. Ján Hlina (Aut. Ing. Reg. č.: 4202 *A * 1), HLINA 
s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

 

 



 

 


