
 

 

 

Vážení rodičia, 

dovoľte nám predstaviť detailnejšie prebiehajúci projekt hĺbkovej obnovy ZŠ A.Dubčeka. 

 

Hĺbková zelená obnova základnej školy je zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy a na 

výrazné zlepšenie kvality vnútorného prostredia  školy.  Nejde len o štandardnú rekonštrukciu 

budovy, počítame so zavedením viacerých inovatívnych a zelených riešení, s využívaním zrážkovej 

vody, obnoviteľnými zdrojmi energie a výsadbou zelene s podporou biodiverzity, ktoré budú prispievať 

k zmierňovaniu a prispôsobovaniu sa dopadom zmeny klímy. 

 

Mestská časť mohla začať s realizáciou takého komplexného a náročného projektu vďaka združeným 

prostriedkom z Nórskych grantov (projekt MITADAPT, www.mitadapt.sk), zo zdrojov Európskej 

komisie, programu LIFE (projekt DELIVER, www.odolnesidliska.sk),  zo Štátneho rozpočtu SR a zo 

zdrojov mestskej časti.  

 

Z dôvodu potreby združovania finančných prostriedkov sú práce na projekte rozložené na etapy od 

jesene 2021 až do apríla 2023. 

 

Stavebné činnosti začali už na jeseň v roku 2021 a to rekonštrukciou a zateplením strechy. V roku 2022 

plynulo práce pokračujú postupne podľa projektu na prácach, ktoré doteraz umožnili neprerušenú 

prevádzku školského zariadenia: na zatepľovaní vonkajšej fasády a vnútorných átrií, výmenou doteraz 

nevymenených fasádnych okien a prebudovaním časti výmenníkovej stanice na priestory 

Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu. 

Centrum bude otvorené pre školy ako priestor na vzdelávanie v environmentálnej oblasti so 

zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Jednak ako súčasť pravidelnej výuky (prírodopis, 

pracovné vyučovanie), jednak ako doplnkové vzdelávanie. Zároveň bude slúžiť pre zainteresovanú 

verejnosť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných budov, verejných 

budov a verejných priestorov. Bude  tiež slúžiť pre odbornú komunitu a samosprávy ako priestor pre 

odborné workshopy a prednášky na zdieľanie vedomostí a skúseností. V neposlednom rade bude 

otvorené pre lokálnu komunitu: pre neformálne zoskupenia občanov, občianske združenia – ako 

priestor na stretávanie sa a výmenu skúseností pri budovaní komunitných aktivít, prioritne zameraných 

na environmentálne aktivity.  

 

Vzhľadom na komplexnosť a rozsiahlosť ďalších prác si situácia vyžiadala predčasné ukončenie 

prevádzky budovy základnej školy ešte pár dní pred letnými prázdninami  z dôvodov, aby sa neohrozila 

bezpečnosť detí a aby sa mohla škola v septembri otvoriť včas. Bude sa pokračovať so zatepľovaním 

prednej časti fasády a inštaláciou tieniacich vonkajších žalúzií, ktoré výrazne zabránia prehrievaniu 

budovy. Myslelo sa aj na užitočných pomocníkov pri redukcii nepríjemného hmyzu a na fasádach sa pri 

zatepľovaní budujú aj nenápadné hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a belorítky.   

 

V rámci interiérových prác sa bude realizovať najmä inštalácia vzduchotechniky formou ekologickej 

rekuperácie (riadené vetranie s výmenou vzduchu) a s ňou súvisiaca elektroinštalácia. Hlavnou 

podstatou rekuperácie je spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Vďaka výmenníku je teplo 

odovzdávané čerstvému vzduchu, ktorý je privádzaný už predhriaty do určených priestorov. Vetranie 

http://www.mitadapt.sk/
http://www.odolnesidliska.sk/


 

pomocou rekuperačných jednotiek bude významne zvyšovať kvalitu vnútorného prostredia, šetriť 

energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a zabraňovať vzniku nadmernej vlhkosti v interiéri.  Tento 

spôsob výmeny vzduchu zabraňuje rozmnoženiu rôznych hubových a plesňových organizmov, ktoré 

vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého. 

Výrazne sa zlepší prostredie pre výuku ako aj pre pobyt alergikov, keďže budeme vetrať bez prachu 

a peľov.  Unikátnym riešením bude  nasávanie čistého vzduchu z obnovených vnútorných átrií s 

vysadenou zeleňou, ktorá bude podporovať biodiverzitu a zároveň slúžiť ako prirodzená čistička 

vzduchu. Hojné množstvo zelene a vodný prvok v podobe jazierka neprinesie deťom len príjemnejšie 

estetické prostredie, ale aj kvalitnú mikroklímu 

 

Na streche sa budú inštalovať fotovoltaické a solárne panely, ktoré budú slúžiť na ohrev teplej vody 

v sprchách pre telocvične a na temperáciu vody v bazéne.    

 

Ďalšie práce budú pokračovať aj na túto jeseň a jar budúceho roku. Budú zamerané na sadové úpravy  

exteriéru a átrií, kde bude vysadená zeleň a popínavé rastliny na fasáde átria s funkciou prírodnej 

čističky vzduchu. V jednom z átrií sa vybuduje jazierko napojené na zádržný systém na využitie 

zrážkovej vody na sanitárne účely a zavlažovanie zelene. Dažďová voda zo strechy totiž nebude 

neužitočne odvádzaná do kanalizácie, ale bude zachytávaná do podzemných retenčných nádrží (jedna 

s objemom  20 m3 a tri s objemom 1600l).  Voda bude slúžiť jednak na sanitárne účely pre potreby 

splachovania a zároveň na zavlažovanie vysadenej zelene v átriách a na dopĺňanie hladiny vody 

v jazierku.   

 

Vzhľadom na statické posúdenie striech sa muselo upustiť od požiadavky na zelenú strechu. Jediná 

strecha, ktorá vyhovovala statickému posúdeniu je malá plochá strecha nad hlavným vstupom, ktorá 

bude vyhotovená systémom extenzívnej zelenej strechy s minimálnych plošným zaťažením. Z toho 

dôvodu sa venovala veľká pozornosť vertikálnej zeleni. Na dvoch  fasádach bude aj vďaka oceľovej 

siete vysadená popínavá rastlina, ktorá bude zlepšovať klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. 

Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby s grafickým prevedením. Do týchto 

priestorov bude vysadená nová trvalková vegetácia spolu s lankovým systémom pre popínavú rastlinu.  

Ďalšia popínavá zeleň bude umiestnená do vnútorných átrií, odkiaľ bude nasávaný čistejší a chladenejší 

vzduch do tried. Na oknách zo západnej a východnej strany budú nainštalované horizontálne slnolamy 

s pevnými lamelami. Za účelom maximalizácie spotreby energie sa na záver uskutoční hydraulické 

vyregulovanie vykurovacej sústavy.  

 

Všetky tieto opatrenia budú mať významný priaznivý dopad na zvýšenie kvality vnútorného 

i vonkajšieho prostredia materskej školy, ale aj na životné prostredie v Karlovej Vsi, keďže mnohé 

navrhnuté prototypové riešenia majú za cieľ znížiť uhlíkovú stopu o viac ako percent (CO2 t/rok) 

a spotrebu energie základnej školy o takmer 50 percent (kWh/rok).  

 

V rámci kapacitných a finančných možností budú v roku 2023 priebežne počas prázdninových dní 

prebiehať maliarske práce.  

 

Súčasťou projektov MITADAPT a DELIVER sú aj mnohé ďalšie aktivity spojené s opatreniami na 

zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Ide napríklad aj o hĺbkovú obnovy budovy MŠ Kolískova 14,  

vodozádržné zelené opatrenia v parku Kaskády, tienenie verejných priestranstiev a detských ihrísk 

exteriérovými plachtami, aktivity na podporu biodiverzity na sídliskách upraveným režimom kosenia, 

výsadby kvetnatých lúk, kríkov, stromov a podobne. 

Viac o projektových aktivitách sa môžete dozvedieť na webových stránkach projektov (uvedené 

vyššie).  



 

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 

 

 

 
 

 



 

 
 

 


