
Vážení rodičia, kolegovia a priatelia školy !  

Informujem Vás o realizácii obnovy objektu ZŠ na Žitavskej ul. č. 1, Bratislava v rámci 

projektu ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) 

 

V rámci ISRMO sa bude realizovať: 

 

a) Obnova a zateplenie strechy a fasády budovy školy 

Pre zvýšenie energetickej efektívnosti bude fasáda budovy zateplená zateplovacím 

kompaktným systémom s polystyrénom XPS hr. 100 mm. Strecha nad blokmi A,B,C 

bude zateplená minerálnou nehorľavou vatou do spádu hr. 120 ÷ 240 mm a strechy nad 

telocvičňou zateplením TI PUR hr. 80 mm s novou povrchovou úpravou fasády a 

s novými klampiarskymi výrobkami. Na základe tepelno-technického posudku bude po 

zrealizovaní opatrení dosiahnutá 54,02 % úspora tepla. Predbežné zatriedenie do 

energetickej triedy na vykurovanie podľa vyhlášky c. 364/2012 je „C“ oproti súčasnej 

triede „E“. Po zateplení bude budova spĺňať  všetky kritériá tepelnotechnických vlastností 

stavebných konštrukcií. 

Pri vstupe do budovy sa z úrovne chodníka zrealizuje nová vstupná rampa pre 

bezbariérový prístup. 

 

b) Inštalácia bleskozvodu 

V rámci stavby sa demontuje jestvujúci vonkajší bleskozvod a po zateplení fasády 

a strechy budovy sa namontuje nový bleskozvod v súlade s platnými STN a vyhláškami. 

 

c) Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

Projekt rieši výmenu armatúr na každom vykurovacom telese a následné vyregulovanie 

vykurovacieho systému v objekte Základnej školy na Žitavskej ulici. Dôvodom je obnova 

technicky nevyhovujúceho zariadenia, ako aj neekonomická prevádzka vykurovacieho 

zariadenia. 

 

d) Kompletná sanácia rozvodov a kanalizácie  
Budú vymenené vnútorné vodovodné rozvody v plnom rozsahu vrátane stúpačiek 

a ležatých rozvodov v prvom podzemnom podlaží. Obnovené budú pripojovacie 

potrubia k jednotlivým umývadlám a uzatváracie armatúry na každej zo stúpačiek. Vo 

vnútornej kanalizácii bude obnovené zvodové potrubie vedené pod stropom prvého 

podzemného podlažia a tiež ležaté potrubia zo šatní v objekte telocvične. Odpadové 

potrubia sa menia v rekonštruovaných častiach v plnom rozsahu. 

 

e) Obnova hygienických zariadení a šatní  
V rámci stavby budú obnovené podlahy a steny z keramických dlaždíc a obkladov 

v spoločných hygienických zariadeniach WC žiakov, učiteľov, upratovacie komory 

a sociálnych zariadení v šatni pri telocvični. Zároveň budú v sociálnych zariadeniach 

vymenené zariaďovacie  predmety a opravené dvere. Na prvom podlaží bude 

vybudované jedno WC pre imobilných. Na základe uvedených stavebných úprav bude 

v celej škole zvýšený celkový technický aj hygienický štandard zariadení na osobnú 

hygienu a vyriešené nápravné opatrenia, ktoré v tejto súvislosti zadal škole štátny 

zdravotný dozor po vykonaní hygienickej previerky. 

 

f) Obnova vzduchotechniky  
Priestory varne a príslušné priestory prípravy pri kuchyni budú mat novú povrchovú 

úpravu podláh a stien. Vetranie kuchyne bude riešené novým vzduchotechnickým 



zariadením, ktoré zodpovedá súčasným potrebám a právnym normám – nad najväčšími 

zdrojmi pary a tepla budú osadené odsávané digestory s osvetlením a možnosťou ich 

jednoduchej údržby a čistenia. Tým sa vyrieši hrozba prípadného požiaru zo starej 

vzduchotechniky. Na odsávací odvod vzduchu budú napojené aj odsávania z priestoru 

výdaja stravy a umývania riadu. Tu sa bude znehodnotený vzduch odsávať cez lapače 

tuku osadené na potrubí. V sprchových kútoch v šatniach bude inštalovaná 

vzduchotechnika nevyhnutná na odvetranie v súlade s hygienickými normami. 

Realizáciou projektu dosiahneme vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy základnej 

školy a zároveň bezbariérovú úpravu sociálneho zariadenia. Vďaka uvedeným stavebným 

úpravám umožníme zdravotne postihnutým žiakom, pedagógom či návštevníkom školy 

podmienky pre integráciu medzi zdravú populáciu a tým aj prístup k vzdelávacej 

infraštruktúre. 

 

Rekonštrukčné práce v našej základnej škole budú realizované vo výške 818 382 € počas 

plnej prevádzky a z týchto dôvodov musíme činnosť školy a všetky aktivity flexibilne 

prispôsobovať. 

Počas školského vyučovania musia byť operatívne riešené  vzniknuté situácie a všetky 

zainteresované strany – zamestnancov, deti, rodičov – žiadame o dôsledné dodržiavanie 

BOZP počas rekonštrukčných prác, maximálnu ústretovosť, disciplínu a pochopenie. 

Pevne verím, že všetci zainteresovaní  budeme robiť všetko preto, aby pobyt našich detí 

počas rekonštrukčných prác bol v rámci možností čo najbezpečnejší. Výsledkom našej 

snahy, spolupráce a ústretovosti bude krásna vynovená škola. 

 

Ďakujem za pochopenie.                                         RNDr. Jana Weisová, riaditeľka školy 

 


