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Budova materskej školy prešla hĺbkovou obnovou v období od decembra 2020 do apríla 2022. Realizované boli inovatívne 
opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa klíme, zmierňovanie klimatickej zmeny a na podporu biodiverzity, v súlade
s Klimatickým akčným plánom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 2020 - 2030.

Na základe prototypovej projektovej dokumentácie, ktorej autorom bol hlavný architekt projektu Ing. arch. Juraj Beseda, 
rekonštrukcia presiahla štandardnú úroveň obnovy verejných budov. Cieľom tejto hĺbkovej obnovy bolo nielen výrazné zníženie 
energetickej náročnosti, ale aj zabezpečenie kvality vnútorného prostredia, zlepšenie  okolitej mikroklímy, šetrenie prírodných 
zdrojov využívaním zrážkovej vody a zvýšenie rozmanitosti rastlín a živočíšnych druhov v areáli škôlky. 

Riadeným vetraním sa zabezpečuje kvalita vnútorného prostredia miestností a  zároveň spätné získavanie tepla pri vetraní 
rekuperáciou.  Okrem toho sa takto zabraňuje prenikaniu prachu a peľu do vnútorných priestorov a vzniku nadmernej vlhkosti, teda 
aj rozmnožovaniu rôznych hubových a plesňových organizmov.

Unikátnym riešením je  nasávanie čistého vzduchu z obnovených vnútorných átrií s vysadenou zeleňou, ktorá podporuje 
biodiverzitu a zároveň slúži ako prirodzená čistička vzduchu. Hojné množstvo zelene a vodný prvok v podobe jazierok tak 
neprinesie deťom len príjemnejšie estetické prostredie, ale aj kvalitnú mikroklímu.

Nepríjemný bodavý hmyz pomáhajú na sídliskách  účinne eliminovať aj ich prirodzení predátori - netopiere a dážďovníky. Jeden 
netopier dokáže za noc nazbierať až 5 000 kusov drobného hmyzu a jeden pár dážďovníkov za deň uloví až 20 000 komárov. Preto 
sú na fasáde škôlky umiestnené nenápadné hniezdne búdky pre týchto užitočných spolunájomníkov budovy.

Vzorovú zelenú hĺbkovú obnovu škôlky podporili:
- Európska komisia cez finančný nástroj pre životné prostredie Program LIFE, podprogram Ochrana klímy v rámci projektu DEveloping resilient, low-carbon and           
...more LIVablE urban Residential area: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER)
- Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov v rámci projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné     
...opatrenia  (ACC02P02)
- Štátny rozpočet Slovenskej republiky v rámci spolufinancovania projektov DELIVER a MITADAPT
- Rozpočet samosprávy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Dažďová voda zo strechy neodteká neužitočne do kanalizácie, ale je zachytávaná do podzemnej 
retenčnej nádrže s objemom  25 m³.  Slúži jednak na sanitárne účely pre potreby splachovania
a zároveň na zavlažovanie vysadenej zelene v átriách a na dopĺňanie hladiny vody v jazierkach.

Prehrievaniu budovy, okrem kvalitného zateplenia strechy a fasády, zabraňuje efektívne tienenie okien vonkajšími žalúziami, tri 
vegetačné steny vytvorené z nerezovej lankovej siete s popínavými rastlinami a dve  vegetačné jazierka umiestnené vo vnútorných 
átriách. 

Budova využíva obnoviteľné zdroje energie. Solárne kolektory premieňajú slnečnú energiu na tepelnú, čím zohrievajú vodu v zásobníku.

Vizualizácia: Ivan Stankóci Pohľad na triedy zo záhrady Pohľad do átria




