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Základné údaje:
Názov:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:

Materská škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta
Braneckého 4, 911 01 Trenčín
Mgr. Jozefa Maslíková, sr.Šimona - riaditeľka
032/6529405

Zriaďovateľ, spoluinvestor:

Rímskokatolícká cirkev, Farnosť Trenčín
Marianské námese 2
Vdp. Mons. Milan Kupčík, dekan

Investor:

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
Mons.Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup

Ako vznikla nová škôlka:
Škôlka vznikla v priestoroch bývalej Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne.
Prevádzkovo je riešená pre funkcie:
- Materská škola – 2 triedy, po 20 de v každej triede,
- výdajňa stravy so samostatnou jedálňou.
Materská škola je v prízemnom bloku budovy s 2 samostatnými vstupmi z dvora. Areál
tvoria aj plochy určené na oddych a hry de.
Vnútorné prostredie budovy spĺňa najprísnejšie hygienické, bezpečnostné a zdravotné
normy:
Sanácia vlhkos
Celé pôvodné murivo je
podrezané s dodatočným vložením
hydroizolácie, čiastočne sú odstránené
staré omietky a sú nahradené vápenno
cementovými novými omietkami a v
hygienických zariadeniach sú predsteny
pre odvetranie úbytkovej vlhkos.

Nové podlahy
Na všetkých podlahách je
proradónová hydroizolácia. Drevená
konštrukcia s výplňou tepelnej izolácie je
zakrytá drevošepkovou doskou. Ako
nášľapná vrstva je viacvrstvová PVC
k r y n a s p r i a z n i v ý m t e p l o t ný m
vnemom.

Nová elektroinštalácia a regulovateľné
LED osvetlenie
Elektroinštalácia je zhotovená s
bezpečnostnými prúdovými isčmi. Pre
zdravý vývin očí de je dôležitá
kombinácia umelého a prirodzeného
osvetlenia. Preto jas LED sviediel v
triedach je regulovaný digitálnymi
predradníkmi s DALI protokolom. Je to
neznámi pojem, ktorý sa stáva
štandardom v zdravom osvetlení
vnútorného prostredia.

N o v é v y k u r o va n i e a v e t ra n i e s
rekuperáciou energie
Teplotnú pohodu zabezpečuje
nový vykurovací systém. O neustály
prísun čerstvého vzduchu sa stará
vzduchotechnická jednotka s
automackou reguláciou. Čerstvý
vzduch je do tried privádzaný texlnými
výustkami. Je to jediný potrubný systém,
ktorý je možné dokonale vyčisť
vypraním v práčke. Energeckú účinnosť
zabezpečuje rekuperácia energie. Teplý
odvádzaný vzduch odovzdáva energiu
privádzanému čerstvému vzduchu.

Nové hygienické zariadenia
V hygienických zariadeniach sú
inštalované anbakteriálne WC sedátka.
Pred popálením horúcou vodou chránia
zmiešavacie venle. Voda k umývadlám
sa privádza vopred zmiešaná na
príjemnú teplotu. Na podlahe je dlažba s
prošmykovou úpravou.

Bezbariérový prístup
Pred vstupom je vybudovaný nový
bezbariérový prístup.
Propožiarna ochrana
V priestore sú inštalované 3 ručné
hasiace prístroje, hadicový vodovodný
hydrant, stop tlačítko pre odpojenie celej
elektroinštalácie a núdzové osvetlenie.

Priestor škôlky spĺňa princíp trvalej udržateľnos, zdravého vnútorného prostredia,
energeckej účinnosa je priaznivý pre životné prostredie.
Zhotoviteľ stavby a inžiniering:
LIPTÁK.EU s.r.o. Kostolná – Záriečie, www.liptak.eu.sk tel. 0940 747 000

