
 

 

 

Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej 

škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob 

 

Všeobecné informácie o projekte: 

Názov projektu:                      Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ 
Slovenský Grob 

Kód projektu:         302071BFT1 

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os:                             7. REACT-EÚ 

Investičná priorita:                 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji 

Fond:                                        Európsky fond regionálneho rozvoja 

Poskytovateľ:                          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

Stručný popis projektu: 

Projekt rieši novostavbu elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob. 
Hlavný cieľ projektu je v súlade so stratégiou IROP. Špecifickým cieľom projektu je realizácia stavby v obci 
s urgentnou potrebou zvýšenia kapacity žiakov základnej školy.  
  
Zvolené merateľné ukazovatele: 

• Kapacita podporenej školskej infraštruktúry 560 žiakov 
• Počet podporených základných škôl 1 
• Počet nových verejných budov 1 
• Podlahová plocha nových verejných budov 1650,45 m² 
• Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové 

alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja 1650,45 m² 

 



  
Hlavné aktivity projektu: 

1. Výstavba učební so zázemím 
2. Výstavba jedálne, technickej miestnosti a telocvične 
3. Výstavba a úprava areálu školy 

Obec Slovenský Grob zaznamenala za posledné roky významný nárast počtu obyvateľov, vyvolaný hlavne 
novou prislúchajúcou obytnou časťou Šúr a jej priľahlých častí. Napriek snahe o obnovy, rekonštrukcie a 
zvyšovanie kapacít pôvodných školských a predškolských zariadení sú dnes existujúce kapacity školy 
nepostačujúce. 
 
Navrhnuté projektové riešenie reaguje na identifikované potreby a prináša zvýšenie kvality života 
obyvateľov v okolí miesta realizácie. Zlepšená bude aj infraštruktúra vzdelávania. Budova elokovaného 
pracoviska je naprojektovaná tak, aby spĺňala najnovšie nároky na zabezpečenie zdravia a adekvátneho 
vzdelávania v modernej dobe. Elokované pracovisko je naplánované tak, že bude pozostávať  zo štyroch 
častí, čím prispieva k zlepšeniu infraštruktúry novými triedami, odbornými učebňami, hygienickým 
zázemím,  šatňami, telocvičňou, kabinetmi, zborovňou, upratovacími komorami, kuchyňou, jedálňou a 
technicko-hospodárskym zázemím. 
 
Konkrétne elokované pracovisko bude pozostávať z týchto 4 častí: 
 
Časť A - Prevádzka učební so zázemím:  - jedná sa o dvojpodlažný objekt  

• 6 tried po 24 žiakov, 
• 6 odborných učební  
• Hygienické zázemie žiakov 2x WC chlapci a dievčatá, jedno na každom podlaží 
• 2 x šatňa žiakov dimenzovaná pre 2x 3 triedy (celkovo 6 tried) 
• kabinety pedagógov, zborovňa, šatňa a WC pedagógov 
• bezbariérový vstup a WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na   prízemí 

a na poschodí, na prízemí je riešené so sprchou 
• horizontálne komunikácie: chodby 
• vertikálne komunikácie: hlavné schodisko a únikové schodisko, výťah - samostatné priestory THZ 
• upratovacie komory 2x  

Časť B - Prevádzka jedálne s kuchyňou: - jedná sa o jednopodlažný objekt  

• Prevádzka kuchyne: príjem, sklad kuchynského bioodpadu, šatňa zamestnancov kuchyne, 
upratovacia komora s výlevkou, 3x sklad, hrubá príprava, čistá prípravňa s kuchyňou a umývaním 
stolového riadu 

• Horizontálne komunikácie: chodby 
• Jedáleň priamo napojená na prevádzku základnej školy, teda na časť A – Prevádzka učební so 

zázemím  

 

 



 Časť C - prevádzka THZ školy a zázemia telocvične  

• Samostatná prevádzka telocvične so zázemím: 4x šatne pre prichádzajúcich a odchádzajúcich 
žiakov, vstup z čistej chodby, 2x hygiena a umyváreň žiakov, príručné WC chlapci, príručné WC 
dievčatá, kabinet a šatňa pedagóga, WC pedagóga, hygiena pedagóga, náraďovňa so 
samostatným vstupom z exteriéru 

• Technicko-hospodárske zázemie objektu je tvorené kotolňou s kotlom na peletky, skladom peliet 
a priestorom THZ pre umiestnenie rozvádzačov so samostatnými vstupmi z exteriéru 

• Horizontálne komunikácie: chodby 

  
Časť D – telocvičňa: 

• Telocvičňa so sv. výškou 6m, cvičebná plocha 12,134m x 18,234m 

 

Harmonogram realizácie projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    12 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                       11/2021 

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                    10/2022 

 

Financovanie projektu: 
Forma financovania:            Nenávratný grant 

Výška nenávratného finančného príspevku:                                         2 850 000 € 

    finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                      2 850 000 € 

    finančná podpora zo zdrojov SR:                                                         0 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                  150 000 € 


