
 

 Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog
 

 

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky, odstránenie systémových porúch a celková revitalizácia budov A a B

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2021
Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku: 542 035,81 EUR
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Miestom realizácie projektu je Špeciálna základná škola, ktorá sa nachádza v obci Čierny Balog, katastrálne územie Čierny Balog, Hlavná 236/67 na parcelách C-KN 1487, 1488,
1489, 1490, okres Brezno, Banskobystrický kraj. Škola pozostáva z dvoch budov. Objekt A je dvojpodlažná, nepodpivničená stavba s nevyužívaným podkrovím. Objekt B je
jednopodlažný s čiastočným podpivničením a nevyužívaným podkrovím. Školu (objekt A a objekt B) tvorí priečny konštrukčný systém, je murovaná s valbovou strechou. Budovy
majú jeden hlavný vchod prístupný z hlavnej komunikácie a sú napojené na miestne dostupné inžinierske siete. Škola v súčasnosti nedisponuje bezbariérovým prístupom, tieto
jednotlivo do oboch budov budú predmetom projektu.
Pre dosiahnutie úspor energií v budovách sa budú realizovať tieto úsporné opatrenia:
1. výmena osvetlenia
2. zateplenie obvodových stien
3. zateplenie strechy
4. zateplenie podlahy
5. rekonštrukcia vykurovania, kotol na pelety, tepelné čerpadlo
6. rekuperácia vykurovania (len u budovy A)
Medzi hlavné merateľné ukazovatele projektu patria celkové ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 45,311 ton, celkom 11 realizovaných opatrení na zníženie potreby
energie (6 opatrení v budove A a 5 v budove B), zníženie potreby energie o 321 140 kWh/rok na podlahovej ploche budov 917,82 m2. Obe budovy špeciálnej základnej školy
budú po realizácii návrhových úprav a po zatriedení do jednotlivých tried patriť na úroveň Ultranízkoenergetická – trieda A1.

 
 
 
 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
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                                         Hlavné ciele projektu

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky, odstránenie systémových porúch a celková revitalizácia budov A a B
 

    Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                               05/2017
    Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:                            09/2021
    Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku:          542 035,81 EUR
    Druh projektu:                                                                               dopytovo orientovaný

    Miesto realizácie:                                                                          ŠZŠ Čierny Balog
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Písací stroj



 

 Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog
 

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 
 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2019
Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku: 696 981,44 EUR
Druh projektu: dopytovo orientovaný

Miestom realizácie projektu je Špeciálna základná škola, ktorá sa nachádza v obci Čierny Balog, katastrálne územie Čierny Balog, Hlavná 236/67 na parcelách C-KN 1487, 1488,
1489, 1490, okres Brezno, Banskobystrický kraj. Škola pozostáva z dvoch budov. Objekt A je dvojpodlažná, nepodpivničená stavba s nevyužívaným podkrovím. Objekt B je
jednopodlažný s čiastočným podpivničením a nevyužívaným podkrovím. Školu (objekt A a objekt B) tvorí priečny konštrukčný systém, je murovaná s valbovou strechou. Budovy
majú jeden hlavný vchod prístupný z hlavnej komunikácie a sú napojené na miestne dostupné inžinierske siete. Škola v súčasnosti nedisponuje bezbariérovým prístupom, tieto
jednotlivo do oboch budov budú predmetom projektu.
Pre dosiahnutie úspor energií v budovách sa budú realizovať tieto úsporné opatrenia:
1. výmena osvetlenia
2. zateplenie obvodových stien
3. zateplenie strechy
4. zateplenie podlahy
5. rekonštrukcia vykurovania, kotol na pelety, tepelné čerpadlo
6. rekuperácia vykurovania (len u budovy A)
Medzi hlavné merateľné ukazovatele projektu patria celkové ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 45,311 ton, celkom 11 realizovaných opatrení na zníženie potreby
energie (6 opatrení v budove A a 5 v budove B), zníženie potreby energie o 321 140 kWh/rok na podlahovej ploche budov 917,82 m2. Obe budovy špeciálnej základnej školy
budú po realizácii návrhových úprav a po zatriedení do jednotlivých tried patriť na úroveň Ultranízkoenergetická – trieda A1.
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Projekt  
„Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog“ 

Hlavný cieľ projektu 
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

 

     
    Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                               05/2017    
    Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:                           12/2019  
    Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku:          696 981,44 EUR 
    Druh projektu:                                                                               dopytovo orientovaný 
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