MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2018/3067-03

Brezno
08.02.2018

ZÁPIS č. 02/2018

zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 08.02.2018
Mgr. Eva Skačanová, Mgr. Zuzana Auxtová, Melánia Ridzoňová,
Mgr. Viera Chudíková, Ľuba Bamburová, Ing. Martin Ridzoň, PhD, Miroslava
Potančoková, Mgr. Mária Kvietková, Mgr. Martin Baxa
Ospravedlnení: Ing. Jozef Švantner
Neospravedlnení:
Prítomní:

Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
1. Otvorenie
2. Projektová dokumentácia rekonštrukcie stavieb MŠ na Nálepkovej a Clementisovej ulici
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala všetkých prítomných.
K bodu 2
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová predložila členom
komisie víziu projektov na rekonštrukciu MŠ na Nálepkovej a Clementisovej ulici:
POPIS NÁVRHU Zateplenie obvodového plášťa :
• zateplenie obvodových stien pavilónov kontaktným zatepľovacím systémom, s opravou
porúch.
Zateplenie strešného plášťa:
• zateplenie strešnej konštrukcie pavilónov s novou krytinou,
• zrealizovanie nových strešných vpustí s vyhrievaním,
• osadenie nových klampiarskych výrobkov.
Výmena vonkajších otvorových konštrukcií :
• výmena pôvodných drevených a plastových okien za nové plastové s izolačným trojsklom,
• výmena všetkých pôvodných drevených vonkajších vstupných dvier jednokrídlových a
dvojkrídlových za hliníkové s prerušeným tepelným mostom S izolačným trojsklom.
Ostatné :
• uzatvorenie terasy na 2.NP m.č.2.53 novým obvodovým plášťom, čím vznikne nový
vnútorný priestor,
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vybudovanie bezbariérových vstupov do pavilónov pre imobilných s ochranným zábradlím
po okrajoch, ktoré vzniknú vytvorením šikmej jednostrannej rampy v mieste existujúcich
schodov a chodníka s povrchom s protišmykovou mrazuvzdornou dlažbou,
vybudovanie hygienických zariadení pre imobilných v pavilónoch MŠ 1 a MŠ 2 na 1.NP,
dispozičné zmeny niektorých hygienických miestností pre deti z dôvodu rozšírenia kapacity
materskej školy o14 miest pre deti,
montáž nového bleskozvodu,
osadenie rebríkov s ochranným košom,
striešku na vstupom do hospodárskeho pavilónu z hliníkovej nosnej konštrukcie a krytiny z
polykarbonátu,
zabudovanie vonkajších žalúzií na južnej fasáde objektu zabraňujúce ochladzovanie a
prehrievanie priestorov,
zmena dispozície v hospodárskom pavilóne a návrh novej výdajne stravy tak aby mohlo byť
zabezpečené stravovanie v jedálni (bez prekrývania komunikačných priestorov jednotlivých
prevádzok).
komplexná obnova systému ÚK pozostávajúca z výmeny vnútorných rozvodov vykurovania
a vykurovacích telies vrátane hydraulického vyregulovania,
komplexná obnova systému ZT vrátane výmeny pákových vodovodných batérií pre šetrenie
spotreby teplej vody, výmena vnútorných rozvodov vody (okrem ležatých rozvodov v
podlahách 1.NP), výmena vnútorných kanalizačných rozvodov (okrem ležatých rozvodov v
podlahách 1.NP) a výmena zariaďovacích predmetov v celom objekte,
výmena vnútorných elektroinštalačných rozvodov vrátane svietidiel, vypínačov, zásuviek,
istiacich prvkov podružných rozvodníc a vonkajšieho osvetlenia,
uzavretie a odstránenie nevyužívanej plynovej prípojky,
odstránenie vnútorných rozvodov plynu,
oprava najviac poškodených častí podláh v hospodárskom pavilóne v m. č. 1.80 jedáleň
(opravu realizovať v celej hrúbke vrátane hydroizolácie, podkladného betónu a podložia) z
dôvodu sadania podlahy,
výmena nášľapných vrstiev podláh a soklíkov v rámci dispozičných zmien v objekte
výmena vonkajších a vnútorných čistiacich zón.

Riešený objekt SO01 je troj-trakt a je prístupný z 2 vchodov. Na prízemí zo západnej strany je
umiestnený hlavný vchod cez rampou prístupnú otvorenú pavlač. Zmena dispozície súvisiaca s
prepojením komunikácie pre presun detí z tried v hornom i spodnom poschodí do jedálne.
Uzavretie časti pavlače 1.13 na 1.NP, aby vznikol suchý a vykurovaný koridor. Zmenou a
prepojením komunikácie pre deti sa zmenšila kuchynka, ktorá už neslúži pre výdaj jedla ale len ako
čajová kuchynka, vzniknutý priestor sa pričlenil k skladu pomôcok a dennej miestnosti pre
zamestnancov. Nakoľko sa v triedach nebudú deti stravovať bude odstránená výťahová šachta a
nebude sa inštalovať jedálenský výťah. Existujúca šachta sa úpravou rozmerov zmení na šachtu pre
stúpacie potrubia. Z komunikácie od vstupu je prístupná šatňa detí, zádverie s wc a výlevkou a
upratovacou kójou. Zo šatne detí s wc ZŤP a cez umyvárku a čiastočne oddelené toalety detí je
prístupná samotná učebňa cez všetky 3 polia. V poslednom poli učebne je priestor pre skladovanie
pomôcok a vonkajšieho náčinia. V strednom trakte je z južnej strany umiestnené schodisko s
chránenou únikovou cestou a zo severnej strany sú umiestnené priestory denná miestnosť,
komunikácia s izolačnou miestnosťou, sklad pomôcok a čajová kuchynka. Vchod z východnej
strany je prístupný cez terasu. Na 2. NP sa dispozícia zopakuje s tým rozdielom, že šatne detí sú
prístupné z komunikácie z ktorej je priame napojenie na vonkajšiu pavlač a ďalej východ na strechu
objektu SO03.
Objekt SO02 je zopakovaním dispozície SO01 bez uzavretia pavlače na 1.NP. Jeho južná časť je
identická a severná časť je jej zrkadlovým obrazom. Zmena dispozície súvisiaca s prepojením
komunikácie a oboch blokov pre presun detí z tried v hornom i spodnom poschodí do jedálne.
Zmenou stravovania pre deti sa zmenšila kuchynka ktorá už neslúži pre výdaj jedla ale len ako
čajová kuchynka,, vzniknutý priestor sa pričlenil k skladu pomôcok a dennej miestnosti pre
zamestnancov. Rovnaký princíp je použitý v hornom podlaží a zrkadlovo v druhom bloku. Oba
bloky budú vzájomne prepojené pomocou dverí na spodnom i hornom podlaží. Nakoľko sa v

triedach nebudú deti stravovať bude odstránená výťahová šachta a nebude sa inštalovať jedálenský
výťah. Existujúca šachta sa úpravou rozmerov zmení na šachtu pre stúpacie potrubia.
Objekt SO03 prešiel najväčšou zmenou rozdelenia vnútorných priestorov. V princípe ostalo
zachované logické prepojenie medzi objektmi SO01 a SO02 cez komunikáciu a na ňu kolmá
chodba z ktorých sú prístupné priestory kancelária vedúceho pracovníka, práčovňa so skladom
špinavého prádla a sklad čistého prádla, technická miestnosť, pohotovostné wc, jedáleň
zamestnancov, sklad pre výdaj jedla a samotný priestor výdajne jedla. Objekt je prístupný z
obslužného vchodu aj pre zásobovanie a naň nadväzuje horizontálna komunikácia z ktorej je
prístupná jedáleň detí, denná miestnosť zamestnancov , výdajňa, denná miestnosť zamestnancov HP
so sprchami, elektro rozvodná miestnosť a toalety pre zamestnancov HP.
Objekt SO04 je jedno-priestor s priamym napojením na SO01 a samostatným vchodom zo západnej
strany. Po rekonštrukcii a nutnom zateplení bude slúžiť ako miestnosť pre športové účely telocvičňa pre všetky triedy.
Objekty po rekonštrukcii získajú na funkčnosti , navýši sa kapacita objektu o 16 žiakov a tiež sa
stanú lepšie prístupnými pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
K bodu 3
Komisii pre školstvo nebola doručená žiadna správa, ktorú by bolo nevyhnutné v komisii
prerokovať.
K bodu 4
Predsedníčka komisie informovala o projekte rekonštrukcie: projekt čaká na vyjadrenie riadiaceho
orgánu a až potom bude možné pokračovať v procese vedúcom k rekonštrukcii budov MŠ .
Vyslovila úprimné poďakovanie vedeniu mesta a všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na
prípravách a ďalších prácach na projekte i za všetky práce, vďaka ktorým boli alebo sú v súčastnosti
realizované opravy a rekonštrukcie školských budov a to v menšom, ale aj vo veľkom rozsahu.
Dlhé roky sa týmto budovám nevenovala žiadna pozornosť, až teraz, počas ostatných troch rokoch,
vidieť snahu mesta o ich zveľadenie a sfunkčnenie.
P. Bamburová informovala tiež o menších rekonštrukciách MŠ B. Němcovej a Hradby.
Predsedníčka komisie informovala o slávnostnom otvorení elokovaného pracoviska ZUŠ na
Nálepkovej ulici. Všetci, ktorí sa zúčastnili otvorenia, pochválili tento priestor.
Tiež bola venovaná pozornosť príprave Dňa učiteľov v rámci mesta.
Pán Ridzoň tiež informoval o inovácii predmetov na dvoch súkromných školách Železiarní
Podbrezová, a.s.
Pani Kvietková informovala o novele zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
K bodu 5
V závere zasadnutia predsedníčka komisie stretnutie ukončila, prítomným poďakovala za účasť.

Mgr. Eva Skačanová
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková
sekretár komisie

