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Cieľ projektu: 
Cieľom projektu je zvýšenie kapacít na základnej škole Na bielenisku v Pezinku prístavbou v 
kontexte SMART školy, čím sa stane moderným centrom vzdelávania, kultúry, športu a 
voľnočasových aktivít pre všetkých obyvateľov mesta v spádovej oblasti obytných zón a 
zastaveného sídliska. Otvorená školská infraštruktúra s interaktívnymi prvkami rozvoja 
zdravého životného štýlu u detí a mládeže zabezpečí moderné vzdelávanie a komplexný rozvoj 
zodpovedajúci 21. storočiu.  
 
V rámci projektu je navrhovaná hlavná aktivita a podporné aktivity.  
Hlavná aktivita:  
Aktivita 1 – Prístavba modulového pavilónu  
Uvedená aktivita predstavuje dvojpodlažnú prístavbu k základnej škole Na bielenisku, čím sa 
vytvoria nové priestory pre zvýšenie kapacity školy a súčasne sa vytvoria podmienky pre 
inkluzívne vzdelávanie. Navýšením kapacity vie škola umiestniť deti v triedach v kontexte 
SMART školy.  
V dvojpodlažnej prístavbe situovanej k južnej časti pôvodnej budovy bolo vytvorených spolu 6 
tried so sociálnymi zariadeniami a šatňami. Na prízemí prístavby vznikli tri triedy, miestnosť 
upratovačky, toalety pre chlapcov, dievčatá, učiteľov a šatňa. Na poschodí prístavby vznikli tri 
triedy, kabinet, a rovnako miestnosť upratovačky, toalety a šatňa.  
Dispozične a prevádzkovo prístavba nadväzuje na existujúce priestory ZŠ. Pripojenie 
modulovej prístavby na inžinierske siete  je na existujúce rozvody a vnútroareálové rozvody 
pôvodnej základnej školy.  
Súčasťou realizácie prístavby je aj dažďová kanalizácia a úprava pripojovacieho plynovodu. 
Nová dažďová kanalizácia rieši odvedenie dažďových vôd zo strechy, ktoré budú zaústené cez 
lapače strešných splavenín do navrhovaného líniového vsaku. Miestom navrhovanej prístavby 
prechádzala časť pripojovacieho nízkotlakového plynovodu, ktorý po úprave slúži ako 
pripojovací plynovod pre pripojenie prístavby, na účely jej ústredného vykurovania.  
 
Podporné aktivity:  
Informovanie a komunikácia – propagácia, info leták  
Riadenie projektu – manažment projektu  



 

 

 
Realizáciou aktivít je podporená samotná prístavba modulového pavilónu v súlade so 
špecifickým cieľom 7.4. – Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji.  
 
Vybudovaním dostatočných kapacít v základnej škole bude zabezpečený rovnaký prístup ku 
kvalitnému primárnemu vzdelávaniu, k zlepšeniu zázemia pre vzdelávanie žiakov, k podpore 
zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Zvýši sa záujem žiakov navštevovať predmetnú 
školu, čím sa zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený 
a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a 
obcí. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 


