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Vo verejných investíciách a vo výzvach
na výstavbu alebo obnovu školských
budov odporúčame požadovať splnenie
požiadaviek na kvalitu vnútorného
prostredia.
Odporúčame využiť pripravenú metodickú príručku
alebo alternatívne požadovať súlad s kľúčovými
technickými normami. Požiadavka môže byť
definovaná nasledovne:

A

B

Projekt musí byť navrhnutý a realizovaný v
súlade s dokumentom „Metodická príručka Zabezpečenie kvality vnútorného prostredia
pri výstavbe a obnove školských budov“.
Projekt musí byť navrhnutý a realizovaný
v súlade s technickou normou napr.
STN 73 0527¹.
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Rozšíriť okruh oprávnených výdavkov
v projektoch na obnovu verejných budov
(predovšetkým v EŠIF) o opatrenia, ktoré
prispievajú ku kvalite vnútorného
prostredia.
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Po vzore Českej republiky² v investíciách do energetickej
obnovy verejných budov v rámci EŠIF, odporúčame rozšíriť
okruh oprávnených výdavkov minimálne o nasledujúce
opatrenia:
Systémy umelého vetrania s rekuperáciou tepla a/alebo
vlhkosti a systémy filtrácie vzduchu.
Tieniaca technika určená k zníženiu tepelnej záťaže
miestnosti s ručným mechanickým alebo elektronickým
ovládaním, tieniaca technika s inteligentným motorickým
riadením založeným na automatickom ovládaní tieniacej
techniky.
Inštalácia akusticky pohltivých prvkov určených
k dosiahnutiu požiadaviek priestorovej akustiky napr.
v učebniach, prednáškových sálach a posluchárňach.
Modernizácia systému umelého osvetlenia v učebniach,
prednáškových sálach a posluchárňach založená na
inštalácií nových svietidiel využívajúcich LED technológiu
s dynamickým spôsobom ovládania, s tzv. biodynamickým
systémom osvetlenia alebo s pokročilým systémom
automatického ovládania.

Zvýhodniť tie projekty výstavby
alebo obnovy škôl, ktorých
súčasťou bude zabezpečenie
kvality vnútorného prostredia.
V rámci definovania podmienok a výšky
podpory vo výzvach alebo pravidlách pre
žiadateľov a príjemcov podpory, je možné
podmienky doplniť nasledovným
spôsobom:
Je možné získať bonifikáciu vo výške
5 % pre žiadateľov, ktorí navrhnú a
zrealizujú projekt v súlade
s dokumentom „Metodická príručka
- Zabezpečenie kvality vnútorného
prostredia pri výstavbe a obnove
školských budov“.

¹ STN 73 0527 - Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Priestory
pre kultúrne a školské účely. Priestory pre verejné účely. Administratívne
pracovne
² Viac informácií na:
https://www.czgbc.org/download/integrovana_dotace_info.pdf

