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Stručný popis a cieľ projektu:
Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Diviacka Nová Ves.
Riešený objekt je umiestnený v obci Diviacka Nová Ves 972 24, na adrese Diviacka Nová Ves
261 na parcele č. 109/19 na rovinatom území v zástavbe. Predmetom projektu je zateplenie
obvodového plášťa a strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia
vykurovania, elektroinštalácie a rekuperáciu vzduchu pre spätné získanie tepla. Realizáciou
projektu dosiahne zrekonštruovaná budova energetickú triedu B pre všetky miesta spotreby

energie nachádzajúce sa v budove a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1.
Zrekonštruovaná budova okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne
nezávadné prostredie pre výchovu detí.
Hlavná aktivita projektu:
Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu
budovy materskej školy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy materskej školy. Uvedené sa prejaví najmä v:
• Znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie
• Znížení produkcie CO2 do ovzdušia
• Znížení nákladov na zabezpečenie prevádzky materskej školy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
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