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Charakteristika projektu:
Areál Materskej školy na ulici Vajanského, vybudovanej v rokoch 1971-1974, pozostáva z 3 objektov –
dva pavilóny MŠ (pavilón A, pavilón B) + hospodársky pavilón. POVODNÝ STAV: Pavilón A,
dvojpodlažný, boli v ňom umiestnené 4 triedy MŠ (dve na prízemí a dve na prvom podlaží). Pavilón B,
dvojpodlažný, slúžil ako spoločenská miestnosť pre všetky triedy MŠ a časom aj ako detské jasle či CVČ.
V roku 2012 bolo mesto Rožňava, z dôvodu havarijného stavu pavilónu A (statické poruchy panelových
stavieb), nútené vykonať stavebné úpravy na pavilóne B, vytvoriť v ňom triedy a Pavilón A zatvoriť.
Kapacitne to však nepostačovalo na umiestnenie všetkých detí z pavilónu A. Časť detí bola teda
umiestnená do iných predškolských zariadení mesta Rožňava.
SÚČASNÝ STAV: MŠ navštevuje 60 detí, ktoré sú umiestnené v 3 triedach pavilónu B. Pavilón A je
nevyužívaný.
CIEĽ PROJEKTU: Rekonštrukciou MŠ Vajanského (Pavilónu A) chceme vytvoriť príťažlivé prostredie,
ktoré bude schopné udržateľne poskytovať kvalitné služby v oblasti predškolského vzdelávania.
V pavilóne A vytvoríme 2 nové triedy MŠ ako aj spoločenskú miestnosť pre všetky deti. Po rekonštrukcii
bude MŠ pozostávať z 5 fungujúcich tried (3 pôvodné a 2 novovytvorené). V roku 2016 mesto Rožňava
z vlastných zdrojov odstránilo havarijný stavu dvojpodlažného pavilónu A. Avšak vzhľadom na
skutočnosť, že od uvedenia budovy do prevádzky v 70. rokoch, nebola na budove uskutočnená žiadna
rekonštrukcia, je v súčasnosti okrem dispozičných úprav potrebné pavilón A prispôsobiť súčasným
energetickým technickým normám, čím sa zabezpečí aj energetická efektívnosť zariadenia.
Projekt zahŕňa nasledovné aktivity:
Hlavná aktivita 1: Pavilón A - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou,
nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov - rekonštrukcia interiéru, kúrenia
a elektrických rozvodov, zmena dispozície, výmena okien a vchodových dverí.
Hlavná aktivita 2: Areál MŠ - Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,
športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad
vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania– rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu,
osadenie detského mobiliáru.
Hlavná aktivita 3: Pavilón A - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl zateplenie obvodových stien, zastrešenie objektu.

