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Organizácia Stredná zdravotnícka škola Poprad

Adresa Levočská 5, Poprad

IČO 000606791

Štatutárny zástupca Mgr. Miroslav Bednár, riaditeľ školy

Kontakt 52/7722704

Počet zamestnancov 38

Počet študentov 276 ( z toho 227 na dennom štúdiu; ostatní popoludní PO-ŠTV )

Zemný plyn (počet OM, 

umiestnenie)
1 OM 

Elektrická energia (počet 

OM, umiestnenie)
1 OM 

Iné palivo -

Počet budov 2 ( 1 hlavná školská budova; 1 nevykurovaný sklad vedľa školy, jednopodlažný )



Skutkový stav v čase obhliadky

Budova Budova školy

Adresa budovy Levočská 5, Poprad

Vlastník budovy PSK

Rok prvej kolaudácie 1950 - 1960

Účel využitia
školská budova (triedy, administratíva, šatne); využitie budovy na 100%; v škole sa 

kuchyňa a jedáleň nenachádza

Využitie (časové, 

priestorové)
denná a večerná výuka

Umiestnenie budovy samostatne stojaca budova

Počet podlaží 2 NP

Podlahová plocha zastavaná plocha 682m2 (katastrer); celková plocha cca 1364m2

Objem 1364 x cca 3,5m = cca 4800m3

Obvodový plášť (murivo, 

zateplenie)
tehlové murivo, bez zateplenia

Strecha  (typ, zateplenie)
vytvorenie sedlovej strechy nad pôvodnou plochou strechou v 2008/2009. Vzniknutý 

podstrešný priestor je bez zateplenia

Okná (typ, rozsah výmeny) PVC s izol. 2-sklom; 100%

Podlaha pôvodná, čiastočná úprava nášľapnej vrstvy

Iné
prebiehajúca rekonštrukcia niektorých priestorov interiéru, hlavne tried (stavebné 

úpravy, vykurovanie, elektroinštalácia, osvetlenie). Financovanie cez IROP.

Zdroj tepla na ÚK
Plynová teplovodná kotolňa umiestnená v samostatnej miestnosti v budove. V kotolni sú 

inštalované 2 kotly, prevádzkovaný je iba jeden (r.v. 1983), druhý je nefunkčný

Energetický nosič Zemný plyn. DRS plynu je v susednej nevykurovanej budove

Vykurovací systém Teplovodný, dvojrúrkový, nútený obeh vykurovacej vody

Distribučný systém Oceľové rozvody, vedené pod podlahou 1.NP a následne ako stúpací rozvod.

Vyregulovanie sústavy
Sústava nevyregulovaná. Približne 50% radiátorov vymenených za nové doskové. Zvyšok 

radiátorov je pôvodných, rebrové

Regulácia
Regulácia v kotolni cez jeden 3-cestný regulačný ventil; v budove na niektorých 

radiátoroch termostatické ventily. Regulačný systém v kotolni poruchový.

Podiel vykurovanej časti 

budovy
vykurovaná celá školská budova

Zdroj tepla na TV 2ks elektrický zásobníkový ohrievač a prietokové elektrické ohrievače

Energetický nosič elektrická energia

Distribučný systém ohrievače umiestnené v blízkosti odberných miest; distribučný systém minimálny

Cirkulácia bez cirkulácie



Osvetľovacia sústava (typ 

svietidiel, vek svietidiel)

cca 40% pôvodných svietidiel; cca 60% zrekonštruované; svietidlá s lineárnymi 

žiarivkami, LED panely; úsporné žiarivky; elektroinštalácia čiastočne zrekonštruovaná

Regulácia bez regulácie; dvojstavové vypínače



Zistené nedostatky, možnosti úspor energie

Stavebná časť

Vykurovanie

Teplá voda

Osvetlenie

Iné

Návrh možnosti financovania opatrení spracovateľmi správy z obhliadky

Podrobnejšie posúdiť možnosť financovania rekonštrukcie kotolne, zateplenia podstrešného 

priestoru, dokončenie rekonštrukcie vykurovacej sústavy vrátane jej vyregulovania a dokončenie 

rekonštrukcie osvetlenia formou EPC projektu.

Obvodový plášť hlavnej budovy je bez zateplenia, iba s opravenou fasádou v r. 2014. Vytvorená 

sedlová konštrukcia strechy. Možnosť zateplenia obvodového plásťa a podstrešného priestoru. V 

čase realizácie strechy vraj statik nepovolil zateplenie.

V prevádzke je iba jeden kotol s r.v. 1983. Regulačný systém kotolne s častými výpadkami a 

poruchami. Regulácia jedným 3-cestným ventilom pred rozdeľovačom. Vykurovacie vetvy pre 

východnú a západnú stranu budovy. Nutnosť kompletnej rekonštrukcie kotolne. Dokončenie výmeny 

radiátorov, hydraulické vyregulovanie

Teplá voda pripravovaná elektricky. Možnosť modernizácie zásobníkových ohrievačov.

Čiastočná rekonštrukcia osvetlenia a elektroinštalácie v rekonštruovaných priestoroch cez IROP. 

Dokončenie výmeny elektroinštalácie a osvetlenia v ostatných častiach školy (cca 50%) 

Úniky studenej vody niekde pod podlahou 1.NP





Informácie poskytnuté organizáciou 
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