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A. ÚVODNÉ ÚDAJE 
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Akcia: madstavba a rekonštrukcia objektu Materskej školy Prešovská 
Miesto stavby:   Prešovská 28, 821 08 Bratislava 
Dátum: 2/2018 
Stupeň PD:  Realizačný projekt  
Druh stavby:   Zmena dokončenej stavby 
Spôsob výstavby:   Dodávateľsky 
Zhotoviteľ, autor projektu: Ing. arch. Katarína Kosnáčová 

autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, 1635 AA, Stará 
Klenová  831 01 Bratislava  
 

 
Spracovatelia: 

 
 
Stavebná časť a architektúra           Ing.arch.K.Kosnáčová 
Statika                                              Ing.I.Guba 
Elektroinštalacie                               Ing.Januška 
Vykurovanie                                     Ing.L.Kalaber 
ZTI                                                   Ing.Šuchterová 

 
 

B. SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 

 
1. CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO PRIESTORU: 
 

Objekt materskej školy sa nachádza na ulici Prešovská 28, 821 08 Bratislava. Bol postavený v cca 1960 roku. 
Objekt je postavený ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený konštrukčný dvojtrakt. Prízemie má na oboch 
koncoch dvojtraktu kolmé jednotraktové krídla. Konštrukčný dvojtrakt má modul 6,0 x 6,0 m vo vonkajšom líci 
a dĺžku 30,3m. Kolmé krídla majú modul 6,3 m vo vonkajšom líci a dĺžku 21,3 m. Konštrukčná výška podlaží je 
3,5 m. Suterén v mieste schodiska je v module 6,0 m s dĺžkou 15,0 m s konštrukčnou výškou 2,4 m. Strecha  
hlavného objektu je valbová, strecha riešenej nadstavby nad ľavým a pravým krídlom budovy je plochá, riešená 
ako nepochôdzna. 

Statický posudok je zameraný na riešenie nadstavby nad bočnými krídlami budovy.  

Zaistenie vody a energií počas doby výstavby: Elektrická energia z jestvujúceho rozvádzača, voda 
z jestvujúcej prípojky.  

 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A STAVEBNÉHO POZEMKU: 
 
a) Poloha v obci: 

Areál sa nachádza v zástavbe bytových domov, v  miestnej časti Bratislava – Ružinov. 
Prístup na parcelu je cez jestvujúce verejné dopravné prepojenia. Pozemok je oplotený.  

b) Údaje o súlade s územným plánom: stavba je v súlade s ÚP  
c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika: Geologický prieskum sa nevykonal, základy 

sú do nezámrznej hĺbky. 
Radónové riziko: Merania radónu sa nevykonali. 

d) Poloha voči záplavovému územiu: Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
e) Dotknuté ochranné pásma, chránené časti územia, kultúrne pamiatky: 

Nie sú. 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: 
 
STRUČNÝ OPIS STAVBY: 
a) Účel užívania stavby: materská škola 
b) Trvalá, alebo dočasná stavba: stavba trvalá. 
c) Novostavba, alebo zmena dokončenej stavby: zmena dokončenej stavby. 



 
 
EtTAPIZÁCIA VÝSTAVBY: 
 
                                     1. etapa-stavebná uprava bytového priestoru na triedu MŠ s príslušenstvom 
 
                             2.etapa-nadstavba nad jednopodlažnými bočnými krídlami budovy,rekonštrukcia kuchyne a 

jedálne a stým súvisiace dispozičné zmeny na zaklade Stavebného povolenia vydaného Mestskou 
časťou Bratislava-Nové mesto v jan.2018 

     zateplenie objektu a výmena strešnej krytiny existujúcej strechy a odstránenie nefunkčných komínov 
      rekonštrukcia elektroinštalácie 
      rekonštrukcia kúrenia 
 
 
 
 
 
 
PREHĹAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
-  snímka z katastrálnej mapy 
-  špecifikácia požiadaviek vypracovaná žiadateľom 
-  vizuálna obhliadka školy 

− časť pôvodnej dokumentácie 
− PSP ,febr.2017 

 
POŽIADAVKA NA URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM 
NAVRHOVANÝCH KAPACÍT 
 
a) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného riešenia:  Materská škola potrebuje vybudovať ďalšie 

3 triedy včítane potrebného hygienického a prevádzkového zázemia. Navrhujeme prestavať prietory 
býlvalého bytu zamestnanca a v tomto priestore vytvoriť novú triedu s potrebným hygienickým a 
prevádzkovým zázemím. Ďalšie dve triedy vzniknú nadstavbou nad jednopodlažným ľavým a pravým 
traktom budovy.Vo všetkých priestoroch okrem hygienických bude na zem položená vinylová podlaha. 
V hygienických priestoroch navrhujeme protišmykovú dlažbu. 
Každá nová trieda rovnako jako aj zázemie je projektovaná pre 18 + 3 detí. Nová trieda bude  vybavená 

všetkým potrebným novým zariadením. 
Ku každej novej triede  prislúchajú priestory pre personál-hyg.zázemie a šatňa.  

 
b)  

Súvisiace plochy, prípojky, rozvody: 
Prípojka a rozvody vody   sú, budú vybudované nové rozvody pre novú hygienu 
Prípojka a rozvody kanalizácie   sú, budú vybudované nové rozvody pre novú hygienu 
Prípojka a rozody elektro   sú, budú vybudované nové rozvody v nových priestoroch 
Prípojka a rozvody plynu   nemenia sa 

 
3. NÁVRH RIEŠENÍ PRE UŽÍVANIE STAVBY OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A 
ORIENTÁCIE: 

 
    Pre projektovanie, investora, užívateľa a dodávateľa sú záväzné bezpečnostné a hygienické smernice 
a predpisy.  Najmä vyhláška 374 Zb. Z roku 1990. Z toho vyplýva ich neoddeliteľnosť od projektovej a realizačnej 
fázy ako aj užívania objektu. Zároveň sú úpravy navrhnuté v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Na materské školy sa vzťahujú ustanovenia v § 28 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 245/2008 Z. z.“). 
 
Pre bezpečnosť a ochranu zdravia sú zabezpečené : 
- predpísané svetlé výšky, šírky manipulačných a komunikačných priestorov 
- povrch podláh bezpečný na chôdzu, ostatné vlastnosti podľa druhu prevádzky 
- dostatočné osvetlenie priestorov a komunikácií 
- dvere druh, otváranie aj  v zmysle bezpečnostných predpisov 
Pri realizácií jednotlivých stavebných prác je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, ktoré sú uvedené v 
technických normách. 
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj projekt požiarnej ochrany.  
 
 



4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
4.1 EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE, BÚRACIE PRÁCE 

Potrebné búracie práce sú vyznačené v projektovej dokumentácii, časť Architektonicko – stavebné riešenie.  
 

4.2 NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE 
 
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE, PRIEČKY 

 Nové obvodové múry nasdtavby budú z ľahčených tvárnic, napr. YTONG, hr. 300 mm ,zateplené 
izoláciou NOBASIL hr.100mm. Vnútorné priečky sú navrhnuté -YTONG,hr 100mm. 

 
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE, PODHĽADY 
 Stropné konštrukcie: Stropné nosníky YTONG-viď.časť Statika 
 
 
 
PODLAHY, HYDROIZOLÁCIE 

Podlaha má ako nášľapnú vrstvu Vinylovú podlahu/alternatívne PVC/, alebo protišmykovú keramickú 
dlažbu. Skladba podláh je uvedená v projekte vo výkresoch.  

VETRANIE  
 Vetranie je riešené oknami. 
VÝPLNE OTVOROV 

Nové dvere budú typové, biele.  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Pôvodné poškodené časti starých omietok v riešených miestnostiach budú vyspravené, všetky uvoľnené 
časti obiť, praskliny ošetriť pružným tmelom a páskami, omietky lokálne nahradené novými, nové konštrukcie 
budú komplet vyomietané. Maľba omietky bude biela. Vonkajšia fasáda bude po zateplení omietnutá bielou 
omietkou hr.frakcie 3,5 mm,časti nadstavby budú obložené tehličkovým obkladom KRYTEX hr.15mm 
KANALIZÁCIA 
 Nové hygienické zariadenia budú napojené na nové rozvody splaškovej kanalizácie.  
VODOVOD 
 Nové hygienické zariadenia budú napojené na nové rozvody vodovodu.  
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

Z plochej strechy nad nadstavbami bude vybudovaný dažďový zvod a dažďová voda bude odvádzaná 
do vsakovacích nádob-viď.časť Zdravotechnika 

 
ELEKTROINŠTALÁCIA 
 Nové rozvody sa napájajú z jestvujúcej rozvodnice. Pozri projekt elektro. 
VYKUROVANIE 
 V nových priestoroch budú osadené nové teplovodné radiátory, napojené na jestvujúce rozvody 
centrálneho rozvodu tepla v budove. Pozri projekt vykurovania. 
OHREV TÚV – nové priestory a zariadenia budú napojené na jestvujúce rozvody TUV. Pozri projekt ZTI.  

 
5. POPIS VPLYVU STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU ZVLÁŠTNYCH ZÁUJMOV: 

 
Navrhovaná prestavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie – nebude produkovať žiadne 

škodliviny. Vykurovanie je  riešené pripojením na jestvujúce rozvody. Odvod dažďových vôd je zaistený. Stavba 
bude realizovaná v súlade s technickými požiadavkami na stavby a s projektovou dokumentáciou overenou 
stavebným úradom. 

Odstraňovanie odpadu zo stavby zaistí dodávateľ stavby odvozom na skládku v súlade s vyhláškou obce. 
S odpadmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou. 

 
6. ZÁSADY ZAISTENIA POŽIARNEJ OCHRANY STAVBY: 

 
Projekt požiarnej ochrany e súčasťou projektovej dokumentácie.  

 
7. CIVILNÁ OCHRANA: 
 
a) Opatrenia vyplývajúce z požiadaviek civilnej ochrany na využitie stavieb na ochranu obyvateľstva: Civilná 

ochrana detí a personálu bude zaistená na základe havarijného plánu miestnej časti Bratislava – Ružinov. 
b) Riešenie zásad prevencie závažných havárií: nerieši sa v tomto projekte.  
c) Zóny havarijného plánovania: nerieši sa v tomto projekte. 
 
8. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIA: 
 
c) Zhodnotenie staveniska: Priestor bude pred zahájením prác vyprataný. Výrub zelene pred samotnou 

výstavbou nebude. Stavebný materiál bude uložený priamo v areáli, stavenisko bude vybavené 
a zabezpečené v súlade s platnými vyhláškami. Projekt POV je súčasťou projektovej dokumentácie PSP 

 



  9. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY: 
 
a. Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie 

navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie: nie sú. 
b. Súvisiace investície a predpoklady, alebo nároky na ich zabezpečenie: 

Nie sú. 
c. Pripojenie na existujúce vybavenie územia: 

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. 
Prístup na stavenisko počas výstavby: riešené v projekte organizácie výstavby. 
Zaistenie vody a energií počas doby výstavby: z jestvujúceho rozvodu. 
Bilancie kapacitných nárokov a možností: 
Maximálny počet detí v triede mš vo veku 5-6 rokov je 22.  Na jedno dieťa musia byť min 3 m2 priestoru 
v triede – herni a 1,7 m2 v triede - spálni. Na každých 5 detí musí byť 1 ks WC a 1 ks  umývadla. Každá 
trieda musí mať vlastné hygienické zariadenie so vstupom z triedy aj zo šatne. 
Exteriér: Na jedno dieťa musí byť najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy, najmenej 4 m2 plochy detského ihriska 
a najmenej 0,5 m2 plochy pieskoviska.  
Všetky tieto požiadavky projekt prestavby priestorov materskej školy spĺňa. V dostatočnej kapacite sú 
zabezpečené aj ostatné technické a prevádzkové priestory.  

d. Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy: 
Areál je napojený na verejnú dopravnú komunikáciu.  

Pri realizovaní stavebných a montážnych prác je nutné dodržiavať bezpečnosť práce podľa zákona, 
technologické predpisy a súvisiace STN. 
 
10. NÁVRH RIEŠENÍ OCHRANY STAVBY PRED NEGATÍVNYMI ÚČINKAMI VONKAJŠIEHO PROSTREDIA: 
 

a) povodne: pozemok sa nenachádza v záplavovom území 
b) zosuvy pôdy: nie sú známe 
c) poddolovanie: nie je 
d) seizmicita: nie je 
e) radón: pásmo nízkeho radónového rizika 

f) hluk v chránenom vonkajšom priestore a chránenom vonkajšom priestore stavby: nie je. Stavba je 
navrhnutá tak, aby odolávala škodlivému pôsobeniu vplyvu hluku. Navrhnuté konštrukcie spĺňajú 
požiadavky STN. 

 
11. OCHRANA PROTI KORÓZII 
 
 Ochrana proti korózii oceľových prvkov je zabezpečená použitím vhodných antikoróznych náterov, 
teda pasívnym spôsobom. 

 
12.  ZÁVER 
 Vykonávanie všetkých stavebných prác vyžaduje dodržiavanie platných technických noriem, 
technologickej disciplíny a technologických postupov. Technická správa dopĺňa výkresovú časť a dodatočné 
zmeny sa vo výkresoch nemenia. Počas výstavby bude vykonávaný autorský a stavebný dozor, prípadné zmeny 
musia byť konzultované a odsúhlasené projektantom. 

Stavba bude realizovaná v súlade s technickými požiadavkami na stavby a s projektovou 
dokumentáciou. 

Odstraňovanie odpadu zo stavby zaistí dodávateľ stavby odvozom na skládku v súlade s vyhláškou 
obce. S odpadmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou. 
 
 
 
 
V Bratislave, február 2018 
 
      Ing. arch. Katarína Kosnáčová 
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