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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby    :  Rekonštrukcia terás a vstupných schodov MŠ 
Miesto stavby   :  Palkovičova 11/A , 821 08 Bratislava 
Katastrálne územie         :  Nivy 
Parcela   : 11020/25  
Investor   :  MŠ Prešovská 28, 821 08 Bratislava,  
Stupeň   :  Projekt pre SP v rozsahu RP 
Projektant             : APIP Bratislava, Ing. František Tököly aut.st.inžinier 

 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A STAVEBNÉHO POZEMKU 
 
Areál MŠ a detských jaslí sa nachádza v sídliskovej zástavbe, v miestnej časti 
Bratislava – Nivy. Pozemok areálu je oplotený a prístupný z  Palkovičovej ulice a z 
Prešovskej ulice. Areál je napojený na dopravný systém mesta z Trnavskej cesty.  
Integrovaný objekt MŠ a DJ spolu s hospodárskym pavilónom tvorí monoblok 
s troma dilatačnými celkami. 
Objekty sú realizované v 80-tych rokoch minulého storočia. 
 
VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY 
 
Charakter stavby nevyžaduje realizáciu stavebno-technického prieskumu. 
Objednávateľ  poskytol nasledovné podklady: 
-dielčie časti pôvodnej dokumentácie – VP, spracoval Stavoprojekt Nitra, 1984 
 
Boli realizované nasledovné činnosti v rámci predprojektovej prípravy. 
-obhliadka riešeného územia 
-obhliadka a domeranie terás a schodísk 
-fotodokumentácia objektu 
-prejednanie návrhu riešenia s investorom 
 
Poznámka: 
Pre spracovateľa PD  nebola k dispozícii ucelená PD z pôvodnej stavby z 
roku1984,nakoľko sa nezachovala.  
 
GEODETICKÉ PODKLADY 
Geometrický plan v štádiu spracovania nebol k dispozícii. Ako podklad pre 
spracovanie projektu bol situačný nákres v M 1:500. 
 
 
 
 



URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
A.RIEŠENIE VONKAJŠÍCH VSTUPOV A TERÁS 
 
Integrovaný objekt MŠ a DJ spolu s hospodárskym pavilónom tvorí monoblok 
s troma dilatačnými celkami. 
Objekt je osadený v rovinatom teréne.  
Súčasné  vonkajšie vstupy do objektu MŠ  sú riešené predsadenými betónovými 
schodmi.     
Novonavrhované riešenie rekonštrukcie zohľadňuje špecifické požiadavky 
investora a technické požiadavky na riešenie vstupov. 
 

STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE  

Stavebné riešenie  zahŕňa nasledovné práce: 
-búracie práce a demontáže  
-stavebné  prípravné práce a hydroizolácie 
-zhotovenie nášlapných vrstiev-kameninový koberec a obkladačské práce 
-dokončievacie práce  
 
 
BÚRACIE PRÁCE  
 
Búracie práce budú pozostávať: 
-odstránenia súčasného bariérového zábradlia terás -premiestnenia súčasných 
betónových kvetináčov z čela terás. 
-vybúranie keramických dlažieb a obkladov  schodísk, terás a soklov  
ohraničujúcich steny. 
- z obytia omietok  a obkladov vonkajších parapetov ohraničujúcich terasy až po 
oplechovanie parapetov. 
-z obytia  omietok  a obkladov bočných murív -panelov ohraničujúcich terasy od 
podlahy po vonkajšie oplechovanie parapetov okien.  
- z demontáže oplechovania bočných murikov terás. 
 
 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 
Projektový návrh zohľadňuje požiadavky investora na minimálnú údržbu 
a bezpečnú  prevádzku vstupných schodísk do objektu ako i  požiadavky na 
účelné využitie vonkajších terás. 
 
OPRAVA SCHODÍSK 
Pôvodné konštrukcie vstupov – schodísk budú po osekaní jestvujúcich obkladov 
a vyspravení nerovností  rýchlotuhnúcim poterom a reprofilačnou maltou  



opravené v rozsahu spracovanej dokumentácie. Pred položením finálnej 
nášlapnej vrstvy-kamenného koberca bude realizovaná celoplošná penetrácia 
podkladu penetračnými nátermi podľa technologického predpisu zhotoviteľa.  
Bližšie viď. výkresová časť PD. 

Finálna povrchová úprava je navrhnutá z tzv.kamenného koberca čo je úprava 
povrchu liatym mrazuvzdorným epoxydovým poterom s plnivom z triedeného 
kameniva frakcie 1,5 – 3 mm. Súčasťou kamenného koberca sú príslušné 
penetračné nátery na báze epoxidových živíc podľa technického predpisu 
výrobcu,ktoré tvoria aj izoláciu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti v prípade 
schodísk. 
Bližšie.viď. výkresová časť PD. 
 
IZOLÁCIE  PROTI  VLHKOSTI  TERÁS 
Po vybúraní nášlapných vrstiev terás  budú podkladové vrstvy celoplošne 
vyfrézované do roviny. Frézovaná vrstva bude do 10 mm. 
V prípade väčších nerovností bude jestvujúci podkladný betón vyspravený  zmesou 
rýchlotuhnúceho poteru Mapei-Mapecem Pronto. 
Po úprave pôvodného podkladového betónu konštrukcie terás bude zhotovená 
nova celoplošná povlaková hydroizolácia v skladbe NP+Bitagit S na celej ploche 
opravovaných terás. 
Pri styku stien ohraničujúcich terasy  s horizontálnou hydroizoláciou  terasy realizovať 
prechod hydroizolácie rohovou utesňovacou páskou s príslušnou stierkovou 
hmotou, napr. MAPEI. Čelá terás izolovať stierkovou exteriérovou hydroizoláciou v 
dvoch vrstvách s výstužnou sklotextilnou mriežkou. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY-   PODLAHY  TERÁS 

Jestvujúce obklady stien a omietky v mieste navrhovaných nových obkladov budú 
obité až na murivo a následne budú realizované nové obklady soklov v rozsahu 
podľa výkresovej časti PD. 
Na hydroizolácii bude zhotovený nový vyrovnávací betón C-16/20 / B20 / v spáde 
min.1,5%. Betón bude vystužený sieťovinou SN-01, 5,0/5,0-OKÁ 100/100.Dilatácie 
budú realizované po ploche  max. 25 m2. 
Na vyzretý betón bude zhotovený tzv.kamenný koberec s príslušnými penetračnými 
nátermi podľa technologického predpisu zhotoviteľa. 
Pre urýchlenie doby odovzdania diela do užívania doporučujeme použitie 
rýchlotuhnúcich poterov napr. výrobkov Mapei-Mapecem Pronto, na báze vopred 
namiešanej zmesy. 
Finálna povrchová úprava je navrhnutá z tzv.kamenného koberca čo je úprava 
povrchu liatym mrazuvzdorným epoxydovým poterom s plnivom z triedeného 
kameniva frakcie 2 – 3 mm. Súčasťou kamenného koberca sú príslušné penetračné 
nátery na báze epoxidových živíc podľa technologického predpisu výrobcu. 
 



 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN  
Vonkajšie povrchové úpravy stien tvoria opravy murív stien, zhotovenie nových 
tenkovrstvých omietok a keramické obklady soklov stien. Po odstránení starých 
omietok, vyspravení povrchov reprofilačnou maltou a  penetrácii podkladov bude 
realizovaná nova tenkovrstvá silikátovo-silikónová omietka napr.Baumit,štruktúra 1,5 
mm. 
 
REMESELNÉ VÝROBKY 
Na rekonštruovaných terasách budú zhotovené oceľové zábradlia. 
Ochrana proti korózii bude riešená syntetickými nátermi 1x základný + 1 x vrchný 
náter. 
 
DOKONČOVACIE PRÁCE 
Styky obkladu soklov stien a kamenného koberca budú vytmelené 
polyuretanovým tmelom. 
Taktiež dilatácie budú vyspravené polyuretánovým tmelom. 
V rámci dokončovacích prác budú realizované zásypy odvapových chodníkov 
pri čelách terás triedeným štrkopieskom fr.32-64. 
 
VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Navrhovaná stavba nepodlieha posúdeniu podľa Zákona č. 127/1994 v znení 
novely č. 391/2000 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
Z hľadiska vplyvu stavebno-montážnych prác na ŽP sa jedná o stavbu s 
minimálnym vplyvom. 
Taktiež prevádzka a užívanie stavby nemá žiadny  negatívny vplyv na životné 
prostredie. 
Nakladanie s odpadmi zo stavebnej výroby bude realizované v zmysle 
Zák.č.79/2015 o odpadoch. 
Likvidáciu a zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby 
bude zabezpečovať dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s 
organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov. Počas 
výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov. v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z. z.  
V zmysle vyhlášky č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov je 
odpad vytvorený pri  stavebných a demolačných prácach zatriedený 
nasledovne: 
Názov     číslo skupiny    kategória      hmotnosť 
Výkopová zemina    17 05 06   O  0,2tony  
Iná ako uvedené v 17 05 05  
Zmiešané odpady zo stav. a demol. 17 09 04  O          19,4tony 
iné ako uvedené v 17 09 01- 03 



 
 
 
Pôvodca stavebného odpadu bude odpad  zhromažďovať v mieste stavby iba 
na nevyhnutný čas. Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku  odpadu s 
agresívnym prostredím.   
V prípade výskytu  uvedených odpadov je nutné na stavbe vytvoriť zberné 
miesto pre ich skladovanie a následne budú transportované na recykláciu resp. 
likvidáciu oprávnenému odberateľovi odpadu. 
Realizáciou stavby vzniká odpad, ktorý je vyššie špecifikovaný. 
Zneškodnenie bude zabezpečovať dodávateľ stavby na základe uzatvorených 
zmlúv Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude  
riešiť s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie odpadov.  
Odvoz  stavebného odpadu bude zabezpečovať stavebný dodávateľ na skládku 
odpadu v Stupave a Lozorne, na vzdialenosť cca 32 km. Presné vzdialenosti budú 
merané podľa stavu tachometra na miesto skutočnej skládky. 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení 
počas výstavby Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce a súvisiace 
predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky Všetky motorové vozidlá sú povinné dodržiavať 
predpisy cestnej premávky na pozemných komunikáciach. Na stavenisko majú dovolený 
vstup iba vozidla vo vyhovujúcom technickom stave. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník 
povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a 
verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti 
pešej a cestnej premávky. 
Zhotoviteľ stavby je povinný poučiť pracovníkov ako i pracovníkov subdodávateľov o 
zásadách BOZP. 
Pre prácu a pohyb osôb na pracovisku platia všeopbecne platné predpisy BOZP pri 
práci,ktoré múžu byť doplnené špecifickými internými smernicami zhotoviteľa. 
Pri realizácii stavebných prác je nutné dodržiavať  požiadavky a opatrenia vyplývajúce z 
nasledovných predpisov: 
-Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
-Nariadenie vlády SR č.396/2006 z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 
-Vyhláška č.147/2013 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných 
prácach 
-Zákon č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch 
 
POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ VÝROBKY 
Všetky stavebné výrobky budú spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č.133/2013 Z.z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
 



 
 
PODKLADY PRE ĎALŠÍ STUPEŇ PD (RESP. PRED ZAHÁJENÍM STAVBY)  
 
Pred  začatím stavebných prác je nutné vytýčenie podzemných inžinierskych sietí 
v riešenom území dotknutom stavebnou činnosťou-výkopy. 
Pred začatím prác je potrebné naštudovať spracovanú PD vrátane výkazu výmer. 
Prípadné zmeny v dokumentácii je potrebné riešiť v spolupráci so stavebným dozorom a 
projektantom v rámci realizácie stavby ako súčasť autorského dozoru. 
 


