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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby     :  Zateplenie Pavilónov ZŠ Borodáčova 2 
Miesto stavby    :  Borodáčova 2,  821 03 Bratislava 
Obec                  :  Bratislava             
Investor    :  ZŠ Borodáčova 2, Bratislava 
Stupeň     :  Projekt  v rozsahu RP 
Katastrálne úz.     :  Ružinov 

Projektant             : APIP Bratislava, Ing. František Tököly aut.st.inžinier 
 

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  STAVBY 

Účelom stavby je zníženie energetickej náročnosti stavby zateplením 
obvodového plášťa. Projekt rieši zateplenie stein obvodového plášťa a 

strechy pavilónov . 

Podkladom pre posúdenie boli : 

-výkresy navrhovaného zateplenia-architektúra. 
-obhliadka riešených objektov 
-obhliadka a domeranie objektov 
-dielčie časti pôvodnej dokumentácie-RP KPÚ pre bytovú a občiansku 
výstavbu, z.č. 4371/57 

-schémy pôdorysov  podlaží v DWG formáte – nezodpovedajúce realizovanej 
stavbe 
-spracovanie domerania dielčích častí konštrukcií 
-fotodokumentácia objektov 

-prejednanie návrhu riešenia s investorom 
 
Zaťaženia 
Zaťaženie snehom   1,05 kN/m2 
Zaťaženie vetrom- vietor v BA, kategória terénu,terén III. 

Základná rýchlosť vetra:   26 m/s 
 

Nosné konštrukcie SO-01 
Jestvujúce zvislé nosné konštrukcie sú prevažne murované z tehál CDM hrúbky 

375 mm a kombinujú sa so železobetonovými stĺpmi. Horizontálne nosné 



konštrukcie sú prefabrikované panely PZD hr.250 mm uložené na monolitické 

žb.preklady.Základy sú monolitické betónové. 
Konštrukcie objektu nevykazujú žiadne závažné poruchy a sú vo vyhovujúcom 
stave. 
Nosné konštrukcie SO-02 

Jestvujúce zvislé nosné konštrukcie sú prevažne murované z tehál CDM hrúbky 
375 mm a kombinujú sa so železobetonovými stĺpmi. Horizontálne nosné 
konštrukcie sú prefabrikované kazetové panely uložené na monolitické 
žb.preklady.Časť strešnej konštrukcie telocvične tvorí ocelová konštrukcia. 
Základy sú monolitické betónové. 

Celkovo je objekt vo vyhovujúcom stave. 
V jednej stene je výrazná prasklina v omietke, ktorú bude nutné sanovať pred  
kladením  dosiek KZS. 
Pred sanáciou je potrebné zistiť či sa jedná o aktívnu alebo pasívnu prasklinu. 

Zistenie previesť pomocou terčíkov na praskline. V prípade pasívnej je 
potrebné odstrániť nesúdržnú omietku po nosné murivo, odstrániť prach 
vysokotalkovou vodou, penetroveť podklad hĺbkovou penetráciou a prasklinu 
vyplniť sanačnou maltou Ardex. 

 
Záver 
Základová konštrukcia je schopná preniesť všetky zvislé zaťaženia do 
základovej pôdy 

Nosné steny a stĺpiky sú schopné preniesť všetky vertikálne zaťaženia 
Konštrukcie striech sú zhotovené tak,že prenášajú všetky zaťaženia 
Nosné konštrukcie zateplovaných objektov sú ako celok stabilné. 
 

Akékoľvek zmeny týkajúce sa nosnej konštrukcie objektov počas realizácie 
stavby-zateplenia je nutné vopred konzultovať so spracovateľom PD. 
 
 

 

 

 

 

 


