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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 
 

 CHARAKTERISTIKA  ÚZEMIA  STAVBY 

Pavilóny ZŠ sú situované na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v zástavbe 
bytových domov a objektov občianskej výstavby v lokalite Ružinov v 
Bratislave. 
Areál ZŠ má rovinný charakter, dopravne je napojený na Borodáčovu ulicu. 

 

VYKONANÉ PRIESKUMY 

Pre stavbu neboli realizované žiadne prieskumy. 
Ako súčasť projektových prác boli realizované nasledovné činnosti: 
-obhliadka riešeného územia 
-obhliadka a domeranie objektov 

-spracovanie domerania dielčich konštrukcií pre spracovanie detailov 
-fotodokumentácia objektov 
-prejednanie návrhu riešenia s investorom 
Investor neposkytol spracovateľovi PD ucelenú PD z pôvodnej stavby, nakoľko 

sa nezachovala.Bolo nutné domeranie objektov v rozsahu nevyhnutnom na 
spracovanie PD zateplenia. 

 
Geodetické podklady 

Požiadavka  projektanta na geodetické zameranie fasád  nebola zo strany 
investor akceptovaná. Spracovanie pohľadov bolo realizované na základe 
fotodokumentácie a fragmentov pôvodnej dokumentácie. 
 

  URBANISTICKÉ,ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Areál školy sa nachádza v sídliskovej zástavbe, v miestnej časti Bratislava –
Ružinov. Riešená stavba je v súlade územným plánom mesta, nemení 
funkčné využitie objektov.  



Pozemok areálu je oplotený a prístupný z Borodáčovej ulice. Areál je 
napojený na dopravný system mesta . 
Objekty sú realizované v 60-tych rokoch minulého storočia.   
Z hľadiska stavebného sú oba objekty  nepodpivničené, základy pásové 
betónové. Murivá nosných stein z tehál CDM. V objekte sú vymenené 
okenné a dverné výplne –PVC okná a dvere so zasklením izolačné 
dvosklo.Teplotechnické charakteristiky / U, R /nie sú k dispozícii. 
Zásady technického a dispozičného riešenia objektov sa nemenia. 
 
  
STAROSTLIVOSŤ O 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. 
Pri výstavbe vzniknú stavebné odpady z búracích prác a výkopov. 
Nakladanie s odpadmi zo stavebnej výroby bude realizované v zmysle 
Zák.č.79/2015 o odpadoch. 
Ochrana ovzdušia 
Ochrana proti prašnosti pri zemných prácach bude realizovaná v letných 
mesiacoch kropením. 
V prípade znečistenia vozoviek zabezpečí zhotoviteľ  stavby ich následné 
čistenie. 
Práškové  stavebné hmoty budú skladované v uzatvorených kontajneroch 
alebo chránené prekrytím plachtou pri voľnom skladovaní. 
Všetky vozidlá,ktoré sú súčasťou stavebnej činnosti musia mať platné emisné 
kontroly. 
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. 283/2001 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o 
vzniku odpadu a nakladaní s ním“ bude predložené príslušnému obvodnému 
úradu ku kolaudácii stavby .  
Ochrana vzrastlej zelene 

Pred začatím stavebných prác bude realizované odborné ošetrenie stromovej 
zelene v súlade s STN 837010 Ošetrovanie,udržiavanie a ochrana stromovej  
vegetácie. 



Pri stavebných práca budú rešpektované miestne stromy a ich koreňový 
system bude chránený pred mechanickým poškodením  tojhranným 
ohradením z drevených palisád do výšky 1500 mm. 
V prípade výkopov v blízkosti koreňových systémov budú výkopy realizované 
ručne.Výkop nebude realizovaný bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa.Pri výkope 
nesmú byť porušené korene drevín a kríkov hrubšie ako 3 cm. 
V prípade náhodného neúmyselného poškodenia zelene bude zabezpečené 
odborné ošetrenie dreviny podľa §17 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.,ktorou sa 
vykonáva zákon a STN 83 7010. 
 
Ochrana pred hlukom 
Z hľadiska ochrany pred hlukom budú pri stavbe dodržiavané najvyššie 
prípustné hladiny hluku v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z.z. 
 
Ochrana vtáctva 
 
Počas meracích prác a spracovania fotodokumentácie neboli zistené miesta 
hniezdenia chránených druhov vtáctva a netopierov na prvkoch fasády 
riešených objektov. 
V prípade výskytu chránených druhov živočíchov a ich úkrytov na fasáde 
objektu užívateľ objektov zabezpečí opatrenia ktoré predídu poškodzovaniu 
chránených druhov, prípadne bude realizovať kompenzačné opatrenia. 
Povinnosťou je  taktiež poskytnúť túto informáciu OÚ Bratislava ,odd.životného 
prostredia. 
 
 
STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
 

  

Pri realizácii stavebno-montážnych prác je potrebné dodržiavať platné 
bezpečnostné predpisy a súvisiace normy a vyhl. č.374/90 Zb. a naväzujúce 
opatrenia / u špeciálnych profesií platia okrem toho osobitné bezpečnostné  

predpisy/ , Nariadenie vlády SR č.510/2001 o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Zamestnávateľ- dodávateľ prijme opatrenia na zabezpečenie BOZP v súlade s 
Nariadením vlády SR č.510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko , vrátane osobitných opatrení pre práce podľa 
prílohy č.2 a opatrenia pre zabezpečenie minimálnych bezpečnostných 

požiadaviek podľa prílohy č.3. 



Pred začatím stavebných prác musia byť všetci pracovníci oboznámení s  

podmienkami dodržiavania bezpečnosti práce, prevádzkovými predpismi pre 
obsluhu technických zariadení, predpismi požiarnej ochrany a zvláštnymi 

opatreniami súvisiacimi s pridelenou prácou. 

Miesta s osobitným nebezpečenstvom sa podľa potreby zabezpečia alebo 

označia výstražnými nápismi a zabezpečia proti prístupu nepovolaných osôb. 

 

Pri zemných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci podľa platných predpisov, vyhlášok a nariadení -     
Vyhl. ÚBP č. 64/1996 Z.z., Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., vyhl.MPSVR SR č. 
718/2002 Z.z. 
Pri zaťažení podláh stropných konštrukcií a podláh lešenia stavebnými 

materiálmi je potrebné dodržiavať zaťažovacie parametre podľa príslušných 

STN a zaťažovacích údajov projektu statiky. 

Činnosť pracovníkov pri výstavbe a prevádzke elektrických zariadení sa musí 
riadiť Bezpečnostnými predpismi pre obsluhu a prácu na elektrických 
zariadeniach Pri obsluhe a údržbe technických zariadení je nutné sa riadiť 

technickými podmienkami resp. prevádzkovými predpismi pre prevádzku a 
údržbu technických zariadení. . Obsluhu a údržbu elektrických zariadení môže 

prevádzať len osoba  na to určená s potrebnou kvalifikáciu . 

Na stavenisku musí byť vypracovaný plán požiarnej prevencie a ochrany 

počas výstavby. 

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. 

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 



- vyhl. č.374/90 Zb. o bezpečnosti práce a techn.zariadení 

-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 

-STN a STN EN platené pri zhotovovaní stavieb 

 

OCHRANNÉ PÁSMA  

Stavba sa nenachádza v ochranných pásmach iných pozemných stavieb 

ani v ochranných pásmach inžinierských sietí a líniových stavieb. 

 
PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

Požiarno- technické posúdenie je vypracované v zmysle Vyhlášok MVSR.  

Bližšie viď.samostatné časť PD. 
 

PODKLADY PRE ĎALŠÍ STUPEŇ PD (RESP. PRED ZAHÁJENÍM STAVBY)  

Pred realizáciou stavby bude potrebné zabezpečiť nasledovné: 
- Spracovanie výrobnej dokumentácie 
- Vytýčenie inžinierskych sietí správcami pri búracích prácach-chodník. 
Prípadné zmeny v dokumentácii je potrebné riešiť v spolupráci s projektantom 
v rámci realizácie stavby ako súčasť autorského dozoru. 


