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Základné údaje charakterizujúce stavbu  
 
Prehľad východiskových podkladov 
 

Východiskom pre vypracovanie projektu boli  požiadavky stavebníka, obhliadka telocvične 
a k nej prislúchajúcich priestorov a zameranie jestvujúceho stavu. 

Objekt telocvične je jednopodlažná budova so sedlovou strechou, priamo prepojená 
spojovacou chodbou s hlavným objektov školy. 

 
1. Zdôvodnenie stavby  

 
V súčasnosti sú priestory telocvične a k nej prislúchajúcich priestorov v nevyhovujúcom 
stave. Priestory vykazujú značné množstvo porúch a závad vzhľadom na vek stavby 

Realizáciou rekonštrukčných prác dôjde k odstráneniu porúch a k zvýšeniu 
užívateľského komfortu pri využívaní telocvične ako aj k predĺženiu životnosti celého 
objektu telocvične. 

 
 

2. Stavebno-technická časť 
 

Búracie práce 
 

Pri búracích prácach je nevyhnutné dodržať všetky bezpečnostné predpisy. Na stavbe musí 
vládnuť prísny bezpečnostný režim. Je potrebné dodržať požiadavky dotknutých inštitúcií. 

 
Popis búracích prác podľa označenie vo výkresoch: 

 01 
° Demontáž krytov radiátorov  
° Demontáž ribstolov  
° Demontáž dreveného obkladu zo stien vrátane podkladového roštu 
° Demontáž 8 ks držiakov basketbalových košov 
° Demontáž 4 ks dosiek basketbalových košov 
° Demontáž kovových mreží z okien 
° Vybúranie označených dverných krídel vrátane zárubní 
° Demontáž zrkadiel na stenách 
° Demontáž 5ks ventilátorov 
° Odstránenie všetkých vrstiev skladby podlahy vyrovnávaciu vrstvu 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 

02 
° Demontáž starej parketovej podlahy 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb stien a stropu 
° Zvesenie mrežových dverí pre spätné použitie 
° Vybúranie označených dverných krídel vrátane zárubní  

03 
° Demontáž palubkového obkladu stien vrátane podkladového roštu 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 
° Demontáž radiátora pre spätné použitie 
° Odsekanie keramického obkladu zo steny za radiátorom 
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04 
° Komplet demontáž zariaďovacích predmetov 
° Odsekanie keramického obkladu zo stien 
° Odobratie zrkadiel zo stien 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 
° Demontáž radiátora pre spätné použitie 
° Čiastočná demontáž rovodov vodovodu 
° Vysekanie rýh v stenách pre nové rozvody vodovodu 

05 
° Komplet demontáž zariaďovacích predmetov 
° Odsekanie keramického obkladu zo stien 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 
° Čiastočná demontáž rovodov vodovodu 
° Vysekanie rýh v stenách pre nové rozvody vodovodu 

06 
° Demontáž palubkového obkladu stien vrátane podkladového roštu 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 
° Demontáž radiátora pre spätné použitie 

07 
° Komplet demontáž zariaďovacích predmetov 
° Odsekanie keramického obkladu zo stien 
° Odobratie zrkadiel zo stien 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 
° Demontáž radiátora pre spätné použitie 
° Čiastočná demontáž rovodov vodovodu 

Vysekanie rýh v stenách pre nové rozvody vodovodu 
08 

° Demontáž palubkového obkladu stien vrátane podkladového roštu 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 
° Demontáž radiátora pre spätné použitie 

09 
° Demontáž radiátorov pre spätné použitie 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb a náterov stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 

10 
° Demontáž radiátora pre spätné použitie 
° Oškrabanie jestvujúcich malieb a náterov stien a stropu 
° Očistenie prasklín v omietke 
° Odsekanie keramického obkladu zo steny za umývadlom 
° Demontáž umývadla 
° Čiastočná demontáž rovodov vodovodu 

 
Nový stav 

 
01 

° Realizácia novej skladby športovej podlahy (01)  - Športová podlaha Tarkett Linosport XF2 - 3,2 
mm 
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 - 2x MFP triesková doska   2 x 12,5 mm 
-Dvojitý drevený bodovo odpružený rošt z   
obaľovaných smrekových dosák 
- Gumená podložka, bodovo 

° Montáž 29 ks ribstolov   
° Montáž dreveného obkladu stien vrátane podkladového roštu vo farbe podľa výberu 

objednávateľa 
° Montáž 4 ks basketbalových košov vrátane držiakov 
° Montáž 4 ks dosiek basketbalových košov 
° Montáž ochranných sietí na okná 
° Montáž 2 ks dvojkrídlových plastových dverí s presklením a ochrannou mrežou 
° Montáž 1 ks dvojkrídlových dverí plných s obkladom ako na stenách 
° Montáž 3 ks zrkadiel 1,5 x 1,8 m na stenách vrátane zatvárania z obkladového materiálu 

stien 
° Montáž 5ks ventilátorov 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a po starých kotveniach 

basketbalových košov 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb 
° Nátery oceľových konštrukcií cvičebných nástrojov a nosných konštrukcií basketbalových 

košov 
° Osadenie krytov radiátorov prispôsobených k obkladu stien 
° Realizácia striekanej tepelnej izolácie stropu z vrchnej strany na báze PUR s uzavretou 

štruktúrou hr. 250 mm 
02 

° Dodávka a montáž novej skladby podlahy (02) )  - Športová podlaha Tarkett Linosport XF2 - 3,2 
mm 

 - 2x MFP triesková doska   2 x 12,5 mm 
-Dvojitý drevený bodovo odpružený rošt z   
obaľovaných smrekových dosák 
- Gumená podložka, bodovo 
- PVC fólia 
- Vyrovnávacia samonivelizačná stierka 

° Osadenie mrežových dverí po realizácii nových náterov 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a po prasklinách 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb 

03 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a po prasklinách 
° Realizácia hrubej omietky po osekaní obkladu 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb a náterov 
° Spätné osadenie radiátora po realizácii nového náteru 
° Nový náter rúrok UK 

04 
° Realizácia nových rozvodov teplej a studenej vody vedených pod stropom a v stenách 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a ZTI 
° Realizácia hrubej omietky po osekaní keramických obkladov 
° Izolácia stien v sprchových kútoch hydroizolačným náterom 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb 
° Realizácia nových keramických obkladov stien do výšky 2,1 m 
° Spätné osadenie radiátora po realizácii nového náteru 
° Nový náter rúrok UK 
° Osadenie 5ks umývadiel vrátane stojankových batérii a sifónov 
° Osadenie 4ks sprchových batérii vrátane sprchových súprav 
° Osadenie 2ks kombi WC 
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° Osadenie 1ks zásobníkového ohrievača TUV vrátane armatúr 
 
05 

° Realizácia nových rozvodov teplej a studenej vody vedených pod stropom a v stenách 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a ZTI 
° Realizácia hrubej omietky po osekaní keramických obkladov 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb 
° Realizácia nových keramických obkladov stien do výšky 2,1 m 
° Úprava odpadových potrubí pre napojenie zariaďovacích predmetov 
° Osadenie 3ks kombi WC 
° Osadenie 2ks urinálov a tlačným splachovacím ventilom 

06 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a po prasklinách 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb a náterov 
° Spätné osadenie radiátora po realizácii nového náteru 
° Nový náter rúrok UK 

07 
° Realizácia nových rozvodov teplej a studenej vody vedených pod stropom a v stenách 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a ZTI 
° Realizácia hrubej omietky po osekaní keramických obkladov 
° Izolácia stien v sprchových kútoch hydroizolačným náterom 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb 
° Realizácia nových keramických obkladov stien do výšky 2,1 m 
° Spätné osadenie radiátora po realizácii nového náteru 
° Nový náter rúrok UK 
° Osadenie 7ks umývadiel vrátane stojánkových batérii a sifónov 
° Osadenie 3ks sprchových batérii vrátane sprchových súprav 
° Osadenie 1ks keramickej stojatej výlevky s nástennou batériou 
° Osadenie nových zrkadiel do obkladu 

08 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a po prasklinách 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb a náterov 
° Spätné osadenie radiátora po realizácii nového náteru 
° Nový náter rúrok UK 

09 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a po prasklinách 
° Hrubá omietka po osekaní starých strukturovaných soklových náterov 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb a náterov 
° Spätné osadenie radiátorov po realizácii nových náterov 
° Nový náter rúrok UK 

10 
° Zahádzanie rýh v stenách po prevedení rozvodov ELI a po prasklinách 
° Realizácia hrubej omietky po osekaní keramických obkladov 
° Oprava štukových omietok stien a stropov vrátane nových malieb a náterov 
° Realizácia keramického obkladu pri umývadle 1x1,5 m 
° Osadenie umývadla a prietokového ohrievača s batériou 

 
Celkový rozsah prác je zrejmý z výkresovej časti projektovej dokumentácie 
 



Rekonštrukcia telocvične  
Technická správa 

 

  

3.0   Hodnotenie predpokladaných vplyvov činností na životné 
prostredie 

 
3.1.1 Ochrana životného prostredia 
 

Z hľadiska ochrany ovzdušia : 
 

o  pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. búracie práce, 
zemné práce ) je potrebné využiť technicky dostupné  prostriedky na obmedzenie 
vzniku týchto prašných emisií ( napr.  zariadenia na úpravu a hlavne dopravu 
prašných materiálov  je treba prekryť ) 

o  skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska, 
minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných  plechových skladoch a  
stavebných silách 
 
Z hľadiska ochrany pred hlukom : 
 

o  zabezpečiť, aby práce v území dlhodobo neprekračovali najvyššiu  prípustnú 
hladinu  hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy    

o na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  
činnosti ( navrhovanej technológii ) a zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a 
kontrolu 

o zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky 
vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov 

o zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

 
3.1.2 Odpadové hospodárstvo 

 
Konštatujeme, že prípravné a stavebné práce na zriadenom stavenisku budú 

rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so 
vzniklými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky obsiahnuté : 

 
o v Zákone NR SR č. 409/2006 Z.z. Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
o vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 
o vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
o vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP 

SR č. 284/2001 Z.z. 
o vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP 

SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
o vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP 

SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, 
v znení Vyhlášky č. 509/2002 Z.z. 

o vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení Vyhlášky č. 
409/2002 Z.z. 

o vo Vyhláške MŽP SR č. 599/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP 
SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
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o v Zákone NR SR č. 127/2006 Z.z. Zákon o perzistentných organických látkach 
a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov 

 
Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby a počas prevádzky 
Nekontaminované ( 0-ostatné )  a kontaminované ( N-nebezpečné ) odpady zo staveniska. 
 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z., č. 284/2001 Z.z., 

prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje katalogizácia odpadov, Vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z. a v 
zmysle Zákona č.223/2001 Zb. O odpadoch  sú odpady vznikajúce prácami v rozsahu navrhovanej 
objektovej skladby zatriedené následovne : 

 
Katalógové  
číslo odpadu Názov odpadu Kateg. 

odpadu 
17 01 01 Betón O 
17 01 02 Tehly O 
17 02 01 Drevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 03 Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako je uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 
Stavebné sute vznikajúce počas výstavby budú priebežne odvážané na riadenú skládku do 

lokality určenej miestnym úradom.   
 

• Likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby  
 

Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska. 
Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny  budú likvidované odvozom do zariadení 

Zberných surovín a Zberných dvorov ( napr. železo, káble ) resp. odvážané do recyklačných centier 
( napr. betón ). Drevený odpad bude spracovaný investorom pre ďalšie využitie. 

 
• Stavebné sute 
 

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na riadenú skládku 
s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom, ktorá má v zmysle Zákona č. 223/2001 Zb. o 
odpadoch vydané súhlasné rozhodnutie.  

 
• Likvidácia komunálnych odpadov 
 

Nekontaminovaný (0-ostatný) komunálny odpad bude odvážať zo zákona oprávnená 
organizácia na riadenú skládku, ktorej polohu upresní v Zmluve o dielo, likvidátor so správcovskou 
organizáciou resp. odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (pri dodržaní 
podmienky zabezpečenia separácie pri zhromažďovaní komunálneho odpadu). 

 
• Starostlivosť o bezpečnosť práce 
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Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné 
predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia preškolením a poučením pracovníkov stavby. 

 
 
 

Zlaté  Jún  2020                                 Ing. Miroslav BENKA-GOČ 


	STAVBA: Rekonštrukcia  telocvične
	IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A  STAVEBNÍKA
	Názov stavby :           Rekonštrukcia telocvične
	Miesto stavby : Bardejov,  parcela č. 1155/4
	Investor: Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov, Jiráskova 12,
	085 01 Bardejov
	Charakter stavby : Udržiavacie práce
	Účel stavby : Obnova jestvujúcej telocvične a priľahlých priestorov


	Stavebno-technická časť
	Hodnotenie predpokladaných vplyvov činností na životné prostredie
	Ochrana životného prostredia
	Odpadové hospodárstvo
	Zlaté  Jún  2020                                 Ing. Miroslav BENKA-GOČ

