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OBJEKT SEGNEROVA 1/B 

 
ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  
K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC  
 

SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
ÚVOD 
 

Existujúca budova na ulici Segnerova 1/B  je obdĺžnikového tvaru, s plochou strechou. Pôdorysný 
rozmer objektu je 28,4 x 12,6 m. Dispozične je členená ako pozdĺžny dvojtrakt. Zvislé nosné konštrukcie 
sú murované. Objekt je čiastočne podpivničený. Pôvodne bola budova využívaná ako predajňa 
potravín, neskôr bola prenajímaná. V súčasnosti je nevyužívaná.  

Objekt je v súčasnosti v technickom stave, ktorý neumožňuje jeho efektívne využívanie. 
V severovýchodnom rohu sú poškodené obvodové stavebné konštrukcie. Trhliny sú spôsobené 
pravdepodobne podrastaním budovy koreňovým systémom stromu. Strom je v súčasnosti odpílený. 

V niektorých častiach pôdorysu sú viditeľné stopy po zavlhnutí muriva od zemnej vlhkosti. Na 
celom objekte je na exteriérovej aj interiérovej strane opadaná omietka. Hrúbky obalových stavebných 
konštrukcií sú nedostatočné, dochádza k premŕzaniu objektu. Podlahy sú poškodené. Strecha je ešte 
pôvodná, strešný plášť do značnej miery schátraný. Oplechovania a dažďové zvody poškodené 
a nefunkčné. Zdravotechnické rozvody, zariaďovacie predmety, a elektroinštalácia v havarijnom stave. 
Objekt nie je napojený na externú distribúciu tepla. Vykurovanie bolo riešené lokálnymi elektrickými 
vykurovacími telesami. 

Vzhľadom na obmedzené možnosti financovania, objekt uvažujeme zrekonštruovať v dvoch 
etapách. Prvú etapu predpokladáme realizovať na jeseň 2020. 

 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov stavby :   Objekt Segnerova 1/B 
Miesto stavby :   Bratislava-Karlova Ves, Segnerova 1/B 
Okres :     Bratislava IV 
Kraj :     Bratislavský 
Katastrálne územie :  Karlova Ves, parcela č. 668/8  
Charakter stavby :   Stavebné úpravy a udržiavacie práce existujúceho objektu  
Stupeň proj. dokumentácie : K ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác 
Investor/stavebník :   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves   

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
Zastavaná plocha objektu :  354 m2   
Termín začatia výstavby :  09/2020  
Termín ukončenia výstavby :  11/2020 
 
 
STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
I. etapa (vyžaduje ohlásenie stavebných úprav na stavebnom úrade) 

 
V I. etape stavebných prác na oprave objektu Segnerova 1/B navrhujeme kompletnú výmenu 

výplní otvorov vo fasáde (okná, dvere, vráta), zateplenie fasády, výmenu klampiarskych výrobkov 



(oplechovanie atík, odkvapové hrany, dažďové žľaby a odpady), zateplenie objektu. V prípravných 
fázach je potrebné odstrániť príčinu vlhnutia stien vplyvom vzlínania vody zo zemnej vlhkosti. 
 

Pri prácach sa nebude zasahovať do staticky nosných konštrukcií objektu, ani sa nebude meniť 
vzhľad budovy. S priťažením strechy dodatočným zateplením sa neuvažuje.  

 
 
BÚRACIE PRÁCE 
 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné identifikovať druh a trasy inžinierskych sietí vo 
fasáde a priľahlých konštrukciách. Siete odpojiť od energií a zabezpečiť pracovisko tak, aby nedošlo 
k úrazom a škodám. 

Všetky okná demontovať. Prevažne ide o okná s kovovými rámami, Jäcklove profily, s dvojitým 
zasklením. Na niektorých oknách sú kovové mreže. Dvere a bránu vo fasáde zdemontovať, sklobetóny 
a vetracie mriežky v suterénnej časti vybúrať.  

Klampiarske výrobky zdemontovať v časovej náväznosti s montážou nových, lebo inak hrozí 
zatečenie stavby v prípade dažďových zrážok. 

Všetky odpady budú odvezené na riadenú skládku. 
 

 
SANÁCIA ZAVHNUTÉHO MURIVA OBVODOVÝCH STIEN (VZLÍNAJÚCA VLHKOSŤ) 
 
Napríklad systémom MUREXIN INJECT IM55. Popisovaný systém je referenčným výrobkom, pri 
realizácii je možné použiť iný vhodný typ, s rovnakými alebo lepšími parametrami.  
 
Odstraňovanie omietky 

V riešených miestach je potrebné odstránenie vnútornej aj vonkajšej omietky od podlahy do výšky 
1m. Omietku osekať až na viditeľnú tehlovú štruktúru.  
 
Vŕtanie otvorov 

Do spodnej časti obnaženého muriva vyvŕtajte vrtákom s priemerom 14 mm rad otvorov pod 
uhlom 15 – 30° smerom nadol. Vzdialenosti otvorov si stanovte podľa hrúbky muriva: 12,5 cm pri 
hrúbke muriva do 40 cm, resp. 8 cm pri hrúbke muriva do 70 cm. 
Použite vhodne dlhý vrták – vrt by mal končiť asi 5 cm pred protiľahlou stenou múru. Vyvŕtané otvory 
vyčistite (napr. vysávačom). Vŕtanie navrhujeme z interiérovej strany. 
 
Spevnenie múrov 

Ak je tehlové murivo z dutých tehál, ako predpokladáme, vyplňte vyvŕtané otvory zálievkovou 
maltou alebo hydroizolačnou stierkou. Týmto sa v murive z dutých tehál vytvorí výstuha – lôžko. Po 
úplnom zaliatí otvorov sme zostatkom hydroizolačnej stierky natreli obnažené murivo. O 30 minút, 
najneskôr do 3 hodín, vyplnené miesta opäť prevŕtajte. Priemer vrtáka (14 mm), ako aj nastavenie 
dĺžky vrtáka (hrúbka steny – 5 cm) ostávajú také, ako pri prvom vŕtaní. 
 
Aplikácia izolačnej emulzie 

Systém obyčajne pozostáva z hydrofóbnej emulzie a vtokových rúrok, ktoré sa zavedú do 
vyvŕtaných otvorov v murive. Emulzia sa transportuje beztlakovou injektážou cez kapilárne dutiny do 
muriva. Tieto systémy sú vhodné na vnútorné i vonkajšie použitie. Na dopĺňanie emulzie pri 
postupnom vsakovaní sme si pomohli injekčnou striekačkou. Emulzia po vsiaknutí do muriva prenikne 
do okolitých kapilár nachádzajúcich sa v murive a po zreagovaní vytvorí vodonepriepustnú izoláciu. 
Okrem izolačných vlastností emulzia aj výrazne spevňuje murivo. 
 
Oprava stien pred omietaním 



O 7 – 14 dní bude izolačná emulzia použitá na sanáciu vlhkého muriva vysušená. Pred nanášaním 
omietky zatrite otvory a dôkladne opravte všetky diery a nerovnosti muriva. Teraz možno naniesť 
sanačnú omietku. 

 
Omietanie 

Ako prvý začnite nahadzovať riedky „špric“ – vysokopriepustný prednástrek, maltu odolnú proti 
pôsobeniu solí. Obmedzuje transport solí v murive. Takéto prednástreky sa používajú na prípravu 
suchých, vlhkých, ako aj soľami zaťažených podkladov v interiéri aj v exteriéri. Zabezpečujú dobrú Po 
minimálne 3-dňovej technologickej prestávke môžete na prednástrek nanášať hrubšiu (jadrovú) 
trasovú omietku. Je to ľahká omietka s obsahom trasu (druh ľahkej sopečnej horniny) na sanáciu 
muriva s nízkym až zvýšeným stupňom zaťaženia vlhkosťou a škodlivými soľami. Omietka spĺňa 
požiadavky smernice WTA (nemecká vedecko-technická spoločnosť zaoberajúca sa sanáciou stavieb) 
na sanačné omietkové systémy. Spracováva sa v jednom alebo vo viacerých pracovných krokoch. Pri 
nízkom stupni zaťaženia sa nanáša v jednej vrstve, pri vyššom stupni zaťaženia viacvrstvovo. Je vhodná 
na dosiahnutie pohľadovo suchých stien objektu v interiéri aj v exteriéri, vhodná aj v prípade 
pamiatkovo chránených objektov.  

Minimálna hrúbka omietky v exteriéri je 20 mm, v interiéri 10 mm pri nízkom zaťažení soľami, 
resp. 20 mm pri zvýšenom zaťažení soľami.prídržnosť a rovnomernú nasiakavosť pre ďalšie vrstvy 
sanačných omietok. 
 
Jemná omietka 

Použiť môžete jemnú štukovú omietku sanačného omietkového systému. Nanášajte ju 
antikorovým hladidlom v hrúbke 3 až 4 mm na nahrubo stiahnutý povrch sanačných omietkových 
systémov. Po čiastočnom stvrdnutí ju jemne vyhlaďte vhodným hladidlom (polystyrénovým alebo 
plsteným). Pred nanášaním povrchovej úpravy musí byť dodržaná technologická prestávka minimálne 
7 dní. 

 
Priepustný náter 

Vhodné sú paropriepustné vnútorné silikátové farby. Náter sa aplikuje v 2 vrstvách vhodným 
maliarskym štetcom alebo valčekom. Prvý náter nanášajte riedený čistou vodou. Technologická 
prestávka medzi jednotlivými vrstvami náteru je minimálne 12 hodín. Druhý krycí náter nanášajte 
rovnomerne bez prerušenia neriedený. Na dosiahnutie vizuálne jednotného vzhľadu pracujte na 
opticky ucelených plochách bez prerušenia v jednom pracovnom cykle. Farbu možno tónovať 
tónovacími pastami alebo farbami odolnými proti alkáliám (silikátové tónovacie pasty a farby). 
 
 
NOVÉ VÝPLNE OTVOROV VO FASÁDE 
 

Otvory v stavebných konštrukciách budú vyplnené dverami a oknami. Výplne otvorov budú 
s plastovými rámami. Okná na fasádach sú navrhnuté z izolačného dvojskla. Konštrukcia rámu okna a 
zasklenia musí dosiahnuť Rw 34 dB, Ti = 80%, U = 1,1. 

Zasklenie v otváraných častiach bude priehľadným izolačným dvojsklom. Vstupné dvere 
z východnej strany budú plné, zo severnej z 2/3 zasklené. Nepresklené časti budú sendvičovej 
konštrukcie s tepelnoizolačnou výplňou. 

Okná je potrebné dodať aj s vnútorným (PVC) a vonkajším (Hliník) parapetom. Farebné riešenie je 
navrhnuté z exteriérovej strany antracitové, z interiérovej strany biele. 
 
 
ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN, zatepľovací systém ETICS 
 

Na zateplenie fasády navrhujem polystyrén-cementové dosky. Zateplenie má výbornú 
paropriepustnosť, ktorá je daná pórovitosťou štrukúry. Cement obaľuje granule polystyrénu, ale 



nevypĺňa priestory medzi nimi. Tie ostávajú voľné. Paropriepustnosť  tohto systému je lepšia ako má 
pôvodné murivo z betónu, tehly, alebo pórobetónu. Nekondenzuje vodná para v konštrukcii. 

Pri použití inej tepelnej izolácie sa stáva, že v zateplenom murive vodná para zkondenzuje. Zníži 
sa tým účinnosť zateplenia a môže dôjsť aj k hygienickým závadám - vznik plesní. 
Aby bolo zateplenie objektu paropriepustné, treba použiť difúznu lepiacu stierku, vhodnú omietku a 
ďalšie komponenty. Tie spolu tvoria zatepľovací systém  
 
KOMPONENTY ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU  

• Izolant soklovej časti, extrudovaný polystyrén hr. 80mm 

• Izolant nad soklovej časti, polystyrén-cementová izolácia, hr. 100mm 

• Lepiaca a výstužná stierka 

• Penetrácia, penetračný náter 

• Kotvy, plastová tanierová hmoždinka 

• Výstužná sieťka 

• Povrchová úprava sokla, obklad umelým kameňom 

• Povrchová úprava stien, tenkovrstvá silikónová štrukturovaná omietka 
 
 
STRECHA 
 

Strecha je plochá, spádovaná ku kratším okrajom. Krytina je z PVC fólie. V rámci I. etapy 
neuvažujeme s výmenou krytiny. Z tohto dôvodu neboli ani vykonané hĺbkové sondy strešného plášťa, 
aby sa zbytočne nepoškodila hydroizolácia. 

Na streche budú vykonané len nevyhnutné práce súvisiace s výmenou klampiarskych výrobkov. 
Po osadení oplechovaní atík a odkvapových hrán bude po obvode privarený nový pás strešnej PVC fólie 
hr. 1,5 mm na prepojenie starej krytiny a oplechovaní. Pre prácami je potrebné identifikovať 
znášanlivosť a kompatibilitu jednotlivých materiálov novej a starej krytiny a nových oplechovaní.  

Bleskozvod zostáva v pôvodnom riešení. 
 
 
KLAMPIARSKE VÝROBKY 
 

Klampiarske výrobky sú použité v typovom prevedení z poplastovaného plechu. Všetky 
klampiarske výrobky sa prevedú podľa STN 73 3610. 

 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

Na stavenisku je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné opatrenia, ktoré majú zaistiť 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vylúčiť alebo obmedziť rizika podmieňujúcich vznik pracovných 
úrazov a iných poškodení zdravia. Okrem toho je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri 
prácach na rôznych zariadeniach a mechanizmoch. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
je potrebné dodržiavať nasledujúce zákony, normy a predpisy:  
• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  
• vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach  
• nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko.  
  

Na  bezpečnosť a ochranu zdravia treba dávať veľkú pozornosť tak pred začatím stavebnej 
činností, ako aj po jej ukončení.  Pred začatím práce na stavenisku všetci pracovníci musia prejsť 



školením BOZP, musia mať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky podľa druhu vykonávanej 
práce. Na stavbe musí byt’ lekárnička prvej pomoci a zdravotná kapsa. Zamestnávateľ spolu s 
koordinátorom bezpečnosti majú za úlohu:  
• vyhľadávať rizík  
• vyhodnotiť rizík a odstrániť nebezpečenstvá  
• informovať pracovníkov o rizikách a o potrebných kontrolných opatreniach  
  

Počas realizačných prác je nevyhnuté rešpektovať tieto bezpečnostné opatrenia a zásady:  
• Všetky práce musia byť vykonané  v súlade s platnými predpismi.  
• Pred začatím zemných prác musí zodpovedný pracovník vlastníka podzemných vedení vyznačiť všetky 
podzemné vedenia inžinierskych sietí a iných prekážok. Pracovníci, vykonávajúci tieto zemné práce 
musia byť informovaní s druhom inžinierskych sietí, ich hľbkou a ich ochrannými pásmami.  
• Pri prácach, ktoré vykonávajú vo výškach pracovníci musia byť chránení ochrannými a záchytnými 
konštrukciami.  
• Všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené osvetlovaním a označené bezpečnostnými 
značkami, vstupy a výstupy musia byť uzamykateľné.   
• Z hľadiska dopravy, vodiči dopravných prostriedkov musia opatrne a zodpovedne riadiť svoj dopravný 
prostriedok, zvlášť ak je zaťažený nákladmi. Vozidla vychádzajúce zo staveniska musia byť očistené.  
• Pracovníci nemôžu vstupovať do priestorov, ktoré sú označené výstražnou tabuľkou a bez súhlasu 
nadriadeného nemôžu opúšťať svoje pracovisko.  
• Stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z je povinný pred zriadením staveniska 
vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanoviť koordinátora dokumentácie a 
koordinátora bezpečnosti.    
 

Stavebné práce budú prevedené aj na strešnej rovine , z dôvodu bezpečnosti pri stavebných 
prácach musí byť chránený vstup do objektu a vytvorený voľný pracovný pás v šírke 3m od objektu. 
Voda i elektrická energia pre stavebné účely bude odoberaná v objekte. V miestach odberu budú 
namontované merače. Pri realizácii je potrebné dodržať bezpečnostné predpisy č.374/90 Zb. s 
účinnosťou od 1.1.1990 ,ktorá ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri príprave a vykonávaní stavebných a montážnych prác . Stavenisko musí vyhovovať 
bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v znení nar. vlády SR 396/2006 Z.z. . Pred začatím vlastných 
prác musia byť všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi.  

Pracovníci musia mať zaškolenie a potvrdenie o zdravotnom stave pre práce vo výškach. 
Pracovníci sú povinný ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby. Zvlášť potrebné je dbať na 
nebezpečnosť pri práci vo výškach. Pracovníci proti pádu z výšky musia byť chránený zábradlím a 
bezpečnostným lanom. Pri manipulácii s bremenami/ viazanie, vešanie, dvíhanie/ musia mať príslušnú 
kvalifikáciu. Za plnenie úloh organizácie starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
zodpovedajú vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia. 

 
 
NAKLADANIE S ODPADOM 
 

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. .Uvedené odpady určené na zneškodnenie skládkovaním na skládke, 
musia byť uložené na skládkach, ktorých prevádzkovateľ má súhlas orgánu štátnej správy a má súhlas 
na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Vzhľadom k tomu, že v štádiu projektovania pôvodca 
/realizátor stavby/ vo väčšine prípadov ešte nie je učený (bude určený na základe výberového konania), 
je potrebné tieto podklady spracovať v rámci realizácie, s konkrétnymi pôvodcami. Počas realizácie i 
celej životnosti stavby je povinný pôvodca dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch 
a súvisiacich vykonávacích vyhlášok MŽP v odpadovom hospodárstve. 
 
 



OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRÁCIOU  
 

Počas stavebných prác je potrebné zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekročili vyhláškou  
stanovenú najvyššiu prípustnú hladinu hluku.  
Pre ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami sa platia tieto predpisy:  
• Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných  
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.  
• Nariadenie vlády SR č. 44/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády SR č.  
40/2002 Z. z o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.  
  
Opatrenia proti hluku:  
• používanie kvalitnej techniky  
• nasadenie strojov s nízkou hlučnosťou  
• zabezpečenie pravidelnej údržby a kontroly strojov a zariadení používaných na stavbe  
• obmedziť prevádzky strojov s nadmernou hlučnosťou 
 
 
 
 
Vypracoval : Ing. Allan Bánik 
  30. jún 2020 
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