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Objekt:                     Spojená škola Tilgnerova 14, Ba 
Objednávateľ:         Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 
                                  Nám. sv. Františka 8,  842 62 Bratislava 
Druh dokumentácie:  Realizačná PD  
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Charakteristika staveniska objektu 
TELOCVIČNÝ KOMPLEX SPOJENEJ ŠKOLY NA TILGNEROVEJ ul.  č.  
14/714 v Bratislave  sa nachádza v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves a 
to na majetkovo nevysporiadanej  parcele č. 359 o výmere 21 196 m2. Areál so 
školskými budovami nie je vlastnícky evidovaný na LV príslušného katastra.  Práce 
sa majú realizovať v období školských prázdnin, preto je odôvodnené, že v areáli  
a najmä na areálových prí jazdových cestách sa nebudú pohybovať ľudia ,  či  
parkovať neoprávnené osoby.  Okolitý terén (UT), je mierne spádovaný v smere  
severojužnom. 
 
Plochy pre zariadenie staveniska 
Plochy vhodné na vybudovanie zariadenia staveniska, resp. v tomto prípade len na 
dočasné uskladnenie materiálu a  jeho zabezpečenie sa nachádzajú v areáli  školy 
(viď si tuáciu POO),  prípadne v jej  interiéroch (predsieň a  chodba prístupná 
z okraja spojovacieho krčka - pozri  si tuáciu POO – fialová šípka).   
Zároveň sú na si tuácii  POO (v.č.  B2) vyznačené obvyklé trasy pohybu  dopravných 
prostriedkov, potrebných pre zásobovanie jednotlivých striech telocvičného 
komplexu. Kontajner na odpad sa umiestni  v blízkosti  konkrétnej ,  najlepšie 
najväčšej  strechy.  WC majú pracovníci  prístupné v chodbovo – šatňovom trakte.  Ak 
s tým zástupca školy nebude súhlasiť ,  musí s i  zhotoviteľ zabezpečiť suché WC.   
 
Dopravné trasy 
Dovoz stavebného materiálu bude po miestnych a  v si tuácii  POO vyznačených 
komunikáciách a zatrávnených plochách. Zástupcovi školy odporúčame presunúť 
oceľový lodný kontajner tak, aby neprekážal  vjazdu vozidiel  do areálu západnou 
bránou.  
 
Počet pracovníkov  
Predpokladaný počet  pracovníkov na stavbe sa podľa realizovanej  práce bude 
pohybovať v rozsahu 2 až 6 osôb.  
 
Touto dielčou PD  opravy sa rieši:   
Len oprava hydroizolácie strechy a to vrátane oplechovania atík.  Jestvujúce 
oplechovanie sa musí demontovať.  
 
Zdroje energií  (voda, elektrická energia,  soc. zariadenie) 
Odber vody a elektrickej  energie a miesto napojenia na siete je možný len cez 
vlastné meranie elektr iny,  ktoré sa  môže umiestniť v  chodbovo – šatňovom trakte.  
Telefonické spojenie a prípadne aj  mobilné sociálne zariadenie si  zabezpečí 
dodávateľ.   
 
Sociálny servis:  Robotníkom, realizujúcim predmetné práce môže investor 
poskytnúť  miestnosť na osobnú hygienu a  to v chodbovo – šatňovom trakte.   
 
BOZP  
Pri  realizácii  uvedených prác je nutné dodržovať platné bezpečnostné predpisy,  
zhrnuté v zákone č. 124/2006 Z.z.  o  bezpečnosti  a ochrane zdravia pri  práci .  
Zároveň sa dodržia aj  ustanovenia nariadenia vlády 396/2006 Z. z. ,  zohľadňujúce 
súčasne ustanovenia vyhlášky č. 508/2009 o bezpečnosti  vyhradených technických 
zariadení.   
Počas prác  musí byť stavebná zóna zabezpečená proti  vstupu nepovolaných osôb 
výstražnou páskou s výstražnými tabuľkami.   
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Používaná mechanizácia a statické l imity strešných plášťov:   
Krátkodobo výšková doprava materiálu (nad koncom priehradového nosníka je 
možné umiestniť náklad  o hmotnosti  do 500 kg).  V bežnej  ploche okraja strechy 
nesmie s ohľadom na l imitnú únosnosť trapézových plechov a  nejednoznačnú 
časovú náväznosť prác v  interiéri  a v exteriéri  komplexu prekročiť zaťaženie na 1 
m2 hmotnosť 70 kg. Pri  demontážnych prácach budú použité len karbobrúsky (230 
V) a teplovzdušné zváracie prístroje (230 V). 
 
Vplyv uskutočňovania stavby na ŽP  
Realizáciou stavby nedochádza ku významnejším obmedzeniam pohybu 
návštevníkov areálu a v samotných priestoroch školských budov (výučbové 
pavilóny) .  
 
Ochrana životného prostredia, rastl ín a zelene 
V dosahu realizácie prác sa nenachádzajú žiadne chránené trvalé porasty (nad 
obvod 45 cm) ,  ani  iná nízka viacročná zeleň charakteru krovín, ktoré by museli  byť  
ako celok vyrúbané, alebo špeciálne chránené. V uvedenej  zóne sa nachádzajú len 
zatrávnené plochy. Zatrávnené plochy budú po ukončení stavebných prác uvedené 
do pôvodného stavu. Teda projektovanými stavebnými prácami nedochádza 
k nežiaducim výrubom  ani  k inému znehodnoteniu zelene, nakoľko sa pracuje bez 
ťažkej  mechanizácie ,  bez veľkých miešacích zariadení  a bez trvalých 
medziskládok.  
Pri  ochrane životného prostredia treba rešpektovať:  
- Zákon č. 17/1992 o životnom prostredí  
- Zákon č 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  
- Zákon č .  223/2001 o odpadoch  
- Vyhl. č .  284/2001 o vykonaní ustanovení zákona o odpadoch  
- Zákon č. 478/2002 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami  
- Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a kraj iny  
- Vyhl.  č. 24/2003 o vykonaní ustanovení zákona o ochrane  prírody a  kraj iny  
- STN 83 7010 Ochrana prírody–ošetrovanie,  udržiavanie a ochr .  st rom. vegetácie.  
 
ODPADY 
Stavebný odpad a obaly budú zhromažďované do vriec (alt .  do kontajnera),  avšak 
vždy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť bezprostredného okolia  strechy. Odvoz 
a l ikvidáciu stavebného odpadu zabezpečí  dodávateľ prostredníctvom zmluvnej  
osoby.  

Pri  búracích (vŕtacích),  sanačných a  rekonštrukčných prácach vznikajú len 
neškodné odpady. Jedná sa o odpad, ktorý sme zatriedil i  podľa vyhlášky MŽP SR č.  
365/2015 Z. z.  v platnom znení  od 1. 1.  2018 takto:  
Pozink plechy  -at ikové oplechovania z plechu hr.  0,7 mm  
č. 17 0404 železo a oceľ kat.  „O“   -Množstvo   1450 kg  
Mäkčené PVC  z okrajov + odrezky z novej  fólie mPVC 810 a kartuše z PU tmelu  
č.  17 0203 plasty kat.  „O“      -Množstvo    350 kg  
 
Lehoty prác 
Po dohode s investorom môžu byť vyprojektované práce realizované v lehote  

07/2018 až 09/2018. 
 
V Bratislave 05/2018   
Ing Kramár Cyril 
I. TRNKA 


