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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 

Akcia :         Rekonštrukcia spojovacej lávky 
Miesto stavby :       Majerníkova 62, Bratislava 
Dátum  :       júl 2017 
Investor  :       ZŠ Majerníkova, Majerníkova 62, Bratislava 
 
Stavenisko 

Stavenisko  sa  nachádza  v lokalite  Bratislava,  kat.  územie  Bratislava,  Bratislavský  kraj,  na  ulici 

Majerníková  62  v areály  ZŠ  Majerníkova.  Predmetná  lávka  je  v mierne  svahovitom  teréne.  Zariadenie 

staveniska bude vybudované na vlastnom pozemku. 

Starostlivosť  o  životné  prostredie  a  ochrana  zvláštnych  záujmov,  vplyv  rekonštrukcie  na  životné 

prostredie 

Pri realizácii obnovy  lávky nebudú ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia. Ovplyvnenie okolitých 

budov  z  hygienického  hľadiska,  najmä  osvetlenia  a  preslnenia  je  minimálne  a  vyhovuje  hygienickým 

požiadavkám. Insolácia a presvetlenie vlastných priestorov je zabezpečené v dostatočnom množstve. Zdroje 

hluku budú odhlučnené patričnými stavebnými úpravami a zvukovoizolačnými materiálmi a to tak aby boli 

dodržané  všetky  hygienické  zásady.  Počas  výstavby  bude  potrebné  dodržiavať  platné  hlukové  limity  v 

zmysle  príslušnej  vyhlášky.  Stavenisko  bude musieť  byť  zabezpečené  proti  priamemu mechanickému  a 

chemickému znečisteniu okolitého prostredia /cesty.../ 

3. ZDÔVODNENIE NAVRHOVANEJ REKONŠTRUKCIE 

Základnými  dôvodom  investície  do  obnovy  objektu  je  vytvorenie  vhodného,  funkčného  a estetického  

prostredia pre študentov školy. Nakoľko na tejto konštrukcií  je degradujúca podlaha z dôvodu dilatovania 

oceľového mostíka, je potrebná dôsledná náprava tohto defektu. Taktiež bude potrebná výmena rozbitých 

častí  sklených  tabúľ  z dôvodu  bezpečnosti  a vandalizmu.  Tieto  nedostatky  je  možné  špecifikovať  ako 

defekty  funkčné  a estetické.  Medzi  hlavné  dôvody  obnovy  lávky  je  dosiahnutie  predĺženia  životnosti, 

funkčnosti stavby. 

4.CHARAKTERISTIKA OBJEKTU : 

Oceľová konštrukcia lávky je atypická. Nachádza sa zavesená vo výške a tvorí spojovaciu chodbu. Stojky sú 

oceľové. Lávka pre peších – krytý nadchod  slúži k prepojeniu dvoch objektov  škôl  č.236 a 237 ZŠ adresa 

terajšia. Obidve školy sú na úrovni 243,800 m n. m. spojené touto pešou  lávkou na spojenie oboch budov 

suchou nohou. Chodba  sa pôdorysne  láme pod uhlom 45° a  celkom 90°. V  týchto bodoch  je podoprená 

kyvnými  stojkami.  Okrem  toho  je  pevne  uložená  na  koncových  bodoch.  Plochá  strecha  je  ukončená 

lepenkou a reflexným náterom, plášť je tvorený plechom VSŽ. Pešia lávka bude je plošne založená pomocou 

pätiek, v koncových polohách na stropoch zariadením DVÚ – CO. Pevné stojky sú priehradové konštrukcie. 

Hlavný  nosný  rám  je  tvorený  dvomi  profilmi  U300,  kotvených  pomocou  4  ks  kotevných  skrutiek  a 

vypodložených  podložkami.  Vlastná  oceľová  konštrukcia  nadchodu  je  samonosná,  zostavená  z  troch 

skompletovaných dielov. 

Opláštenie  objektu  je  zo  systému  hliníkových  stĺpikov  a priečnikov  s výplňou  hliníkovými  oknami 

a drevovláknitou  doskou  z vonkajšej  strany  opatrenou  farebnou  sklenou  tabuľou.  Počas  realizácie  dôjde 

k ponechaniu  okien  a nepoškodených  drevovláknitých  dosiek,  vymenia  sa  len  sklené  tabule  za  tabule 



 
 
z poplastovaného plechu v pôvodnej farbe. Pôvodný strešný plášť je navrhnutý z VSŽ plechov spriahnutých 

so ŽB doskou, ďalej opatrenou tepelnou izoláciou. Konečná povrchová úprava je s lepenky s antireflexným 

náterom.  Obnova  strešného  plášťa  bude  realizovaná  natavením  novej  vrstvy  z 2  x  modifikovaného 

asfaltového  pásu  s UV  ochranou,  ktorý  bude  kotvený  do  ŽB  dosky.  Vytvoria  sa  nové  odkvapové  nosy 

a konštrukcia bleskozvodu. Podlaha bola pôvodne navrhnutá ako monolitická s nášľapnou vrstvou z linolea. 

Nakoľko  nosná  vrstva  podlahy  degradovala  z dôvodu  dilatovania  konštrukcie,  bude  potrebné  vytvoriť 

systémovú podlahu s prvkami možnými dilatovanie.  

Základné údaje o rozmeroch    Zastavaná plocha: 182,27 m2 

Výška lávky: začiatok na výškovej kóte +243,80 m = 0,000 
        koniec na výškovej kóte +247,450 m 

 
 
5. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE: 

Statický systém lávky je pre zvislé zaťaženie uvažovaný ako tri prosté priehradové nosníky spriahnuté so 

spolupôsobiacimi pásmi (zastrešenie). Spodná pásnica priehradového nosníka je súčasťou mostovky. Pre 

vodorovné zaťaženie strešnej roviny je uvažovaný statický systém ako tri prosté priehradové nosníky, pre 

rovinu mostovky ako lomený priehradový nosník s konzolami. 

Priečna tuhosť sústavy je zaistená rámovým pôsobením zvislíc, ktoré sú doplnené do priečneho rámu 

priečnikmi mostovky a zastrešenia. Tieto rámy prenášajú vodorovné účinky pôsobiace na lávku do 

vodorovného stužidla pri dolnom páse za súčasného priťaženia hlavným nosníkom. 

Monolitické mostovkové a strešné dosky v sklone 1° sú vybetónované do VSŽ plechov, ktoré sa považujú za 

stratené debnenie. Z toho dôvodu nie je nutné uvažovať s ich protipožiarnym opatrením, ale je nutné ich 

armovať.  

Riešená konštrukcia je zvarená. Maximálne sa využívajú valcované profily, okrem styčníkových plechov. 

Hmotnosť oceľovej konštrukcie je 48 000 kg materiálu rady 37. Pôvodný projekt riešil hlavné nosníky, 

priečniky, oplechovanie strešné a mostovky a dilatáciu mostovky na koncoch. V pôvodnom projekte nie sú 

riešené dilatácie strešnej konštrukcie, opláštenie, ŽB dosky mostovky a strechy, ich lemovanie vrstvy 

strešnej a mostovkovej konštrukcie a ich lemovanie. 

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY: 

Búracie práce   
‐ demontovanie sklených tabúľ vonkajšieho opláštenia, prípadne 

podľa spôsobu uchytenia čiastočná demontáž stĺpikov 
a priečnikov na osadenie nových tabúľ z poplastovaného plechu 

‐ úprava strešnej krytiny, demontáž pôvodných odkvapových 
nosov a príprava podkladu pre aplikáciu nových asfaltových 
pásov 

‐ vybúranie pôvodných dverí a vyspravenie otvoru pre osadenie 
nových dverí s pôvodnými rozmermi 

‐ odmontovanie bukasových dosiek (budú použité opätovne ako 
zábradlie) 

‐ zbrúsenie a odstránenie zvyškov samonivelačného poteru 
‐ odstránenie poškodených drevovláknitých dosiek 
‐ demontovanie pôvodných stropných svietidiel 



 
 

‐ odstránenie pôvodnej konštrukcie bleskozvodu 
‐ demontovanie poškodeného podhľadu z exteriérovej strany 

Dostavovacie práce   
‐ osadenie farebných tabúľ z poplastovaného plechu v pôvodnej 

farbe 
‐ osadenie nových presklených dverí 
‐ spätné namontovanie bukasových dosiek 
‐ vytvorenie novej systémovej podlahy 
‐ osadenie novej drevovláknitej dosky 
‐ osadenie nových stropných svietidiel 
‐ osadenie novej konštrukcie bleskozvodu 
‐ aplikácia nových asfaltových modifikovaných pásov s UV 

ochranou, kotvených do nosného podkladu ŽB spriahnutej 
dosky 

‐ osadenie chýbajúceho podhľadu z exteriérovej strany  
 

6. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Výmena sklených tabúľ 

Uskutoční  sa  demontáž  pôvodných  sklených  tabúľ,  ktoré  budú  nahradené  novými  tabuľami 

z poplastovaného plechu.  Pri demontáži  je potrebné  zohľadniť  rozmer prvku  a podľa potreby  rozhodnúť 

o čiastočnom  odsunutí  stĺpikov  a priečnikov,  ktoré  zopínajú  pôvodné  tabule.  Po  demontáži  je  potrebné  

pripraviť  priestor  pre  osadenie  nových  tabúľ.  Ak  bude  možné  kotviť  nitovaním  nové  tabule,  stĺpiky 

a priečniky budú slúžiť ako stabilizačné prvky, v opačnom prípade bude nutné vyriešiť spôsob uchytávania 

tabúľ z poplastovaného plechu.  

Obnova podlahy 

V prvom  rade  je potrebné odstrániť vrstvu  samonivelačného poteru, ktorý degraduje. Zbrúsiť  túto vrstvu 

a pripraviť podklad pre aplikáciu epoxidovej parozábrany. Následne  sa použije  stierka v hrúbke do 5 mm 

podľa  nerovnosti  podkladu.  Na  túto  vrstvu  sa  uloží  systémová  podlaha  FORTELOCK,  ktorá  zabezpečí 

dostatočné dilatovanie. 

Obnova strešnej konštrukcie 

V prvom  rade  bude  potrebné  zhodnotiť  kvalitu  pôvodného  povrchu  z lepenky  a antireflexného  náteru. 

Odporúča  sa  tento povrch  zbrúsiť a aplikovať 2  x modifikovaný asfaltový pás  s UV ochranou, ktorý bude 

kotvený do nosnej vrstvy ŽB spriahnutej dosky. Taktiež sa vytvorí ukončenie pomocou odkvapového nosa. 

Výmena presklených dverí na spojovacej chodbe  

Pôvodné presklené dvere a vybúrajú a pripraví sa otvor pre osadenie nových presklených dverí s rovnakými 

rozmermi. Nové dvere budú z plastového profilu so zasklením z izolačného dvojskla. 

7.ELEKTROINŠTALÁCIA 

Druhy vodičov, káblov a ich uloženie 
Vodiče sú ponechané pôvodné. Pásovina FeZn 4x30mm, guľatina FeZn d=10, guľatina FeZn d=8, 

uzemňovacie vedenie.  



 
 
Prístupnosť k elektrickým zariadeniam 

Elektrické zariadenia sú umiestnené a osadené tak, aby bol zaistený dostatočný priestor pre montáž 

resp.  neskoršiu  výmenu  jednotlivých  častí,  a  aby  bola  dostatočná  prístupnosť  pre  ovládanie, 

skúšanie, prehliadku, údržbu a opravy. 

 
Silnoprúdová svetelná, zásuvková a motorická inštalácia 

Na  istenie  a  ovládanie  novo  navrhovaného  osvetlenia  spojovacej  lávky  je  navrhovaný  jestvujúci 

rozvádzač budovy školy. Svetelný rozvod je realizovaný jestvujúcimi káblami pod povrchom. Spínače 

svetelného rozvodu typ 230V, 10A, IP20, vo vonkajšom prostredí IP44, polozapustené /radenie 1, 5, 

6 a 7/ vo výške 120cm. 
Typy svietidiel sú ponechané na výber investora, inštalované svietidlá musia spĺňať požiadavky na stupeň 

krytia v jednotlivých  priestoroch objektu. Vo vonkajšom priestore musia byť svietidlá s krytím IP44. V 

ostatných priestoroch môžu byť svietidlá s krytím IP20. 

Použité svietidlá sú typu LED svietidlo 1x15W, 1167 lm (Modus BRSB4KO3000V1, 15W, 1167 lm), IP44 

trieda "F"pre montáž na a do horľavých konštrukcií. Prechody  káblových  vedení  do  a zo  zariadení  sú  

navrhované  pomocou  typizovaných  káblových priechodiek PG príslušnej dimenzie. 

Vonkajšia ochrana pred atmosférickými vplyvmi 

Vonkajšia ochrana objektu pred atmosférickými vplyvmi je navrhovaná hrebeňovou bleskozvodovou 

sústavou doplnenou pomocnými zberačmi. Bleskozvod je navrhovaný podľa predpisovej normy STN 

EN 62305‐3 (34 1390):2012 pre triedu LPS ‐ III. Odpor uzemnenia uzemňovacej sústavy má byť nižší 

ako 10Ω. Na streche budovy bude inštalovaná hrebeňová zberacia sústava vodičom FeZn ø8mm na 

podperách PV. Zvody v počte 4 ks sú navrhované vo vonkajšom vyhotovení s ochranným uholníkom, 

skúšobná  svorka bude umiestnená vo výške 180cm, zvody budú očíslované. Uzemňovaciu  sústavu 

tvorí ekvipotencionálne uzemnenie FeZn 30x4, pripojiť na uzemňovaciu  sústavu  školy. V miestach 

určených  zvodov,  v miestach  EPS  budú  z  ekvipotencionálneho  uzemňovača  vyvedené  nad  terén 

odbočky zhotovené vodičom FeZn ø10mm. Bleskozvodová sústava je pripojená na odkvapové žľaby 

a kovové vodivé konštrukcie strechy. 

 
8. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: 

  Odpady počas realizácie stavby 
   odpady produkované počas rekonštrukcie budú vznikať zo stavebných činností pri rekonštrukcii stavby 

Katalógové číslo  
odpadu  

Druh odpadu   Kategória 
odpadu  

         Množstvo  
               ( t )  

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O 0,2 

15 01 04  Obaly z kovu O 0,05 

 
17 01 07 

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramika iné ako uvedené v 17 01 06              O 

 
0,08 

17 02 02  sklo O 1,2 

17 02 03  plasty O 0,42 

17 04 05  Železo a oceľ O 8,28 

17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,12 

17 09  04  zmiešané odpady iné ako uvedené v 17 09 03 O 0,8 

 



 
 
Odpad počas výstavby bude priebežne likvidovaný v rámci platných predpisov a noriem firmou oprávnenou 
na likvidáciu takéhoto materiálu. Spôsob zneškodňovania odpadov : D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu 
zeme (skládka odpadov). Recyklovať sa budú odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem 
nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. 
 
Odpad z prevádzky objektu 

  Komunálne odpady            20 03 01    O 

Odpad bude sústreďovaný v na to vyčlenených kontajneroch a odvážaný na recykláciu, popr. likvidáciu.  

9. BOZP: 

Všetky  stavebné práce musia byť  zhotovené podľa platných predpisov, noriem  STN a vyhlášky 100/2015 

MPSVaR  SR,  ktorou  sa  mení  a  dopĺňa  vyhláška  MPSVaR  SR  č.  147/2013  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 

Z. z.Zb. „O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.“ 

Dodávateľ stavebných prác musí počas výstavby dodržiavať aj ďalšiu súvisiacu legislatívnu základňu z oblasti 

bezpečnosti  práce,  a to  nariadenie  vlády  SR  č.  395/2006  Z.z.  O podmienkach  poskytovania  osobných 

ochranných prostriedkov, zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov,  na  riadenie  vlády  SR  č.  392/2006  Z.z.  o minimálnych  bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie  vlády  SR  č. 391/2006  Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku, nariadenie vlády SR č. 204/2001 

Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri prácach s bremenami, nariadenie vlády 

SR  č.  444/2001  Z.z.  o požiadavkách  na  používanie  označenia,  symbolov  a signálov  zaistenia  bezpečnosti 

a ochrany  zdravia  pri  práci,  nariadenia  vlády  SR  č.  396/2006  Z.z.  o minimálnych  bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

10. ZÁVER : 

‐ Všetky rozmery je potrebné overiť na stavbe kontrolným meraním! 
‐ Akékoľvek zmeny je potrebné konzultovať s projektantom! 
‐ Všetky práce budú vykonané v súlade s príslušnými technologickými  predpismi  a  platnými STN EN ! 
‐ Počas realizácie stavebných prác dodržať nutné technologické prestávky! 
‐ Pri betonárskych prácach je nutné dodržať veľkosť dilatačných celkov v súlade  s  STN EN ! 
 

UPOZORNENIE : 

Projektová  dokumentácia  je  spracovaná  v rozsahu  pre  žiadosť  o stavebné  povolenie.  Prípadné 

problémy  riešiť s projektantom priamo na stavbe. Pred  realizáciou všetky prvky a konštrukcie  je nutné 

premerať !!! 

V Bratislave, júl 2017 

                  Ing. Roman Lamoš  
 
 


