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A1.  Identifika čné údaje. 
 

Názov stavby  : Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov. 

Miesto stavby  :  Pečovská Nová Ves  
Okres  :  Sabinov 
Kraj  :  Prešovský  
Investor :  ZTS Sabinov a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov 
Projektant :  Ing. Michal Gajdoš – GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA,   
                                                Poľná 15, 08006 Prešov 
 
A2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu. 
 

Výrobný areál ZTS Sabinov bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia 
a vybudovaný v rokoch 1977 - 1980. Budova nevyhovuje súčasným teplotechnickým 
normám. Za týmto účelom projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením 
fasády, strechy a výmeny okien a dverí.  
       Zateplením a výmenou vonkajších otvorových výplní sa realizuje významná obnova 
budov nakoľko  sa mení viacej ako 25% obalových konštrukcii. Zateplením sa nemení 
dispozičné riešenie budov. Prevádzkové a ekonomické parametre budov sú  poplatné dobe 
vzniku pôvodnej projektovej dokumentácie (šesťdesiate až sedemdesiate roky 20. storočia) 
a použitým normám a predpisom. 

 Prístup je zo štátnej cesty 1. triedy, na ktorú sa napájajú vnútroareálové komunikácie. 

 
ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH 

      Zastavaná plocha zatepľovaných častí budov pred zateplením :  
- výrobné plochy       = 2440,38 m2 
- sociálny vstavok     =   350,96 m2 
- šatne                       = 1002,26 m2 
 
Zastavaná plocha zatepľovaných častí budov po zateplení : 
- výrobné plochy       = 2496,03 m2 
- sociálny vstavok     =   359,36 m2 
- šatne                       =  1021,52 m2 
 

- Obostavaný priestor zatepľovaných častí budov pred zateplením  – 33 942,82 m3 
- Obostavaný priestor zatepľovaných častí budov  po zateplení  –      35 226,01 m3 

 
A2.1 Stručný popis stavby. 
Navrhované úpravy riešia zateplenie budov –  výrobných plôch, sociálneho vstavku do 
výrobnej haly a objektu šatní. Zateplenie nebude komplet na celom obvodovom plášti, časť 
zostáva existujúca.  
         Existujúca stavba je jednopodlažná s čiastočne vstavaným jedným podlažím, bez 
podpivničenia s plochou strechou s vonkajšími aj vnútornými dažďovými zvodmi. Nosnú 
konštrukciu tvoria základové pásy a pätky z betónu, oceľová nosná priehradová konštrukcia a 
vnútorné pórobetónové murivo. Obvodový plášť je predsadený a je montovaný 
z expanditbetónových panelov s domurovkami z pórobetónových tvárnic a voštinových 
pálených tehál, hrúbka muriva 325 mm s omietkou. Existujúca nosná konštrukcia strechy je 
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tvorená oceľovými plnostennými sedlovými nosníkmi a oceľovými plnostennými 
valcovanými väzničkami, na ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou z trapézového 
plechu a s nástrekom PUR penou ako zateplením. Existujúca strešná krytina je teda z nástreku 
PUR peny a z viac vrstiev asfaltovaných pásov. Vnútorné priečky sú montované a tehelné. 
Vnútorné omietky sú vápenné štukové, vonkajšie vápennocementové s nástrekom 
tenkovrstvou maltovou hmotou.  V obvodovom murovanom plášti sú osadené zdvojené 
oceľové, zdvojené drevené okná, jednoduché oceľové a jednoduché hliníkové okná. 
Existujúce vstupné dvere  sú oceľové plné a taktiež vstupné vráta sú oceľové plné, niektoré 
zateplené.  
 

Objekty výrobných hál sú nevyhovujúce: 

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v 
zmysle Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, v zmysle zákona č. 
321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , 
ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z. 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/ a 
to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúcich 

objektov v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti 
budov, zákonu č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti a vyhlášky Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj 
STN 73 0540 /2019/. 

 

 

A2.2 Údaje o prevádzke 
 
Existujúca prevádzka je charakteru strojárenskej výroby. Zatepľované objekty sú spojené 
spojovacími chodbami okrem objektu údržbárskeho strediska, ktorý je samostatným 
objektom. Súčasťou výrobných hál sú aj dvojpodlažné vstavky,  kde sú umiestnené kancelárie 
a sklady prípravkov. 

Zateplením sa nemení dispozičné riešenie budov a prevádzka ani výrobný program. 

 

A3.  Prehľad východiskových podkladov. 
Pri spracovaní zadania stavby objektu boli použité tieto podklady. Zateplením sa nemení 

dispozičné riešenie budov a prevádzka. 

- zameranie existujúceho stavu  
- konzultácie s investorom 
- torzo pôvodnej projektovej dokumentácie 
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A4. Členenie stavby na stavebné objekty a usporiadanie projektovej dokumentácie 
 
SO 100 - Obnova šatní   
             . Architektonické a stavebné riešenie 
             . Ochrana pred bleskom 
 
SO 170 - Obnova haly deliarne 
             . Architektonické a stavebné riešenie 
             . Ochrana pred bleskom 
 
SO 040 - Obnova opláštenia výrobnej haly  
             . Architektonické a stavebné riešenie 
 
SO 040d - Obnova opláštenia haly povrchových úprav  
            . Architektonické a stavebné riešenie 
 
SO 380 - Obnova haly údržbárskeho strediska 
             . Architektonické a stavebné riešenie 
             . Ochrana pred bleskom 
 
 
 
A.5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu. 
 
Stavba " Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov“ nemá žiadne vecné ani 
časové väzby na okolitú výstavbu. 
 
V Prešove november 2019                                                 Vypracoval : Ing. Michal Gajdoš 
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B.1. Charakteristika územia stavby. 
 
B.1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska. 
 

Stavba je situovaná mimo obytnej časti obce Pečovská Nová Ves v existujúcom 
priemyselnom areáli na parc. č. 1106/8, 1106/9, 1106/13, 1106/19 k.ú. Pečovská Nová Ves.  

Výber staveniska predmetnej stavby bol určený z dôvodu využitia už zastavaných plôch 
pre uvažovanú výstavbu a minimalizovania záberu nových plôch na ktorých má prebiehať 
zatepľovanie. 
 
B.1.2. Vykonané prieskumy. 
 

Konštrukcia a materiálové zloženie zatepľovaných konštrukcií boli zisťované 
projektantom pomocou sond a štúdiom dostupnej dokumentácie. Ich výsledky boli 
zapracované do výkresovej dokumentácie. 
Východiskovým stavom pre návrh zatepľovacieho systému boli tieto skutočnosti : 
 

Objekt je nevyhovujúci 
A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v 

zmysle Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, zákona č. 321/2014 Z.z o 
energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva 
Zákon č.555/2005 Z.z. 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/  a 
to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 

 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 

objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, 
zak. č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , 
ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 
0540/2019/. 
 
 
B.1.3. Údaje o použitých geodetických podkladoch. 
 

Ako podklad pre vypracovanie projektu stavby slúžili mapové podklady 
z katasterportálu.  

 
B.1.4. Príprava pre výstavbu. 
 

 Počas stavebných prác pre zabezpečenie sociálno-hygienických požiadaviek 
pracovníkov zabezpečujúcich stavebné práce sa použijú priestory, ktoré zabezpečí zhotoviteľ 
stavby. /sociálno-hygienické ZS ako súčasť GZS/. 
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B.2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby. 
 
B.2.1. Zdôvodnenie urbanistického a architektonického riešenia stavby. 
 

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť : 
• Zabezpečiť, aby  objekt mohol byť užívaný osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. 
• Zateplenie objektu.  

Výrazové prostriedky sú použité v závislosti na prostredí v ktorom je budova osadená a v 
závislosti na použitých hlavných konštrukčných materiáloch. 
Budovy majú jedno nadzemné podlažie a sú bez podpivničenia. Strecha je plochá 
s vonkajšími okapami aj s vnútornými zvodmi dažďovej vody.  V 1.N.P. sa nachádza výrobná 
hala, z ktorej je vstup do vstavku s kanceláriami a hygienickým zariadením.  V 2.N. P. 
v vstavku sú umiestnené kancelárie a pomocné priestory.  
Prístup je jestvujúci z vnútroareálovej  komunikácie. Jednotlivé podlažia budov sú prepojené 
schodišťom. Budovy v 1. NP sú v existujúcom stave bezbariérovo prístupné, ale iba cez 
vstupné vráta. Preto je v navrhovanom stave riešená rampa pre zlepšenie bezbariérového 
prístupu 1. NP v šatniach a v údržbárskom stredisku. Budovy sú napojené na el. energiu, na 
rozvod zemného plynu, na rozvod pitnej vody a na existujúcu kanalizáciu.   

Obnovou budov sa nebude meniť dispozícia budov. Práce budú pozostávať zo zateplenia 
časti fasády, zateplenia časti strechy a z výmeny okien a niektorých vstupných dverí. 
Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny  (ako 
napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, a iné) a jeho montáž musia 
realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
B.2.2. Údaje o výrobnom zariadení. 
 

V objektoch výrobných hál sa nachádza výrobná prevádzka – strojárenskej výroby 
s existujúcimi mostovými žeriavmi. 
 
B.2.3. Riešenie dopravy 
 

Prístup do objektov je z existujúcej komunikácie, prechádzajúcej pred objektami. 
 
B.2.4. Úpravy plôch a priestranstiev 
 

Projekt nezasahuje do úprav existujúcich plôch a priestranstiev. Po ukončení stavebných 
prác však musí dodávateľ plochy ktoré znehodnotí počas výstavby dať do pôvodného stavu. 
 
B.2.5. Starostlivosť o životné prostredie 
 
B.2.5.1.Vplyv stavby na okolitú výstavbu a na pracovné prostredie. 
 

Stavba nemá nepriaznivé vplyvy na okolitú výstavbu a ani na pracovné prostredie. 
Ochrana ovzdušia 
Riadi sa Zákonom č.137/2010 Z.z. o ovzduší. 
Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého 
betónu nad 10 m3/hod. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi a zeminami, preto sa 
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navrhuje pravidelné čistenie kolies vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie 
a čistenie spevnených plôch v okolí staveniska. 
Zdrojom znečistenia súvisiaceho s prevádzkou / vykurovanie objektu/ je existujúca plynová 
kotolňa a existujúce plynové infražiariče.   
 
Ochrana vôd 
Riadi sa Zákonom č.303/2016 Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 324/2004 Z.z o vodách. 
Pri  prevádzke stavby sú splaškové vody zo sociálnych zariadení odvádzané do existujúcej 
kanalizácie spolu s dažďovými vodami zo striech. Množstvo odpadových vôd ostáva po 
zateplení objektov nezmenené.  
 
Ochrana proti hluku 
Vychádza z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí č.549/2007 Z.z 
 
Stavba /počas zatepľovania ako aj počas prevádzky/ z hľadiska ochrany proti hluku vyhovuje. 
Nie je potrebné prevádzať žiadne protihlukové opatrenia. 
 
Ochrana zelene 
Riadi sa zákonom č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny. V areáli sa nachádza existujúca 
zeleň v okolí budovy, táto nebude výstavbou a ani následnou prevádzkou poškodená. 
 
 
B.2.5.2. Likvidácia odpadov. 
 

Zmluvné dohody s oprávnenými organizáciami na likvidáciu odpadov uvedených v bode 
B.2.5.3 musia byť predložené ku kolaudácii stavby, resp. do začatia výstavby /odpady 
vznikajúce pri prevádzke, resp. odpady pri výstavbe/. 

Všetky splaškové vody zo sociálnych zariadení odvádzané do existujúcej kanalizácie 
spolu s dažďovými vodami zo striech. 
 
 
B.2.5.3. Súhrnná bilancia surovín, materiálov a odpadových látok. 
 

Pri prevádzke navrhovanej stavby budú vznikať tieto odpady : 
 

Číslo   Názov     Kategória 
20 03 01  Zmesový komunálny odpad  O 
20 02 01  Biologicky rozložiteľný odpad O 
 

Pri výstavbe budú vznikať tieto odpady : 
 

Číslo   Názov         Kategória      
    17 02 01                  Drevo                                                            O                
    17 01 01  Betón               O                
    17 02 02  Sklo               O       

 17 02 03   Plasty                                                           O  
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 17 05 04  Zemina a kamenivo                                      O   

 17 04 05   Železo  a oceľ                                              O  

 20 01 01   Papier a lepenka                                          O  

 
B.2.5.4. Chránené živočíchy. 
 
Problematika je riešená v zmysle USMERNENIA Ministerstva životného prostredia SR 
a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k postupu štátnych orgánov 
ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého (Apus apus) 
a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov. 
       
V budove sa v súčasnosti nenachádzajú chránené živočíchy.  

Ak vykonávaním stavebných prác pri zatepľovaní budú ohrozené chránené druhy 
živočíchov, stavebník je povinný: 

�  pokiaľ je to možné prispôsobiť časový harmonogram stavebných prác tak, aby neboli 
vykonávané v období od 15. apríla do 15. augusta, podľa reálneho výskytu 
chráneného druhu živočícha, 

� použiť také technické riešenie, aby sa zabránilo usmrcovaniu chránených živočíchov  
� použiť také technické riešenie, ktoré vhodným spôsobom a v dostatočnom rozsahu 

kompenzuje ich stratu. 
 
B.2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení. 
 
Počas stavebných prác sa starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť 
technických zariadení musí riadiť podľa týchto predpisov : 
 
• Zákon 355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
• Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 
• Nariadenie vlády SR č.115/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 
• Vyhláška 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti na 
odbornú spôsobilosť na výkon niektorých pracovných činností. 
• STN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky 
• STN 34 3085 Predpisy pre zaobchádzanie s el. zariadením pri požiaroch a zátopách 
• STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 
• STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s el. zariadením osobami bez 
elektrotechnickej kvalifikácie 
 
B.2.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby. 
 

Je vypracované ako samostatná časť projektovej dokumentácie. 
 
B.2.8. Civilná obrana. 
 

Projekt zateplenia budovy nerieši civilnú obranu. 
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B.3. Údaje o technologickej časti. 
 
B.3.1. Údaje o technológii výroby 
 

V objektoch hál sa nachádza existujúca výrobná prevádzka – strojárenskej výroby 
s existujúcimi mostovými žeriavmi. Projekt zateplenia nerieši zmenu technológie. 

 
B.4. Kanalizácia. 
 

Odpadové vody sú odvedené existujúcou kanalizačnou prípojkou do verejnej 
kanalizácie.  Po zateplení sa množstvo odpadových vôd nezmení. 

 
B.5. Zásobovanie vodou. 
 

Objekty sú zásobovaný pitnou vodou cez vodovodnú prípojku z verejného vodovodu.  
zateplení sa potreba pitnej vody nezmení.  

 
B.6. Teplo a palivá. 
 
 Objekty výrobnej haly je a bude zásobovaný teplom z existujúcich infražiaričov na 
zemný plyn a z existujúcej plynovej kotolne na zemný plyn. 
 Viď energetický audit. 
 
 
B.7. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, 
ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských 
podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti 
týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 
 
A/ Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
 

1. Prevádzka objektu výrobnej haly                     
a/ nedostatky pri chôdzi po rovinách 
b/ porušovanie režimu chôdze po schodoch 
c/ nevhodná manipulácia s nábytkom, pomôckami a zariadením 
d/ chyby pri pohybe vo výrobných a administratívnych  priestoroch, sociálnych 
a komunikačných priestoroch 
e/ nedostatky v používaní elektrospotrebičov, prístrojov, náradia a výrobných zariadení 
f/ záťaž pri práci so zobrazovacou jednotkou 
g/ nevhodné zásahy do elektroinštalácie 
h/  kotolňa 
i/ vplyvy extrémnych teplôt 
j/ vplyvy nepriaznivého osvetlenia 
k/ nehody pri manipulácii s materiálom a zariadením 
l/ nepriaznivé poveternostné podmienky  

 
2. Upratovanie 
a/ nedostatky pri pohybe 
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b/ práca vo výškach 
 

B/ Analýza rizík 
 
 Mierne škodlivé (1) Škodlivé (2) Extrémne škodlivé (3) 
Veľmi nepravdepodobné Zanedbateľné riziko (a) Prijateľné riziko (a) Mierne riziko (a) 
Nepravdepodobné Prijateľné riziko (b) Mierne riziko (b) Veľké riziko (b) 
Pravdepodobné Mierne riziko (c) Veľké riziko (c) Neprijateľné riziko (c) 
 

1.  Prevádzka objektu kultúrneho domu Radoma   
a/ nedostatky pri chôdzi po rovinách 
- zakopnutie         2a 
- pošmyknutie         2a 
- narazenie do steny, na hranu, do dvier, do zábradlia    2a 
 
b/ porušovanie režimu chôdze po schodoch 
- zakopnutie         2c 
- pošmyknutie         2c 
- spadnutie          2c 
    
c/ nevhodná manipulácia s nábytkom, pomôckami a zariadením 
- ostré hrany         1b 
- stoličky, zásuvky stolov a skriniek, kľúče     1b 
- stabilita skriniek         1b 
- sťahovanie a transport prevádzkových predmetov    1b 
- pády predmetov         1b 
 
d/ chyby pri pohybe v administratívnych priestoroch, sociálnych  
a komunikačných priestoroch 
- narazenie pri pohybe        2b 
- narazenie pri pohybe na stoličkách      2b 
- únava chrbtice a kĺbov pri dlhodobom sedení     2b 
- pošmyknutie, pády, zakopnutia       2c 
- popálenie a obarenie        2c 
- úraz elektrickým prúdom       1c 
 
e/ nedostatky v používaní elektrospotrebičov, prístrojov, náradia a výrobných zariadení  
- úrazy elektrickým prúdom, popálenie      2b 
- vznik požiarov         2c 
 
f/ záťaž pri práci so zobrazovacou jednotkou 
- elektromagnetické pole, žiarenie      1a 
- zraková záťaž         1c 
- záťaž pohybovej sústavy        1a 
- pracovná záťaž         1b 
- úraz elektrickým prúdom       1a 
 
g/ nevhodné zásahy do elektroinštalácie 
- úraz elektrickým prúdom       2b 
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h/  kotolňa   
- manipulácia so zariadením kotolne      2c 
- zakopnutie         2a 
- pošmyknutie         2a 
- narazenie do steny, na hranu, do dvier      2a 
       
i/ vplyvy extrémnych teplôt 
- prechladnutie         2c 
- prehriatie organizmu        1b 
 
j/ vplyvy nepriaznivého osvetlenia 
- únava očí          1c 
 
k/ nehody pri manipulácii s materiálom a zariadením 
- dôsledky nedostatočného zácviku      2c 
- podceňovanie ergonomických zásad      2c 
- nepoužívanie ochranných pracovných prostriedkov    2c 
 

 
2.  Upratovanie 
a/ nedostatky pri pohybe 
- pošmyknutie         3b 

 
b/ práca vo výškach 
- umývanie okien         3b 

 
 
C/ Návrh opatrení 
 

1.  Prevádzka objektu haly   
a/ nedostatky pri chôdzi po rovinách 
- vhodná obuv 
- zábrana rozliatiu tekutín, ich bezprostredné utieranie a vysušenie 
- opatrnosť pri vstupe do miestnosti 
- priebežná kontrola neporušiteľnosti podlahových krytín 
- odstraňovanie nedostatkov podláh 
b/ porušovanie režimu chôdze po schodoch 
- vhodná obuv 
- používanie madiel a zábradlia 
- dodržiavanie režimu chôdze 
- kontrola neporušiteľnosti schodiskových stupňov 
- rozlíšenie prvého a posledného stupňa 
 
c/ nevhodná manipulácia s nábytkom, pomôckami a zariadením 
- dodržanie šírky prechodných uličiek 
- zatváranie skriniek, dvier a zasúvanie zásuviek 
- odstránenie ležiacich predmetov 
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- zabezpečenie stability skriniek, stolov a stoličiek 
- nesadať a nijakým spôsobom nezaťažovať stoly vlastným telom 
- nepreťažovať regály 
- manipulovať s materiálom s ohľadom na jeho hmotnosť 
- zabrániť rozlievaniu vody, ihneď utierať a vysušiť 
 
d/ chyby pri pohybe v administratívnych priestoroch, sociálnych a komunikačných 
priestoroch 
- zatvárať skriňové dvere, zásuvky stolov a skriniek 
- odstraňovať ležiace prekážky, udržiavať voľné priechody 
- uplatňovať ergonomické zásady pri rozmiestňovaní nábytku a zariadení 
- používať stoličky s nastaviteľným a sklopným operadlom 
- odstraňovanie únavy striedaním pracovných polôh 
- nevykláňať sa z okien a zábradlí 
- nevystupovať do výšok 
- udržiavať čistotu a poriadok 
 
e/ nedostatky v používaní elektrospotrebičov, prístrojov a náradia 
- dôsledná kontrola použiteľnosti všetkých elektrických prístrojov pred každou prácou 
- oboznámenie sa s návodom na obsluhu a používanie elektrických prístrojov 
- kontrola technického stavu pohyblivých prívodov 
- pri výskyte chýb vyradiť prístroj z prevádzky a zabezpečiť opravu 
- samovoľne nevykonávať opravy technických zariadení a elektrických spotrebičov 
- neobsluhovať elektrické zariadenie mokrými rukami 
- nepokladať horúce zariadenia na horľavé predmety 
- neponechávať v chode zapnuté elektrické zariadenia bez dozoru 
- ochrana pred úrazom elektrickým prúdom izolovaním, zábranou alebo krytom podľa 

platných STN 
- ochrana pred bleskom  uzemnením 
 
f/ záťaž pri práci so zobrazovacou jednotkou 
- rozmiestniť monitory tak, aby zadná strana nesmerovala na zamestnancov, to isté platí 

o bočných stranách (do vzdialenosti 0,5 m pôsobí elektromagnetické pole) 
- sedadlo umiestniť tak vysoko, aby pri vzpriamenom sede s rukami voľne položenými 

na klávesnici zvierali paže v lakťoch pravý uhol 
- monitor umiestniť tak, aby horný okraj obrazovky bol vo výške očí alebo nižšie 
- vzdialenosť od obrazovky situovať v rozpätí od 500 mm do 700 mm 
- polohu obrazovky voči oknu situovať tak, aby denné svetlo prichádzalo z bočnej 

strany, v zornom poli nemá byť žiadny svetelný zdroj 
- pri práci s počítačom zaradzovať prestávky počas pracovnej doby na uvoľnenie krčnej 

a bedrovej chrbtice, precvičenie prstov a zápästia 
- pred začiatkom práce skontrolovať funkčnosť počítača, technický stav pohyblivých 

prívodov, zistené nedostatky ihneď hlásiť 
- vykonávať v pravidelných časových intervaloch pravidelné prehliadky 

 
g/ nevhodné zásahy do elektroinštalácie 
- zákaz používať poškodené zásuvky, vypínače a chybné súčiastky 
- zabrániť osobám bez príslušnej odbornej kvalifikácie vykonávať zásahy a opravy 

elektrických zariadení 
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- zistené nedostatky na elektroinštalácií ihneď hlásiť príslušnému pracovníkovi, ktorý 
zabezpečí odbornú nápravu 

 
h/  kotolňa 
-  manipulovať so zariadením kotolne môže iba osoba oprávnená v zmysle platných STN 

a vyhlášok 
- vhodná obuv 
- zábrana rozliatiu tekutín, ich bezprostredné utieranie a vysušenie 
- opatrnosť pri vstupe do miestnosti 
- priebežná kontrola neporušiteľnosti podlahových krytín 
- odstraňovanie nedostatkov podláh 
 
i/ vplyvy extrémnych teplôt 
- vo vykurovaných miestnostiach udržiavať optimálnu teplotu 
- v letných mesiacoch dbať na vetranie a prísun tekutín 
 
j/ vplyvy nepriaznivého osvetlenia 
- pravidelné čistenie osvetľovacích telies 
- pravidelné čistenie okien 
- dodržiavať optimálnu hladinu osvetlenia 
 
k/ nehody pri manipulácii s materiálom a zariadením 
- dôraz na závažnosť úrazov pri manipulácií s materiálom 
- výdaj a kontrola OPP 
- vykonávanie prvotných praktických ukážok bezpečnosti práce pri činnostiach, kde 

hrozí riziko úrazu 
 

 
2.  Upratovanie 
a/ nedostatky pri pohybe 
- vhodná obuv 
- zábrana rozliatiu tekutín, ich bezprostredné utieranie a vysušenie 
- opatrnosť pri vstupe do miestnosti 
- priebežná kontrola neporušiteľnosti podlahových krytín 
- odstraňovanie nedostatkov podláh 
 
b/ práca vo výškach (umývanie okien) 
- ochranné gumové rukavice 
- ochranná obuv proti šmyku 
- ochranný pás proti pádu 
 

Stavba bude realizovaná dodávateľsky tzn. organizáciou, majúcou na tento druh činnosti 
oprávnenie. Navrhované materiály a z toho vyplývajúce pracovné postupy pri výstavbe 
stavebného diela sú bežné.  
V zmysle Zákona č.124/2006 Z.z je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady 
prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.  
Všeobecné zásady prevencie sú  
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a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, 
b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania 
pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov, 
c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku, 
d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými 
opatreniami, 
e) nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo 
prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia, 
f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku, 
g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní 
pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s 
cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a 
jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca, 
h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných 
prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s 
ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení, 
i) vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Upozorňujem na skutočnosť, že pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), 
stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zákonov a predpisov a § 5 
ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, len ak zodpovedajú predpisom na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, 
pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 
Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach. 
 
 
 
POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
 
SO 100 - OBNOVA ŠATNÍ 
 
Existujúci stav 
- - - - - - - - - -  
Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 
1977 - 1980. Existujúci objekt je jednopodlažný, bez podpivničenia s plochou strechou 
s vnútornými dažďovými zvodmi okrem jedného na spojovacej chodbe, ktorý je vyvedený 
vonku. Nosnú konštrukciu objektu tvoria základové pásy a pätky z betónu, oceľová nosná 
konštrukcia pozostávajúca z oceľových stĺpov a oceľových strešných priehradových nosníkov. 
Existujúci obvodový plášť hr. 250 mm je predsadený a je montovaný z vystužených panelov 
z pórobetónu s domurovkami z pórobetónových tvárnic. Spojovacia chodba má existujúci 
obvodový plášť z kovoplastických panelov s tepelnou izoláciou z minerálnej vaty hr. 60 mm. 
Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými priehradovými  nosníkmi 
a oceľovými plnostennými valcovanými nosníkmi, na ktorých je uložený strešný plášť 
s nosnou vrstvou z trapézového oceľového plechu s nadbetónavkou prostým betónom. Na 
betóne je uložené existujúce zateplenie strechy je z rohoží u minerálnej vaty hr. 100 mm. 
Existujúca strešná krytina je z  viac vrstiev asfaltových pásov. Priečky sú murované z tehál 
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a montované zo sadrokartónu. Existujúca strešná krytina je z viac vrstiev asfaltovaných 
pásov. Vnútorné priečky sú tehelné. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, vonkajšie 
vápennocementové s nástrekom tenkovrsvou maltovou hmotou. V obvodovom plášti sú 
osadené zdvojené hliníkové okná. Existujúce vstupné dvere sú hliníkové jednoducho 
zasklené. Existujúce vstupné dvere  sú oceľové plné a taktiež vstupné vráta sú oceľové plné - 
zateplené.  Existujúca podlaha podľa podkladov je zateplená doskami IZOLAT hr. 25 mm 
a perlitbetónom hr. 100 mm. Vykurovanie je teplovodné pomocou oceľových radiátorov. 
Príprava TUV je v existujúcej plynovej kotolni. Budova je čiastočne vetraná nútene pomocou 
existujúcej vzduchotechniky. 
 
Objekt je nevyhovujúci: 

  A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v 
zmysle Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, zak. č. 321/2014 Z.z o 
energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. 324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva 
Zákon č.555/2005 Z.z. 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2016/ a to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 
• potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej     

            hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na EHB/ 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 

objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, 
zak. č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , 
ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540 
/2019/. 

 

 Údaje o prevádzke 
 Dispozične je objekt členený na dve časti : 
- 1. NP časť budovy slúži ako šatňa zamestnancov a časť je ako spojovacia chodba 
s výrobnou halou.  
 
Navrhovaný stav 
- - - - - - - - - - - -  

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť 
zateplenie objektu a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Z dôvodu na 
zabezpečenie vstupu do 1.NP budovy tak, aby mohla byť užívaná osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, sú navrhované nové vonkajšie rampy.  

 
Zateplenie objektu pozostáva z : 

• prevedenia kontaktného zatepľovacieho systému na obvodových stenách 
• zateplenia strechy 
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• výmeny vonkajších oceľových a drevených zdvojených okien za plastové a hliníkové 
s izolačným trojsklom  

• náhrada existujúceho kovoplastického obvodového  plášťa a medziokenných vložiek 
murivom z presných pórobetónových tvárnic a jeho následné zateplenie kontaktným 
zatepľovacím systémom 

 
Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na existujúci obvodový plášť z pórobetónových panelov s domurovkami  a na nové 
murivo sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/: 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.160 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou a novonavrhované murivo.  
 

Na existujúci obvodový plášť z dierovaných tehál sa prevedie kontaktný zatepľovací 
systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/: 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.200 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou  
 

Na ostenia sa použijú minerálne fasádne izolačné dosky hr. 30 mm. 
 

Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 
interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr. 180 mm 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, betónové panely. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Obvodový kovoplastický plášť.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Existujúci kovoplastický obvodový plášť bude nahradený murovaným plášťom hr. 250 
mm z presných pórobetónových tvárnic so zateplením ETICS na báze minerálnej vaty hr. 160 
mm identický ako na existujúci obvodový plášť.  
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so 
stupňom svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
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Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 

interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr. 180 mm 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, betónové panely. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Obvodový kovoplastický plášť.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Existujúci kovoplastický obvodový plášť bude nahradený murovaným plášťom hr. 250 
mm z presných pórobetónových tvárnic so zateplením ETICS na báze minerálnej vaty hr. 160 
mm identický ako na existujúci obvodový plášť.  
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so 
stupňom svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
 
Zateplenie strechy 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Na existujúce vrstvy strechy sa prevedú nasledujúce vrstvy: 
 

- Navrhovaný ochranný nástrek odolný UV žiareniu a vodotesný 
- Striekaná vrstva tvrdej PUR peny hr. 50 mm 
- Penový polystyrén EPS 100 hr. 160 mm 
   lepený k existujúcemu podkladu PUR lepidlom a prikotvený 
  teleskopickými kotvami s tŕňom z nerezovej ocele cez všetky  
  vrstvy k existujúcemu oceľovému trapézovému plechu 
- Navrhované prekrytie poškodených vrstiev 
  existujúcej asfaltovej krytiny asf. pásom 1* BITAGIT S - ekvivalent 
  alebo lepší. Vyrovnanie existujúcej zvlnenej asf. krytiny 

  
Zateplenie podhľadu v m.č. 001 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

Po demontáži existujúceho podhľadu FEAL na existujúce vrstvy zo zabetónovaného 
oceľového trapézového plechu sa prevedú nasledujúce vrstvy: 
Zatepľovací systém 160 mm – podhľad. (Skladba smerom od exteriéru do  interiéru). 
 - silikátová tenkovrstvá škrabaná omietka 0-2 
- penetračný náter 
- jadrová lepidlová stierka so zatlačenou  sklotextilnou sieťkou  
- penetračný náter 
- dosky CETRIS hr. 15 mm zavesené  na konštrukcii z oceľ. pozinkovaných  CD profilov, 
vzduchová medzera hr. 30 mm 
- minerálne fasádne izolačné dosky (MW)  Knauf FKD S Thermal hr. 160 mm  ekvivalent 
alebo lepší, prikotviť   k stropu tanierovými hmoždinkami  s kovovým tŕňom pre podklad  
  z oceľového trapézového plechu a betónu 
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- existujúci oceľový trapézový plech s betónovou výplňou 
 
Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny 
a extrudovaného polystyrénu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, 
a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
Výmena vonkajších oceľových  okien za hliníkové s izolačným trojsklom 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Existujúce hliníkové okenné výplne otvorov sa nahradia plastovými oknami s izolačným 
trojsklom – Ug = 0,6 W/m2K, Uf = 0,9 W/m2K, psí=0,06 W/mK. 
        
 
      Na budove nedôjde k zväčšeniu okenných otvorov,  ale k zmenšeniu realizáciou 
murovaných medziokenných vložiek z presných pórobetónových tvárnic hr. 250 mm.  
 
Výmena oceľových dverí za nové, zateplené 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vstupné dvere sa vymenia za hliníkovo kovové zasklené  izolačným trojsklom – Ug = 0,6 
W/m2K, Uf = 1,0 W/m2K, psí=0,06 W/mK.   Maximálna hodnota celých dverí UW MAX  = 1,0 
W/m2K. 
 
Podlahy zostávajú pôvodné, nezatepľujú sa z ekonomických dôvodov, ale sa navrhuje 
realizovať okrajová tepelná izolácia podlahy – a to zateplením existujúcich základov 
extrudovaným polystyrénom hr. 180 mm do hĺbky 0,70 m pod terénom. 
 
Vykurovanie zastáva existujúce teplovodné pomocou oceľových radiátorov. Príprava TUV 
zostáva existujúca v existujúcej plynovej kotolni. Budova zostáva čiastočne vetraná nútene 
pomocou existujúcej vzduchotechniky.  
 
 
Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav 
 
  Zemné práce 
 
    Zemné práce pre osadenie soklových dosiek XPS , pre základy pre vstupnú rampu a pre 
základy pod steny spojovacej chodby, po vybúraní existujúceho betónového okapového 
chodníka a spevnenej betónovej plochy budú prevedené v zemine triedy ťažiteľnosti 3. 
Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor.  
 
 
 Základy 
 
Pre realizáciu vstupnej rampy  je potrebné realizovať základovú dosku z prostého betónu C 
25/30 a základové pásy z betónu C 16/20. Základy pre navrhované murivo spojovacej chodby 
sa prevedú podbetónovaním pod existujúce železobetónové základové nosníky novými 
základovými pásmi z betónu C 16/20. 
 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
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   1.  Novonavrhované murivo obvodových stien spojovacej chodby bude z presných 
pórobetónových tvárnic hr. 250 mm napr. YTONG P 4-550 (ekvivalent alebo lepší) 
murovaných na tenkovrstvú  maltu. Nové murivo bode v atike ukončené stužujúcim 
železobetónovým vencom 150/174 mm betónovaním do pórobetónového vencového U- 
profilu napr. systému YTONG. Betón tohto venca C 25/30, výstuž B 500 (10500 R). 
Nadokenné preklady v novom murive budú nosné pórobetónové vystužené prierezu 250/250 
mm napr. systému YTONG.  
Murivo obvodového plášťa prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou 
závitových oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii. 
  2. Existujúci obvodový plášť z vystužených pórobetónových panelov bude navýšený 
a zároveň stužený stužujúcim železobetónovým vencom 150/174 mm betónovaním do 
pórobetónového vencového U- profilu napr. systému YTONG. Betón tohto venca C 25/30, 
výstuž B 500 (10500 R). Tento novonavrhovaný veniec spriahnuť s existujúcimi panelmi 
obvodového plášťa pomocou lepiacej malty a tŕňov z nerezovej rebierkovej ocele o 14 mm, 
dĺžky 480 mm a=1,0 m , hĺbka kotvenia do exitujúceho obvodového plášťa 250 mm. 
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou 
závitových oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii. 
Existujúce medziokenné vložky z kovoplastických panelov budú vybúrané a nahradené 
murivom hr. 250 mm z presných pórobetónových tvárnic napr. YTONG P 4-550 (ekvivalent 
alebo lepší) murovaných na tenkovrstvú  maltu. 
 
 
Izolácie proti vode. 
 
Pod novonavrhované obvodové murivo spojovacej chodby na základové pásy vložiť izoláciu 
proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov napr. Hydrobit a túto novú hydroizoláciu prelepiť 
s existujúcou hydroizoláciou minimálne 100 mm. 
Na existujúcej streche prelepiť poškodené časti asfaltovej strešnej krytiny asf. pásmi napr. 
Bitagit S v ploche asi 10%. Taktiež na bočnú stenu novonavrhovaných atík nalepiť asf. pásy 
napr. Bitagit S 2x a prelepiť s existujúcou strešnou krytinou 300 mm. Na existujúce VZT 
potrubia a na odvetranie kanalizácie vytiahnuť strešnú asf. krytinu z asf. pásov napr. Bitagit S 
do výšky 250 mm nad novonavrhovanú úroveň strešnej krytiny. 
 
 Úpravy povrchov. 
 
Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160 mm a 200 
mm /soklík hr. 180 mm/ s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek 
FKD-S Thermal hr.160 mm a 200 mm, ekvivalent alebo lepší,  /soklík XPS/. 
Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém 
bude ukončený na stenách vonkajšou silikátovou omietkou zrnitosti 0-2 mm a na soklíkoch  
s hrubozrnnou omietkou. Po osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou 
omietkou ostení a priľahlého existujúceho aj novonavrhovaného muriva. Po odstránení 
vonkajšieho kabrincového obkladu soklíka pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová 
omietka hladká. 
 
 
 Dokončujúce práce. 
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         Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m  a 
lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie 
objektu. 
Okapové chodníky budú z prostého betónu C 30/37 s povrchom zahladeným oceľovým 
hladítkom. Okapové chodníky spádovať spádom 2,5 % smerom od obvodového plášťa 
a dilatovať po 2,0 m. Výplň dilatácie – silikónový tmel.  Pod okapové chodníky realizovať 
štrkové vankúše hr. 150 mm zo štrku frakcie 0-32.  
 
 
 Izolácie tepelné. 
 
Viď popis zateplenia fasády, soklíka a strechy. Podrobnejšie viď výkres strechy a výkres 
rezov. 
 
 
 Výplne otvorov. 
   
    Po odstránení existujúcich zdvojených okien a vchodových dverí sa osadia nové plastové a  
okná s izolačným trojsklom a vstupné zasklené dvere hliníkové. Podrobnejšie viď výkresy 
výpisu okien a dverí. 
 
 
  Podlahy z dlaždíc. 
 
V 1. N.P.  na vstupnú rampy realizovať novú mrazuvzdornú protišmykovú betónovú dlažbu 
400/400 mm hr. 40 mm .  
 
 
 Konštrukcie klampiarske. 
 
     Odstránia sa všetky exitujúce oplechovania parapetov okien a oplechovania atiky 
z pozinkovaných plechov. Všetky nové klampiarske konštrukcie a oplechovania budú 
zhotovené z oceľového lakoplastovaného plechu.   
 
 
 Krytiny tvrdé. 
 
Nevyskytujú sa. 
 
 
 Konštrukcie doplnkové kovové. 
 
     Pre kameru sa osadí typizovaný kotviaci prvok pre zateplenie, napr. montážne dosky MDZ 
XL KB /Kopos/.  Navrhovaná vstupná rampa bude opatrená navrhovaným oceľovým 
zábradlím výšky 900 mm. 
Podrobnejšie viď výpis zámočníckych prác. 
 
 
 Nátery. 
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     Navrhované zábradlia a madlá budú opatrené základným náterom a následne 
dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním.  
 
 Maľby. 
 
     Vnútorné ostenia okien a dverí a nové vnútorné omietky budú vymaľované niektorou z 
maliarskych zmesí /Farmal , Supermal.../.   
 
 
 Búracie práce. 
 
Búracie práce budú prevedené v tomto rozsahu : 
• demontáž existujúceho kovoplastického plášťa spojovacej chodby 
• osekanie existujúceho kabrincového obkladu soklíka 
• vybúranie existujúceho betónového okapového chodníka pod nový okapový chodník 

a pre realizáciu základov a zateplenia základov 
• vybúranie existujúcej betónovej spevnenej plochy v nevyhnutnom rozsahu pod plochu 

navrhovanej vstupnej rampy 
• vybúranie 1 ks vstupnej hliníkovej steny s dverami 
• demontáž existujúceho podhľadu FEAL nad vstupom m.č. 001 
• vybúranie hliníkových okien zdvojených vrátane medziokenných vložiek 
• vybúranie vnútorných a vonkajších parapetov 
• odstráni sa zvetrala časť vonkajších omietok  
• demontáž oplechovania atiky a 1 ks dažďového zvodu 
• demontáž plastových vetracích hlavíc strešného plášťa 
• demontáž oceľových konzol – 4 ks po bývalom teplovode nad strechou  
 
         Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom 
prác dopravovať na priľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto súť 
na stropných konštrukciách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku. 
 
POPIS TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV. 
 
ZTI 
 
        V objekte sa nachádzajú existujúce rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia/ ako aj 
zariaďovacie predmety a hydranty. Projekt nerieši ich výmenu.  
Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu rozvodov plynu vedených po fasáde v súvislosti 
s jej zateplením.   
 
Vykurovanie 
 
Existujúce vykurovanie je teplovodné – dvojrurkový oceľový rozvod s núteným obehom. 
Vykurovacie  telesá sú z oceľových radiátorov umiestnenými pod oknami. Zdrojom tepla je 
existujúci plynový kondenzačný kotol. Projekt nerieši zásah do vykurovacej sústavy. Po 
zateplení budovy investor na vlastné náklady zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a osadenie termoregulačných ventilov na vykurovacie telesá.  
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Elektroinštalácia 
 
      Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu elektroinštalácie spojenú s úpravu 
osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením.   
 
Bleskozvod 
 
      Existujúci bleskozvod bude zdemontovaný a bude nahradeným novým bleskozvodom.  
 
Vzduchotechnika 
      Objekt v súčasnom stave má riešené nútené vetranie pomocou existujúcej 
vzduchotechniky. VZT sa nemení a zostáva existujúca.  
 
 
 
 
SO 170 - OBNOVA HALY DELIARNE 
 
Existujúci stav 
- - - - - - - - - -  
Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 
1977 - 1980. Existujúci objekt je jednopodlažný bez podpivničenia s plochou strechou 
s vonkajšími okapami. Nosnú konštrukciu objektu tvoria základové pásy a pätky zo 
železobetónu, oceľová nosná priehradová konštrukcia pozostávajúca z oceľových stĺpov 
a oceľových strešných priehradových nosníkov. Existujúci obvodový plášť hr. 325 mm je 
predsadený a je montovaný z panelov z expanditbetónu s domurovkami z pórobetónových 
tvárnic. Obvodný plášť nad oknami je tvorený dvoma trapezovými oceľovými plechmi so 
zateplením minerálnou vatou hr. 60 mm umiestnenou medzi dvoma plechmi. Existujúca 
podlaha podľa podkladov je betónová s povrchovou bezprašnou úpravou. V obvodovom 
plášti sú osadené jednoducho zasklené oceľové okná. Existujúce vstupné dvere sú oceľové 
plné a taktiež vstupné vráta sú oceľové plné.   
 

Objekt je nevyhovujúci: 

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v 
zmysle Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, zak. č. 321/2014 Z.z o 
energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. 324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva 
Zákon č.555/2005 Z.z. 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/ a to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 
• potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej     

            hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na EHB/ 
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Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 
objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, 
zak. č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , 
ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540 
/2019/. 

 Údaje o prevádzke 
 Dispozične tvorí objekt jeden celok určený a využívaný ako výrobná strojárenská hala. 
Od ostatných výrobných priestorov firmy je oddelená vnútornými vrátami.  
 
Navrhovaný stav 
- - - - - - - - - - - -  

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť 
zateplenie objektu a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Z dôvodu na 
zabezpečenie vstupu do 1.NP budovy tak, aby mohla byť užívaná osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, je možné využívať existujúci bezbariérový vstup.  

 
Zateplenie objektu pozostáva z : 

• prevedenia kontaktného zatepľovacieho systému na obvodových stenách 
• výmena sendvičového obvodového plášťa z trapézových oceľových plechov za nový 
• zateplenia strechy 
• výmeny vonkajších oceľových za kovové s izolačným trojsklom. 
• úprava zateplením vonkajších dverí  
 
Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na existujúci obvodový plášť z expandibetónových panelov s domurovkami sa prevedie 
kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ : 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.160 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou.  
 

Na ostenia sa použijú minerálne fasádne izolačné dosky hr. 30 mm. 
 
Medziokenné piliere budú vymurované murivom z presných porobetónových tvárnic napr. 
Ytong P 4-550 na tenkoversvú maltu a zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ako na 
obvodových expanditbetónových paneloch. 
 

Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 
interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
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- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr.220 mm 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, betónové panely. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Zateplenie obvodového plášťa z tapezových plechov. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Existujúce vrstvy obvodového plášťa z trapezového plechu okrem vnútorného plechu 
budú demontované a nahradené sendvičovým panelom z mineralnej vaty hr. 200 obojstranne 
plášťovaným lakoplastovaným oceľovým plechom.  
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so 
stupňom svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
 
 
Zateplenie strechy 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Na existujúce vrstvy strechy sa prevedú nasledujúce vrstvy (skladba smerom z exteriéru 
do interiéru): 
- Navrhovaný ochranný nástrek odolný UV žiareniu a vodotesný 
- Striekaná vrstva tvrdej PUR peny hr. 50 mm 
- Penový polystyrén EPS 100 hr. 160 mm lepený k existujúcemu podkladu PUR lepidlom 
a prikotvený teleskopickými kotvami s tŕňom z nerezovej ocele cez všetky  vrstvy k 
existujúcemu oceľovému trapézovému plechu 
   
Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny 
a extrudovaného polystyrénu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, 
a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
Výmena vonkajších oceľových  okien za hliníkové s izolačným trojsklom 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Existujúce oceľové okenné výplne otvorov sa nahradia hliníkovými oknami s izolačným 
trojsklom – Ug = 0,6 W/m2K, Uf = 1,0 W/m2K, psí=0,06 W/mK. 
        
 
      Na budove nedôjde k zväčšeniu okenných otvorov,  ale k zmenšeniu realizáciou 
murovaných medziokenných pilierov z presných porobetónových tvárnic hr. 300 mm.  
 
Úprava zateplením vonkajších dverí. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vonkajšie dvere sa zateplia rohožami z minerálnej vaty hr. 70 mm a oplechujú 
lakoplastovaným plechom. Maximálna hodnota celých dverí UW MAX  = 1,0 W/m2K. 
 
Podlahy zostávajú pôvodné, nezatepľujú sa z ekonomických dôvodov, ale sa navrhuje 
realizovať okrajová tepelná izolácia podlahy – a to zateplením existujúcich základov 
extrudovaným polystyrénom hr. 220 mm do hĺbky 0,95 m pod terénom. 
 
Objekt výrobnej haly je aj bude zásobovaný teplom z existujúcich infražiaričov na zemný 
plyn. 



22 
 

  
Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav 
 
  Zemné práce 
    Zemné práce pre osadenie soklových dosiek XPS po vybúraní existujúcej spevnenej plochy 
pre realizáciu nového betónového okapového chodníka budú prevedené v zemine triedy 
ťažiteľnosti 3. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor.  
 
 Základy 
Nové základy sa nevyskytujú. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Na fasáde pri oceľových stlpoch existujúce medziokenné vložky z jednoduchého zasklenia 
v oceľovom ráme budú nahradené murivom hr. 300 mm z presných pórobetónových tvárnic 
napr. YTONG P 4-550 (ekvivalent alebo lepší) murovaných na tenkovrstvú  maltu 
   Murivo medziokenných vložiek prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii 
pomocou závitových oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej 
konštrukcii. 
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou 
závitových oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii. 
 
 Úpravy povrchov. 
 
Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm s 
tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm, 
ekvivalent alebo lepší,  soklík bude zateplený XPS hr. 220 mm. 
Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém 
bude ukončený na stenách vonkajšou silikátovou omietkou zrnitosti 0-2 mm a na soklíkoch  
s hrubozrnnou omietkou. Po osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou 
omietkou ostení a priľahlého existujúceho aj novonavrhovaného muriva. Po odstránení 
vonkajšej omietky soklíka pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová omietka hladká. 
Strešná rímsa bude zateplená sendvičovými panelmi z IPN peny obojstranné plášťovanej 
plechom oplechovaná lakoplastovaným oceľovým plechom.  
 
 Dokončujúce práce. 
         Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m  a 
lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie 
objektu. 
Okapové chodníky budú z prostého betónu C 30/37 s povrchom zahladeným oceľovým 
hladítkom. Okapové chodníky spádovať spádom 2,5 % smerom od obvodového plášťa 
a dilatovať po 2,0 m. Výplň dilatácie – silikónový tmel.  Pod okapové chodníky realizovať 
štrkové vankúše hr. 150 mm zo štrku frakcie 0-32.  
 
 Izolácie tepelné. 
 
Viď popis zateplenia fasády a strechy. Okraj strechy bude predlžený v smere okapu a štítu 
o hrúbku zateplenia fasády a bude spevnený sendičovými panelmi hr. 160 mm z IPN peny 
obojstranne plášťovanej plechom – šírka pásu 500 mm. Podrobnejšie viď výkres strechy 
a výkres rezov. 
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 Výplne otvorov. 
   
    Po odstránení oceľových okien a vchodových dverí sa osadia nové kovové – hliníkové 
okná s izolačným trojsklom. Vstupné vráta ( 1 ks) sa nemenia, zostávajú existujúce. 
Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí. 
 
 
  Podlahy z dlaždíc. 
 
Nové podlahy sa nevyskytujú. 
 
 Konštrukcie klampiarske. 
 
     Odstránia sa všetky existujúce oplechovania parapetov okien, dažďové žľaby a zvody 
z pozinkovaných plechov. Všetky nové klampiarske konštrukcie a oplechovania budú 
zhotovené z oceľového lakoplastovaného plechu.   
 
 Krytiny tvrdé. 
 
Nevyskytujú sa. 
 
 Konštrukcie doplnkové kovové. 
 
     Pre kameru sa osadí typizovaný kotviaci prvok pre zateplenie, napr. montážne dosky MDZ 
XL KB /Kopos/.   
Podrobnejšie viď výpis zámočníckych prác. 
 
 Nátery. 
 
     Existujúce dvere a vráta a zámočnícke výrobky budú opatrené základným náterom 
a následne dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním. Z existujúcich konštrukcií  
pred nanesením nového náteru odstrániť starý náter. 
 
 
 Maľby. 
     Vnútorné ostenia okien a dverí budú vymaľované niektorou z maliarskych zmesí /Farmal , 
Supermal.../.   
 
 
 Búracie práce. 
 
Búracie práce budú prevedené v tomto rozsahu : 
• vybúranie existujúcich oceľových okien vrátane oplechovania parapetov 
• vybúranie existujúcej betónovej spevnenej plochy s asfaltovým povrchom 

v nevyhnutnom rozsahu a existujúceho betónového okapového chodníka pre realizáciu 
zateplenia základov pod terénom a pre realizáciu nového okapového chodníka. 

• odstráni sa zvetrala časť vonkajších omietok  
• demontáž žľabov a dažďových zvodov 
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         Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom 
prác dopravovať na priľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto súť 
na stropných konštrukciách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku. 
 
POPIS TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV. 
 
ZTI 
 
        V objekte sa nenachádzajú rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia/ .  
 
Vykurovanie 
 
Existujúce vykurovanie lode haly je existujúcimi lokálnymi plynovými infražiaričmi na 
zemný plyn. Projekt nerieši zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy investor na 
vlastné náklady zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy.  
 
Elektroinštalácia 
 
      Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu elektroinštalácie spojenú s úpravu 
osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením.   
 
Bleskozvod 
 
      Existujúci bleskozvod bude zdemontovaný a bude nahradeným novým bleskozvodom.  
 
 
 
 
SO 040 - OBNOVA OPLÁŠTENIA VÝROBNEJ HALY 
 
Existujúci stav 
- - - - - - - - - -  
Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 
1977 - 1980. Existujúci objekt je jednopodlažný bez podpivničenia s plochou strechou 
s vonkajšími okapami a tiež s medzistrešným žľabom. Nosnú konštrukciu objektu tvoria 
základové pásy a pätky zo železobetónu, ďalej oceľová nosná rámová konštrukcia 
pozostávajúca z oceľových rámov. Existujúci obvodový plášť hr. 325 mm je predsadený a je 
montovaný z panelov z expanditbetónu s domurovkami z pórobetónových tvárnic. Obvodný 
plášť nad parapetom okien je tvorený hliníkovým obvodovým plášťom v minulosti 
vyrábaným pod názvom SIDALVAR FEAL VAR pričom medzi dvoma hliníkovými plechmi 
je zateplenie minerálnou vatou hr. 60 mm. Existujúca podlaha j betónová s bezprašnou 
povrchovou úpravou. V obvodovom plášti sú osadené jednoducho zasklené hliníkové okná. 
Existujúce vstupné dvere sú oceľové plné.   
Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými rámovými nosníkmi a oceľovými 
plnostennými valcovanými väzničkami, na ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou 
z trapézového hliníkového plechu. Existujúce zateplenie strechy je z rohoží z minerálnej vaty 
hr. 100 mm a z nástreku tvrdou PUR penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom 
plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie vápennocementové s nástrekom 
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tenkovrsvou maltovou hmotou.  Vykurovanie je existujúcimi teplovodnými radiátormi 
napájanými z existujúcej plynovej kotolne a existujúcimi plynovými infražiaričmi na palivo 
zemný plyn. 
 

Objekt je nevyhovujúci: 

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle 
Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z 
o energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. 324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva 
Zákon č.555/2005 Z.z. 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/ a to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 
• potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej     

            hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na EHB/ 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 

objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, 
zak. č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti  a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , 
ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540 
/2019/. 

 
 Údaje o prevádzke 
 Dispozične tvorí objekt jeden celok určený a využívaný ako sociálny vstavok výrobnej 
haly. Od ostatných výrobných priestorov firmy je oddelená vnútornými stenami a vrátami.  
 
Navrhovaný stav 
- - - - - - - - - - - -  

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť 
zateplenie objektu a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Na zabezpečenie vstupu 
do 1.NP budovy tak, aby mohla byť užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, je možné využívať existujúci bezbariérový vstup.  

 
Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na existujúci obvodový plášť z expanditbetónových panelov s domurovkami sa prevedie 
kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ : 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.160 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou.  
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Na ostenia sa použijú minerálne fasádne izolačné dosky hr. 30 mm. 

 
Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 

interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr.220 mm 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, betónové panely. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Zateplenie obvodového plášťa SIDALVAR. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Existujúce vrstvy obvodového plášťa SIDALVAR budú demontované a nahradené 
sendvičovým panelom z mineralnej vaty hr. 200 obojstranne plášťovaným lakoplastovaným 
oceľovým plechom. Z ekonomických dôvodov sa zatepľuje sa iba juhozápadná fasáda haly 
040 a časť juhovýchodnej fasády v dotyku s objektom SO 170 – Obnova haly deliarne.  
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so 
stupňom svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
 
   
Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny 
a extrudovaného polystyrénu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, 
a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
Výmena vonkajších oceľových  okien za plastové s izolačným trojsklom 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Existujúce oceľové okenné výplne otvorov sa nahradia oknami s izolačným trojsklom – 
Ug = 0,6 W/m2K, Uf = 0,9 W/m2K, psí=0,06 W/mK a oknami z viackomorového 
polykarbonátu - Ug = 0,9 W/m2K, Uwmax = 1,0 W/m2K. 
        
 
      Na budove nedôjde k zväčšeniu okenných otvorov. 
  
Úprava zateplením vonkajších dverí 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Vonkajšie dvere sa zateplia rohožami z minerálnej vaty hr. 70 mm a oplechujú 
lakoplastovaným plechom. Maximálna hodnota celých dverí UW MAX  = 1,0 W/m2K. 
 
Podlahy zostávajú pôvodné, nezatepľujú sa z ekonomických dôvodov, ale sa navrhuje 
realizovať okrajová tepelná izolácia podlahy – a to zateplením existujúcich základov 
extrudovaným polystyrénom hr. 220 mm do hĺbky 0,95 m pod terénom. 
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Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav 
 
  Zemné práce 
    Zemné práce pre osadenie soklových dosiek XPS po vybúraní existujúcej spevnenej plochy 
pre realizáciu nového betónového okapového chodníka budú prevedené v zemine triedy 
ťažiteľnosti 3. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor.  
 
 
 Základy 
Nové základy sa nevyskytujú. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou 
závitových oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii. 
Existujúce priečky pri obvodovom plášti domurovať murivom z presných pórobetónových 
tvárnic na lepiacu maltu hr. muriva 100 mm. 
 
 Úpravy povrchov. 
 
Fasáda objektu z panelov bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm 
s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm, 
ekvivalent alebo lepší,  soklík bude zateplený XPS hr. 220 mm. 
Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém 
bude ukončený na stenách vonkajšou silikátovou omietkou zrnitosti 0-2 mm a na soklíkoch  
s hrubozrnnou omietkou. Po osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou 
omietkou ostení a priľahlého existujúceho muriva. Po odstránení vonkajšej omietky soklíka 
pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová omietka hladká. 
 
 Dokončujúce práce. 
         Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m  a 
lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie 
objektu. 
Okapové chodníky budú z prostého betónu C 30/37 s povrchom zahladeným oceľovým 
hladítkom. Okapové chodníky spádovať spádom 2,5 % smerom od obvodového plášťa 
a dilatovať po 2,0 m. Výplň dilatácie – silikónový tmel.  Pod okapové chodníky realizovať 
štrkové vankúše hr. 150 mm zo štrku frakcie 0-32.  
 
 
 Izolácie tepelné. 
Viď popis zateplenia fasády a strechy a výkres strechy a výkres rezov. Okraj strechy pri 
vymieňanom obvodovom plašti z hornej  strany v šírke pásu 500 mm je potrebné dotepliť 
striekanou PUR penou hr. 30 mm s napojením na existujúci strešný plášť. Dotepliť tiež 
minerálnou vatou hr. 160 mm priestor medzi novým obvodovým plášťom a existujúcou 
strechou a strechu medzi trapézovými plechmi v blízkosti obvodového plášťa. 
 
 
 Výplne otvorov. 
      Po odstránení existujúcich okien sa osadia nové plastové okná s izolačným trojsklom. 
Vstupné dvere sa zateplia. 
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Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí. 
 
 
  Podlahy z dlaždíc. 
Nové podlahy sa nevyskytujú. 
 
 
 Konštrukcie klampiarske. 
     Odstránia sa všetky existujúce oplechovania parapetov okien a atiky z pozinkovaných 
plechov. Všetky nové klampiarske konštrukcie a oplechovania budú zhotovené z oceľového 
lakoplastovaného plechu.  Viď výkres – výpis klampiarskych prác. 
 
 Krytiny tvrdé. 
Nevyskytujú sa. 
 
 
 Konštrukcie doplnkové kovové. 
Fasáda nad soklom z expanditbetónových panelov je zo sendvičových panelov hr. 200 mm 
z minerálnej vaty obojstranne plášťovanej lakoplastovaným plechom. Sendvičové panely 
budú kotvené k navrhovaným oceľovým paždikom uvedeným výpise zámočníckych prác.  
V miestnosti vstavku v 1. NP aj 2. NP bude nahradený existujúci obklad zo sadrovláknitých 
dosák sadrokartónovým obkladom hr. 15 mm na CD CW pozinkovaných profiloch. Použiť 
sadrokartón do vlhka. 
Oceľový rebrík ( 1 ks) pre výstup na strechu bude zdemontovaný, bude na ňom predlžené 
kotvenie k stene, bude opatrený novým náterom a bude spätne namontovaný na pôvodné 
miesto. 
     Pre kameru sa osadí typizovaný kotviaci prvok pre zateplenie, napr. montážne dosky MDZ 
XL KB /Kopos/.   
Podrobnejšie viď výpis zámočníckych prác. 
 
 
 Nátery. 
 
     Existujúce dvere a  novonavrhované zámočnícke výrobky budú opatrené základným 
náterom a následne dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním. Z existujúcich 
konštrukcií  pred nanesením nového náteru odstrániť starý náter. 
 
 
 Maľby. 
 
     Vnútorné ostenia okien a dverí, domurovky priečok a nový sadrokartón budú vymaľované 
niektorou z maliarskych zmesí /Farmal , Supermal.../.   
 
 
 Búracie práce. 
 
Búracie práce budú prevedené v tomto rozsahu : 
• vybúranie existujúcich hliníkových okien vrátane oplechovania parapetov 
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• vybúranie existujúcej betónovej spevnenej plochy v nevyhnutnom rozsahu a 
existujúceho betónového okapového chodníka pre realizáciu zateplenia základov pod 
terénom a pre realizáciu nového okapového chodníka. Betón po celej dĺžke pred 
vybúraním prerezať 

• odstráni sa zvetrala časť vonkajších omietok  
• demontáž opláštenia SIDALVAR  
• demontáž 1 ks oceľového vonkajšieho rebríka.  
 
         Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom 
prác dopravovať na priľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto súť 
na stropných a strešných konštrukciách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku. 
 
POPIS TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV. 
 
ZTI 
 
        V objekte sa nachádzajú rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia/, tieto zostávajú existujúce .  
Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu existujúceho plynového rozvodu po fasáde 
v súvislosti s jej zateplením.   
 
Vykurovanie 
 
Existujúce vykurovanie je existujúcimi teplovodnými radiátormi napájanými z 
existujúcej plynovej kotolne a existujúcimi plynovými infražiaričmi na palivo zemný plyn 
a zostáva bez zmeny. Projekt nerieši zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy 
investor na vlastné náklady zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy.  
 
Elektroinštalácia 
 
      Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu elektroinštalácie spojenú s úpravu 
osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením.   
 
Bleskozvod 
 
      Existujúci bleskozvod vedený po stenách bude zdemontovaný a po zateplení opätovne 
namontovaný.  
 
Vzduchotechnika 
      Objekt v súčasnom stave je vetraný existujúcou technologickou vzduchotechnikou a tá sa 
nemení. 
 
 
SO 040d - OBNOVA OPLÁŠTENIA HALY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 
 
Existujúci stav 
- - - - - - - - - -  
Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 
1977 - 1980. Existujúci objekt je jednopodlažný bez podpivničenia s plochou strechou 
s vonkajšími okapami a tiež s medzistrešným žľabom. Nosnú konštrukciu objektu tvoria 
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základové pásy a pätky zo železobetónu, oceľová nosná rámová konštrukcia pozostávajúca 
z oceľových rámov. Existujúci obvodový plášť hr. 325 mm je predsadený a je montovaný 
z panelov z expanditbetónu s domurovkami z pórobetónových tvárnic. Obvodný plášť nad 
parapetom okien je tvorený dvoma trapézovými oceľovými plechmi so zateplením 
minerálnou vatou hr. 60 mm umiestnenou medzi plechmi. Existujúca podlaha podľa 
podkladov z keramickej dlažby. V obvodovom plášti sú osadené jednoducho zasklené 
oceľové okná. Existujúce vstupné dvere sú oceľové plné a taktiež vstupné vráta sú oceľové 
plné.   
Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými rámovými nosníkmi a oceľovými 
plnostennými valcovanými väzničkami, na ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou 
z trapézového hliníkového plechu. Existujúce zateplenie strechy je z rohoží z minerálnej vaty 
hr. 100 mm a z nástreku tvrdou PUR penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom 
plechu. Malá časť strechy nad vstavkom je zateplená iba nástrekom tvrdou PUR penou hr. 60 
mm z exteriérovej strany na trapézovom plechu, bez zateplenia minerálnou vatou. Vnútorné 
omietky sú vápenné hladké, vonkajšie vápennocementové s nástrekom tenkovrsvou maltovou 
hmotou.  V obvodovom murovanom plášti sú osadené jednoducho zasklené oceľové okná.  
Vykurovanie je existujúcou vzduchotechnikou so zdrojom tepla – teplovzdušné jednotky na 
zemný plyn. 
 

Objekt je nevyhovujúci: 

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v 
zmysle Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, zak. č. 321/2014 Z.z o 
energetickej efektívnosti  a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č. 324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva 
Zákon č.555/2005 Z.z. 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/ a to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 
• potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej     

            hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na EHB/ 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 

objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, 
zak. č. 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti  a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , 
ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540 
/2019/. 

 Údaje o prevádzke 
 Dispozične tvorí objekt jeden celok určený a využívaný ako výrobná strojárenská hala. 
Od ostatných výrobných priestorov firmy je oddelená vnútornými stenami a vrátami.  
 
Navrhovaný stav 
- - - - - - - - - - - -  

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť 
zateplenie objektu a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Na zabezpečenie vstupu 
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do 1.NP budovy tak, aby mohla byť užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie, je možné využívať existujúci bezbariérový vstup.  

 
Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na existujúci obvodový plášť z expanditbetónových panelov s domurovkami sa prevedie 
kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ : 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.160 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou.  
 

Na ostenia sa použijú minerálne fasádne izolačné dosky hr. 30 mm. 
 

Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 
interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr.220 mm 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, betónové panely. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Zateplenie obvodového plášťa z tapezových plechov. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Existujúce vrstvy obvodového plášťa z trapezového plechu okrem vnútorného plechu 
budú demontované a nahradené sendvičovým panelom z mineralnej vaty hr. 200 obojstranne 
plášťovaným lakoplastovaným oceľovým plechom.  
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so 
stupňom svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
 
 
Zateplenie strechy 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Na existujúce vrstvy strechy sa prevedú nasledujúce vrstvy zo spodu- z interiéru: 
 

- Existujúci ochranný nástrek odolný UV žiareniu a vodotesný 
- Existujúca striekaná vrstva tvrdej PUR peny hr. 60 mm 
- Existujúci  trapézový  plech 
- Novovzniknutá vzduchová medzera hr. 60 mm 
- Navrhované rohože z minerálnej vaty napr. Knauf Unifit 032 hr. 140 mm 
- Navrhovaná parozábranná fólia napr. Jutafol AL N 170 
- Navrhovaný oceľový trapézový lakoplastovaný plech 
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Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny 
a extrudovaného polystyrénu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, 
a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
Výmena vonkajších oceľových  okien za plastové s izolačným trojsklom 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Existujúce oceľové okenné výplne otvorov sa nahradia plastovými oknami s izolačným 
trojsklom – Ug = 0,6 W/m2K, Uf = 1,0 W/m2K, psí=0,06 W/mK. 
        
 
      Na budove nedôjde k zväčšeniu okenných otvorov. 
  
Úprava zateplením vonkajších dverí, výmena vonkajších vrát 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Vonkajšie dvere sa zateplia rohožami z minerálnej vaty hr. 70 mm a oplechujú 
lakoplastovaným plechom. Maximálna hodnota celých dverí UW MAX  = 1,0 W/m2K. 

Vonkajšie vráta budú vymenené za nové so  zateplením rohožami z minerálnej vaty hr. 
70 mm. Maximálna hodnota celých vrát  UW MAX  = 1,0 W/m2K. 
 
Podlahy zostávajú pôvodné, nezatepľujú sa z ekonomických dôvodov, ale sa navrhuje 
realizovať okrajová tepelná izolácia podlahy – a to zateplením existujúcich základov 
extrudovaným polystyrénom hr. 220 mm do hĺbky 0,95 m pod terénom. 
 
Objekt výrobnej haly je aj bude zásobovaný teplom z existujúcich plynových jednotiek na 
zemný plyn. 
  
 
Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav 
 
  Zemné práce 
    Zemné práce pre osadenie soklových dosiek XPS po vybúraní existujúcej spevnenej plochy 
pre realizáciu nového betónového okapového chodníka budú prevedené v zemine triedy 
ťažiteľnosti 3. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú určí investor.  
 
 
 Základy 
Nové základy sa nevyskytujú. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou 
závitových oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii. 
 
 Úpravy povrchov. 
 
Fasáda objektu z panelov bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm 
s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm, 
ekvivalent alebo lepší,  soklík bude zateplený XPS hr. 220 mm. 
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Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém 
bude ukončený na stenách vonkajšou silikátovou omietkou zrnitosti 0-2 mm a na soklíkoch  
s hrubozrnnou omietkou. Po osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou 
omietkou ostení a priľahlého existujúceho muriva. Po odstránení vonkajšej omietky soklíka 
pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová omietka hladká. 
 
 Dokončujúce práce. 
         Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m  a 
lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie 
objektu. 
Okapové chodníky budú z prostého betónu C 30/37 s povrchom zahladeným oceľovým 
hladítkom. Okapové chodníky spádovať spádom 2,5 % smerom od obvodového plášťa 
a dilatovať po 2,0 m. Výplň dilatácie – silikónový tmel.  Pod okapové chodníky realizovať 
štrkové vankúše hr. 150 mm zo štrku frakcie 0-32.  
 
 
 Izolácie tepelné. 
 
Viď popis zateplenia fasády a strechy a výkres strechy a výkres rezov. 
 
 
 Výplne otvorov. 
   
    Po odstránení oceľových okien a vchodových dverí sa osadia nové plastové okná 
s izolačným trojsklom. Vstupné vráta ( 1 ks) sa vymenia za nové zateplené a na vstupných 
dverách bude vymenený krídlo za nové zateplené. 
Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí. 
 
 
  Podlahy z dlaždíc. 
 
Nové podlahy sa nevyskytujú. 
 
 
 Konštrukcie klampiarske. 
 
     Odstránia sa všetky existujúce oplechovania parapetov okien, dažďové žľaby a zvody 
z pozinkovaných plechov. Všetky nové klampiarske konštrukcie a oplechovania budú 
zhotovené z oceľového lakoplastovaného plechu.   
 
 Krytiny tvrdé. 
 
Nevyskytujú sa. 
 
 
 Konštrukcie doplnkové kovové. 
Fasáda nad soklom z expanditbetónových panelov je zo sendvičových panelov hr. 200 mm 
z minerálnej vaty obojstranne plášťovanej lakoplastovaným plechom. Sendvičové panely 
budú kotvené k existujúcim oceľovým paždikom, ktoré budú doplnené oceľovými uholníkmi 
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uvedenými vo výpise zámočníckych prác. Tieto uholníky budú k existujúcim paždikom 
privarené po celej ich dĺžke.  
Existujúci susedný oceľový prístrešok vstupu do vedľajšej haly zo severozápadnej strany je 
potrebné z časti rozobrať a po zateplení fasády uviesť do pôvodného stavu. 
     Pre kameru sa osadí typizovaný kotviaci prvok pre zateplenie, napr. montážne dosky MDZ 
XL KB /Kopos/.   
Podrobnejšie viď výpis zámočníckych prác. 
 
 
 Nátery. 
 
     Existujúce dvere a vráta a novonavrhované zámočnícke výrobky budú opatrené základným 
náterom a následne dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním. Z existujúcich 
konštrukcií  pred nanesením nového náteru odstrániť starý náter. 
 
 
 Maľby. 
 
     Vnútorné ostenia okien a dverí budú vymaľované niektorou z maliarskych zmesí /Farmal , 
Supermal.../.   
 
 
 Búracie práce. 
 
Búracie práce budú prevedené v tomto rozsahu : 
• vybúranie existujúcich oceľových okien vrátane oplechovania parapetov 
• vybúranie existujúcej betónovej spevnenej plochy v nevyhnutnom rozsahu a 

existujúceho betónového okapového chodníka pre realizáciu zateplenia základov pod 
terénom a pre realizáciu nového okapového chodníka. Betón po celej dĺžke pred 
vybúraním prerezať 

• demontáž existujúceho obvodového plášťa z oceľových trapézových plechov, oceľové 
paždiky ponechať. 

• odstráni sa zvetrala časť vonkajších omietok  
• demontáž žľabov a dažďových zvodov 
• demontáž 2 ks oceľových vonkajších rebríkov 
 
         Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom 
prác dopravovať na priľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto súť 
na stropných a strešných konštrukciách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku. 
 
POPIS TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV. 
 
ZTI 
 
        V objekte sa nenachádzajú rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia/ .  Investor na vlastné 
náklady zabezpečí úpravu existujúceho plynového rozvodu po fasáde v súvislosti s jej 
zateplením.   
 
Vykurovanie 
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Existujúce vykurovanie lode haly je existujúcou vzduchotechnikou s ohrevom na zemný plyn. 
Projekt nerieši zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy investor na vlastné náklady 
zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy.  
 
Elektroinštalácia 
 
      Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu elektroinštalácie spojenú s úpravu 
osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením.   
 
Bleskozvod 
 
      Existujúci bleskozvod vedený po stenách bude zdemontovaný a po zateplení opätovne 
namontovaný.  
 
Vzduchotechnika 
      Objekt v súčasnom stave je vetraný existujúcou technologickou vzduchotechnikou a tá sa 
nemení.  
 
 
 
SO 380 - OBNOVA  HALY ÚDRŽBÁRSKEHO STREDISKA 
 
Existujúci stav 
- - - - - - - - - -  
Jestvujúci objekt bol uvedený do prevádzky na prelome 80 a 90-tých rokov 20. storočia.                    
Jestvujúci objekt je jednopodlažný s čiastočne vstavaným jedným podlažím, bez 
podpivničenia s plochou strechou s vonkajšími okapami. Nosnú konštrukciu objektu tvoria 
základové pásy a pätky z betónu, oceľová nosná priehradová konštrukcia a vnútorné 
pórobetónové murivo. Obvodový plášť je predsadený a je murovaný z pórobetónových 
tvárnic, hrúbka muriva 330 mm. Jestvujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými 
plnostennými sedlovými nosníkmi a oceľovými plnostennými valcovanými väzničkami, na 
ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou z trapézového oceľového plechu. Jestvujúce 
zateplenie strechy je z AC – PS sendvičových panelov tvorených vrstvou 50 mm penového 
polystyrénu obojstranne plašťovaného azbestocementovými doskami hr. 6 mm. Jestvujúca 
strešná krytina je z viac vrstiev asfaltovaných pásov. Vnútorné priečky sú tehelné. Vnútorné 
omietky sú vápenné štukové, vonkajšie vápennocementové s nástrekom tenkovrsvou 
maltovou hmotou VAPOM (DIKOPLAST). V obvodovom murovanom plášti sú osadené 
zdvojené oceľové a zdvojené drevené okná. Jestvujúce vstupné dvere  sú oceľové plné 
a taktiež vstupné vráta sú oceľové plné - zateplené.  
 

Objekt je nevyhovujúci: 

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v 
zmysle Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov, zak. č. 321/2014 Z.z o 
energetickej efektívnosti a vyhlášky  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva 
Zákon č.555/2005 Z.z. 



36 
 

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa  STN 73 0540 /2019/ a 
to : 

• minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/ 

• minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/ 
• minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/ 
• maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/ 
• potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej     

            hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na EHB/ 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho 

objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov 
a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a 
Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540./2019/. 

 Údaje o prevádzke 
 Dispozične je objekt členený na dve časti : 
- 1. NP slúži výrobná hala, z ktorej je vstup do vstavku s kanceláriami a hygienickým 
zariadením.  
- 2. NP – vstavok slúži pre administratívne účely.  
 
Navrhovaný stav 
- - - - - - - - - - - -  

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť 
zateplenie objektu a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Z dôvodu na 
zabezpečenie vstupu do 1.NP budovy tak, aby mohla byť užívaná osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, sú navrhované nové vonkajšie rampy.  

 
Zateplenie objektu pozostáva z : 

• prevedenia kontaktného zatepľovacieho systému na obvodových stenách 
• zateplenia strechy 
• výmeny vonkajších oceľových a drevených zdvojených okien za plastové a hliníkové 

s izolačným trojsklom a s polykarbonátovou izolačnou výplňou. 
• výmeny vstupných dverí za nové - kovové zateplené  
 
Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na existujúce obvodové murivo sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe 
/smerom z exteriéru do interiéru/ : 
- Omietka silikátová  
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky  
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty 
- Minerálne fasádne izolačné dosky FKD-S Thermal hr.160 mm, ekvivalent alebo lepší 
- Lepiaca hmota  
- Existujúci obvodový plášť opatrený vyspravenou omietkou, murivo z pórobetónových 
tvárnic.  
 

Na ostenia sa použijú minerálne fasádne izolačné dosky hr. 30 mm. 
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Na soklík sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do 
interiéru/ : 
- Omietka Baumit hrubozrnná, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit Granopor základ, ekvivalent alebo lepší 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Sklotextilná mriežka 
- Fasádne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu  hr.140 mm, resp.160 mm pod 
terénom 
- Baumit lepiaca stierka, ekvivalent alebo lepší 
- Existujúci soklík opatrený vyspravenou omietkou, murivo z pórobetónových tvárnic 
a z prostého betónu. 
Tepelnú izoláciu pod terénom chrániť nopovou fóliou – výška nopu 8 mm.  
 
Upozorňujem na skutočnosť, že farebné odtiene tenkovrstvých ušľachtilých omietok so 
stupňom svetlosti HBV<30 sú nevhodné na kontaktný zatepľovací systém.  
 
 
Zateplenie strechy 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Na existujúce vrstvy strechy sa prevedú nasledujúce vrstvy: 
 

- Navrhovaný ochranný nástrek odolný UV žiareniu a vodotesný 
- Striekaná vrstva tvrdej PUR peny hr. 50 mm 
- Penový polystyrén EPS 100 hr. 160 mm 
   lepený k jestvujúcemu podkladu PUR lepidlom a prikotvený 
  teleskopickými kotvami s tŕňom z nerezovej ocele cez všetky  
  vrstvy k jestvujúcemu oceľovému trapézovému plechu 
- Navrhované prekrytie poškodených vrstiev 
  jestvujúcej asfaltovej krytiny asf. pásom 1* BITAGIT S - ekvivalent 
  alebo lepší. Vyrovnanie jestvujúcej zvlnenej asf. krytiny 

  
   
Ako zatepľovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny 
a extrudovaného polystyrénu  (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, 
a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém. 
 
Výmena vonkajších oceľových a drevených zdvojených okien za plastové a hliníkové 
s izolačným trojsklom 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Existujúce drevené okenné výplne otvorov sa nahradia plastovými oknami s izolačným 
trojsklom – Ug = 0,6 W/m2K, Uf = 0,79 W/m2K, psí=0,06 W/mK. 
       Existujúce oceľové okenné výplne otvorov sa nahradia plastovými oknami s izolačným 
viackomorovým polykarbonátom  – Ug = 0,9 W/m2K, Uw, max = 1,0 W/m2K, okná budú 
lemované hliníkovými lištami a tiež sa nahradia kovovými oknami s izolačným trojsklom – 
Ug = 0,6 W/m2K, Uf = 0,79 W/m2K, psí=0,06 W/mK. 
 
      Na budove nedôjde k zväčšeniu okenných otvorov.  
 
Výmena oceľových vstupných dverí za nové, zateplené 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vstupné dvere sa vymenia za hliníkovo kovové plné. Maximálna hodnota celých dverí 

UW MAX  = 1,0 W/m2K. 
 
 

Objekt výrobnej haly bude zásobovaný teplom z jestvujúcich infražiaričov na zemný plyn a z 
jestvujúcej plynovej kotolne na zemný plyn. 
  
 
Popis stavebných konštrukcií. 
 
  Zemné práce 
    Zemné práce pre osadenie soklových dosiek XPS a pre základy pre vstupné rampy, po 
vybúraní jestvujúceho betónového okapového chodníka a spevnenej betónovej plochy budú 
prevedené v zemine triedy ťažiteľnosti 3. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku, ktorú 
určí investor.  
 
 
 Základy 
Pre realizáciu vstupných rámp  je potrebné realizovať základovú dosku z prostého betónu C 
25/30 a základové pásy z betónu C 16/20. 
 
 Úpravy povrchov. 
 
Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm /soklík 
hr. 140 mm/ s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal 
hr.200 mm, ekvivalent alebo lepší,  /soklík XPS/. 
Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém 
bude ukončený na stenách vonkajšou silikátovou omietkou zrnitosti 0-2 mm a na soklíkoch  
s hrubozrnnou omietkou. Po osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou 
omietkou ostení a priľahlého muriva. Po odstránení vonkajšej omietky soklíka pred jeho 
zateplením sa prevedie nová cementová omietka hladká. 
Strešná rímsa bude zateplená sendvičovými panelmi z IPN peny obojstranné plášťovanej 
plechom oplechovaná lakoplastovaným oceľovým plechom.  
 
 
 Dokončujúce práce. 
 
         Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1 m  a 
lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie 
objektu. 
Okapové chodníky budú z prostého betónu C 30/37 s povrchom zahladeným oceľovým 
hladítkom. 
 
 
 Izolácie tepelné. 
 
Viď popis zateplenia fasády a strechy. Okraj strechy bude predlžený v smere okapu a štítu 
o hrúbku zateplenia fasády a bude spevnený sendičovými panelmi hr. 160 mm z IPN peny 
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obojstranne plášťovanej plechom – šírka pásu 500 mm. Podrobnejšie viď výkres strechy 
a výkres rezov. 
 
 
 Výplne otvorov. 
   
    Po odstránení oceľových a drevených zdvojených okien a vchodových dverí sa osadia nové 
plastové a kovové – hliníkové okná s izolačným trojsklom a vstupné dvere hliníkové plné. 
Vstupné vráta ( 3 ks) sa nemenia, zostávajú jestvujúce. 
Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí. 
 
 
  Podlahy z dlaždíc. 
 
V 1. N.P.  na vstupné rampy realizovať novú mrazuvzdornú protišmykovú betónovú dlažbu 
400/400 mm hr. 40 mm .  
 
 
 Konštrukcie klampiarske. 
 
     Odstránia sa všetky jestvujúce oplechovania parapetov okien, dažďové žľaby a zvody 
z pozinkovaných plechov. Všetky nové klampiarske konštrukcie a oplechovania budú 
zhotovené z oceľového lakoplastovaného plechu.   
 
 
 Krytiny tvrdé. 
 
Nevyskytujú sa. 
 
 
 Konštrukcie doplnkové kovové. 
 
     Pre kameru sa osadí typizovaný kotviaci prvok pre zateplenie, napr. montážne dosky MDZ 
XL KB /Kopos/.  Vetracie mriežky na fasáde budú nahradené novými hlinikovými. Oceľový 
rebrík sprístupňujúci strechu bude upravený – budú predlžené kotviace konzoly a bude 
opatrený novým náterom. Navrhované vstupné rampy budú opatrené navrhovaným oceľovým 
zábradlím výšky 900 mm a madlom pri stene. 
Podrobnejšie viď výpis zámočníckych prác. 
 
 
 Nátery. 
 
     Navrhované zábradlia a madlá, jestvujúci rebrík a jestvujúce 3 ks vstupných vrát budú 
opatrené základným náterom a následne dvojnásobným syntetickým náterom s 1x 
emailovaním. Z jestvujúceho rebríka a vrát pred nanesením nového náteru odstrániť starý 
náter. 
 
 
 Maľby. 
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     Vnútorné ostenia okien a dverí budú vymaľované niektorou z maliarskych zmesí /Farmal , 
Supermal.../.   
 
 
 Búracie práce. 
 
Búracie práce budú prevedené v tomto rozsahu : 
• vyvesenie 3 ks vstupných oceľových dverí vrátane vybúrania zárubne 
• vybúranie oceľových okien zdvojených vrátane medziokenných vložiek 
• vybúranie drevených okien zdvojených 
• vybúranie jestvujúceho betónového okapového chodníka a betónovej spevnenej plochy 

v nevyhnutnom rozsahu pod plochy navrhovaných vstupných ramp 
• vybúranie vnútorných a vonkajších parapetov 
• odstráni sa zvetrala časť vonkajších omietok  
• demontáž žľabov a dažďových zvodov 
 
         Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom 
prác dopravovať na priľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto súť 
na stropných konštrukciách. Súť z búracích prác uložiť na riadenú skládku. 
 
POPIS TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV. 
 
ZTI 
 
        V objekte sa nachádzajú rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia/ ako aj zariaďovacie 
predmety a hydranty. Projekt nerieši ich výmenu.  
Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu rozvodov plynu vedených po fasáde v súvislosti 
s jej zateplením.   
 
Vykurovanie 
 
Jestvujúce vykurovanie lode haly je jestvujúcimi lokálnymi plynovými infražiaričmi na 
zemný plyn. Jestvujúce vykurovanie sociálneho vstavku je teplovodné – dvojrurkový oceľový 
rozvod s núteným obehom. Vykurovacie  telesá sú z oceľových rebrovaných a hladkých rúr 
umiestnenými pod oknami. Zdrojom tepla je jestvujúci plynový kondenzačný kotol. Projekt 
nerieš zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy investor na vlastné náklady 
zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy a osadenie termoregulačných ventilov na 
vykurovacie telesá.  
 
Elektroinštalácia 
 
      Investor na vlastné náklady zabezpečí úpravu elektroinštalácie spojenú s úpravu 
osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením.   
 
Bleskozvod 
 
      Jestvujúci bleskozvod bude zdemontovaný a bude nahradeným novým bleskozvodom.  
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Náklady s realizáciou nového bleskozvodu uhradí investor z vlastných nákladom mimo tohto 
projektu. 
 
Vzduchotechnika 
      Objekt v súčasnom stave nemá riešené vetranie pomocou vzduchotechniky, vetranie je 
zabezpečené infiltráciou škárami okien a vrát. Po zateplení budovy a výmene okien dôjde 
k utesneniu budovy a preto sa musí zrealizovať nútené vetranie pomocou lokálnych 
rekuperačných jednotiek aspoň s intenzitou výmeny vzduchu na úrovni hygienického minima. 
V prípade vykonávania výrobných činností znehodnocujúcich vnútorné ovzdušie, musí mať 
technologické zariadenie zabezpečené vlastné vetranie technologickou vzduchotechnikou 
o vzduchovom výkone nad vzduchový vetrací výkon rekuperačných jednotiek. V tomto 
projekte nie je vzduchotechnika riešená, jej realizáciu zabezpečí investor mimo tohto 
projektu.  
 
 
Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov a výrobkov na stavbu je možná len za 
ekvivalentné a lepšie. 
 
V Prešove 11/2019       Ing. Michal Gajdoš 
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Stavba bude realizovaná naraz v jednej etape. 
Zhotoviteľ stavby bude vybraný obstarávaním. 
 
Časový postup prípravy a realizácie stavby 
- spracovanie projektu stavby .......................................................................11/2019 
- stavebné povolenie alebo ohlásenie stav. úprav.......................................12/2019 
- zahájenie stavby..........................................................................................05/2020 
- ukončenie stavby.........................................................................................12/2021 
Stavenisko. 

Stavba je situovaná mimo obytnej časti obce Pečovská Nová Ves v existujúcom 
priemyselnom areáli na parc. č. 1106/8, 1106/9, 1106/13, 1106/19 k.ú. Pečovská Nová Ves.  
Prístup k budove je z existujúcej vnútroareálovej komunikácie. Stavenisko musí byť počas 
stavebných prác provizórne oplotené. Na fasáde sa bude pracovať z lešenia. Lešenie musí mať 
atest. Lešenie musí byť po obvode opatrené sieťou. 
 
Bilancia zeminy. 
Na stavbe bude prebytok zeminy v malom množstve. 
 
Elektrická energia pre stavebné účely. 
Bude odoberaná z jestvujúcej rozvodnej skrine pri vstupe do budovy. Za tým účelom 
zhotoviteľ si osadí vlastné meranie spotreby el. energie v staveništnom rozvádzači. 
 
Výpočet potreby el. energie pre stavebné účely. 
- zariadenie staveniska a drobné náradie...7 kW 
         spolu inštalovaný príkon.............................7 kW 
Súčasný príkon:  Pp = 1,38 x 7 x 0,6 = 5,8 kW/zmenu 
5,8 x 0,8 = 4,6 kW pre stavebné účely. 
 
Pracovníci.  
Na stavbe bude  12 stálych robotníkov + 1 majster. 
 
Prvá pomoc. 
Zhotoviteľ stavby musí mať na stavbe lekárničku s najnutnejšími liekmi a zdravotníckym 
materiálom pre prvú pomoc. V prípade väčšieho úrazu je možné poskytnutie lekárskeho 
zákroku v nemocnici v Prešove.  
 
Zariadenie staveniska a skládky materiálu. 
Voda pre stavebné účely bude odoberaná z jestvujúceho vodovodu v budove, za tým účelom 
osadí zhotoviteľ stavby vodomer na podružné meranie spotrebovanej vody a so správcom 
budovy uzavrie zmluvu o odbere. Telefón pre stavebné účely je možné využívať z jestvujúcej 
mobilnej siete. Pre potreby šatní stavebných robotníkov si zhotoviteľ zabezpečí prenosné 
zariadenie.  
Na stavenisku sú navrhnuté tieto skládky : plechový  sklad materiálu a náradia. Ten bude 
umiestnený pred budovou na existujúcej spevnenej ploche.   
 
Postup výstavby. 
       Dodávateľ spracuje vlastný harmonogram prác, ktorý bude súčasťou zmluvy o dielo a 
musí počas prác dodržiavať správny technologický postup výstavby.  
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 Vplyv stavby na životné prostredie 
Výstavba nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska ochrany prostredia 
sú kladené tieto požiadavky: 

- dodržiavanie stanovených plôch na skladovanie materiálu 
- zabezpečenie vyčistenia štátnych a miestnych komunikácii v priebehu výstavby v prípade 
znečistenia dopravnými prostriedkami zhotoviteľa. 
 
 Časový postup likvidácie ZS 
Keďže pre ZS nebudú vybudované nové objekty, nedochádza k žiadnej demolácii. Zlikvidujú 
sa len skládky materiálu, čo sa prevedie do 30 dní od ukončenia výstavby. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
 
Počas stavebných prác dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Za 
bezpečnosť práce počas realizácie stavebných prác podľa tohto projektu zodpovedá 
zhotoviteľ stavby. Dodržiavať najmä tieto predpisy a normy: 

- Vyhl. č. 147/2013 Zb. ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR,  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  
- Nariadenie vlády 510/2001 Zb. v znení nariadenia vlády 396/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
–   Vyhl. Č. 59/82., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce   
     a technických zariadení 
 -  Vyhláška č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR o bezpečnostných opatreniach pri  
     elektr. a plynových zariadeniach v znení vyhlášok 435/212 Z.z, 398/2013  
     Z.z, 234/204 Z.z. 
  -  Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení  
        niektorých zákonov  
- Zákon č. 125/2006 Zb. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 
Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
- Zákon 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
- Zákon 364/2004 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov 
- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
-  Zákon 223/2001 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
- Základom pracovnoprávnej úpravy bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci čl. 36 
Ústavy SR 
- STN 73 3050 Zemné práce 
- STN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky 
- STN 34 3085 Predpisy pre zaobchádzanie s el. zariadením pri požiaroch a zátopách 
- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 
- STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s el. zariadením osobami bez 
elektrotechnickej kvalifikácie 
 

V Prešove: november 2019                                             Vypracoval:  Ing. Michal Gajdoš 
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1. Statický posudok 

 
1.1. Predmet projektu 
Projektová dokumentácia rieši zateplenie existujúcich výrobných hál a šatní 

vybudovaných v 70 – 90 -tých rokoch 20. storočia.  Predmetom statického posudku je 
posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle §43d, ods.1 písm.a, zákona 
č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, použiteľnosti a 
trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN ENV 1991-1 EUROKOD1  Zásady 
navrhovania a zaťaženia konštrukcií. 

 
Existujúce objekty sú jednopodlažné s čiastočne vstavaným jedným podlažím, bez 
podpivničenia s plochou strechou. Nosnú konštrukciu objektu tvoria základové pásy a pätky z 
betónu, oceľová nosná priehradová konštrukcia a vnútorné pórobetónové a tehlové murivo.  
 
  Obvodový plášť je predsadený a je montovaný z expanditbetónových panelov 
s domurovkami z pórobetónových tvárnic a voštinových pálených tehál, hrúbka muriva 325 
mm s omietkou. Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými plnostennými 
sedlovými nosníkmi a oceľovými plnostennými valcovanými väzničkami, na ktorých je 
uložený strešný plášť s nosnou vrstvou z trapézového plechu a s nástrekom PUR penou ako 
zateplením. Existujúca strešná krytina je teda z nástreku PUR peny a z viac vrstiev 
asfaltovaných pásov. Vnútorné priečky sú montované a tehelné. Existujúce vstupné dvere  sú 
oceľové plné a taktiež vstupné vráta sú oceľové plné, niektoré zateplené 
 

V rámci tejto projektovej dokumentácie je navrhnuté zateplenie obvodového plášťa, 
ako aj strešného plášťa. Vymenené budú okná a vstupné dvere, vzhľadom na ich 
nevyhovujúci stav z  hľadiska tepelnej ochrany budovy. Pred hlavným vstupom sú 
navrhované dva rampy pre zriadenie bezbariérového prístupu. Zateplenie sa bude 
realizovať aj pod terénom, z toho dôvodu je nutné prizvať projektanta statiky pred 
začatím odkopania zeminy od základov k posúdenie hĺbky výkopu a k posúdenie hĺbky 
existujúcej základovej škáry v nadväznosti na výkopové práce, nakoľko výkresová 
dokumentácia existujúcich základov nie je dostupná. 

 
 
1.2. Podklady pre spracovanie projektu 

Podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli: 
- Rozpracovaný projekt od spracovateľa stavebnej časti projektu pre stavebné 
povolenie 
- Obhliadka na tvári miesta. 

 
 

1.3.   Základné údaje o objekte 
Existujúci obvodový plášť je montovaný z expanditbetónových panelov s domurovkami 
z pórobetónových tvárnic a voštinových pálených tehál, hrúbka muriva 325 mm s omietkou. 
V existujúcom stave v niektorých miestach nie je dodatočne prikotvený k oceľovej nosnej 
konštrukcii.  Preto bude prikotvený oceľovými prvkami k oceľovej nosnej konštrukcii 
vzhľadom k odstraňovaniu prasklín a statických porúch existujúceho obvodového plášťa v 
minulosti. Obvodový plášť je na viacerých miestach s prasklinami. Nakoľko je obvodový 
plášť spriahnutý s oceľovou žeriavovou dráhou v dôsledku prevádzky mostových žeriavov 
a kmitania oceľovej konštrukcie došlo k prasklinám v murive. Preto je nutné vyrovnať 
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nerovnosti koľajníc žeriavovej dráhy a zabezpečiť prevádzku žeriavov tak, aby nedochádzalo 
k rázom prenášaným na oceľovú konštrukciu a následne na murivo.   
 

1.4.   Charakteristika prestavby 
Na odstránenie nedostatkov obvodového plášťa objektu a zabezpečenie úspory 

energie na vykurovanie a dosiahnutie tepelnotechnických parametrov obvodové plášťa, 
ktoré by vyhovovalo v súlade so v súčasnosti platnými normami je navrhnuté zateplenie 
budovy. Zabezpečenie tepelnotechnických požiadaviek dodatočným zatepľovaním má tieto 
výhody: 

- Zníženie spotreby energie na vykurovanie 
- Odstránenie hygienických nedostatkov (plesne) a vlhkosti z muriva 
- Vytvorenie podmienok tepelnej pohody v objekte 
- Eliminovanie zatekania obvodového plášťa a okien 
- Zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcií 
Pri zateplení sa predpokladá predĺženie životnosti nosných konštrukcií a 

celého objektu. 
Zateplenie objektu bude realizované na obvodových nenosných stenách kontaktným 
zatepľovacím systémom z dosák z minerálnej vaty hr. 160 mm. Zateplenie soklovej časti 
bude do výšky max. 0,6m nad terénom extrudovaným polystyrénom XPS s hrubozrnnou 
omietkou, pod terénom je zateplenie EXP hr. 220 a 160 mm. Existujúcu obvodový plášť 
z trapézových plechov bude vymenený za sendvičové panely z minerálnej vlny hr. 200 mm 
obojstranne plášťovanej oceľovým poplastovaným plechom. Sendvičový panel bude kotvený 
k existujúcim posilneným oceľovým paždikom a pri objekte SO 040 k novým oceľovým 
paždikom.  
Zateplenie strešného plášťa je navrhnuté na pôvodných vrstvách uložením dosák 
z penového polystyrénu hr. 160 mm a s nástrekom PUR penou hr. 50 mm na dosky 
z penového polystyrénu. Nové vrstvy strešného plášťa budú kotvené teleskopickými 
plastovými kotvami s nerezovými samoreznými skrutkami cez všetky vrstvy 
k jestvujúcemu oceľovému trapézovému plechu a tiež budú naviac prilepené pomocou 
PUR lepidla na jestvujúce strešné vrstvy. Podrobnejšie viď výkres – Pôdorys strechy – 
navrhovaný stav v diely ASR tohto projektu.  
Strešná rímsa bude zateplená sendvičovými panelmi (šírka pásu 500 mm)  z IPN peny 
obojstranné plášťovanej plechom oplechovaná lakoplastovaným oceľovým plechom. 
Existujúce obvodové murivo v mieste štítu – na juhozápadnej strane je navrhované prikotviť 
pomocou oceľových závitových tyčí a oceľových platničiek k jestvujúcej oceľovej nosnej 
konštrukcii, riešenie viď diel - architektonické a stavebné riešenie. 
 
 
              1.5.Zateplenie objektu 

1.5.1.Zateplenie obvodových stien 
Stavebná úprava sa týka zateplenia obvodových stien. Zateplenie sa vykoná 

kontaktným zatepľovacím systémom napr. Baumit (ekvivalent alebo lepší) z 
fasádnych dosák z minerálnej vaty hr.160mm. Kotvenie tanierovými kotvami do 
muriva, s hĺbkou kotvenia do pórobetónu min. 65 mm, pričom je nutné uvažovať s rezervou 
dĺžky pre možné zvetrané časti, nerovnosti a omietku. Kotvenie tanierovými kotvami dĺžky 
275mm (napr. Ejotherm STR U, STU U 2G – skrutkovacie kotvy s oceľovým tŕňom ). 
Pred realizáciou kontaktného zatepľovacieho systému je nutné vyspraviť všetky 
nerovnosti, chyby a trhliny obvodového plášťa. Pred realizáciou je nutné urobiť obhliadku 
objektu a zabezpečiť všetky zvetrané a vypadané časti domurovaním. 
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1.5.1.1.    Kotvenie zatepľovacieho systému 

Navrhnutý zatepľovací systém z fasádnych dosák z minerálnej vaty hrúbky 160 mm. 
Zaťaženie: (uváž. súč. zať. Vf = 1 ,35) 
- Lepiaca stierka 5 kg/m2 0,07 kN/m2 
- Fasádne izolačné dosky hr. 160 mm 0,16x1,5x1,35       0,32 kN/m2 
- Lepiaca stierka 4 kg/m 0,05 kN/m2 
- Sklotextilná mriežka 0,0145 kN/m2 
- Silikátový základ 0,3 kg/m2 0,004 kN/m2 
- Silikátová omietka 4,2 kg/m2 0,057 kN/m2 

Spolu:      0,52 kN/m2 
 
 
Pred realizáciou zateplenia je potrebné vykonať v rámci prieskumných prác, 

resp. pred zahájením stavebných prác trhové skúšky hmoždiniek a odtrhovú skúšku 
pevnosti v priľnavosti jestvujúcich vonkajších omietok a povrchových úprav. 

 
 
Záver 
Pri stavebných úpravách nie je uvažovaný žiaden zásah do nosných konštrukcií 

objektu. Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k minimálnemu priťaženiu objektu, toto 
sa prenesie pomocou nosných konštrukcii do základov.  Pri odstraňovaní konštrukcií je potrebné 
postupovať po menších kusoch, pričom sa musí zabrániť akýmkoľvek prudkým nárazom na 
podlahu alebo strop budovy. Vybúrané aj zabudovávané konštrukcie neskladovať na podlahách 
budovy. Vybúrané časti ihneď odpratať. Najväčšie prípustné zaťaženie je 150 kg/m2. Všetky 
rozmery sú orientačné. Pred realizáciou je potrebné vyhotoviť presné zameranie riešených 
priestorov a všetky navrhnuté konštrukcie prispôsobiť podľa reálnych rozmerov. Pre oceľové 
konštrukcie a opláštenie sendvičovými panelmi je nutné zhotoviť dielenskú dokumentáciu so 
zohľadnením presného zamerania na mieste. 

Počas realizácie stavebných prác je potrebné dodržiavať príslušné platné normy a 
bezpečnostné predpisy. Prípadné zmeny konštrukcií je potrebné konzultovať s projektantom. 
Všetky navrhované časti nosnej konštrukcie boli posúdené resp. navrhnuté v zmysle platných 
noriem pre navrhovanie stavebných konštrukcií (STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, 
STN EN 1993, STN EN 1995). Zatepľované objekty z hľadiska nosných konštrukcií 
vykazujú dostatočnú tuhosť, zmeny navrhované v tejto projektovej dokumentácii nenarúšajú 
stabilitu objektov. Pri stavebných úpravách budovy sa neuvažuje so zásahmi do nosných 
konštrukcií objektu. Jednotlivé prvky vykazujú dostatočnú únosnosť a vyhovujú na medzný stav 
únosnosti. Táto projektová dokumentácia bola vypracovaná na účel vydania stavebného 
povolenia, v prípadnom ďalšom stupni je potrebné jednotlivé prvky, detaily a postup riešenia 
spodrobniť. 

Riešenie toho projektu staticky vyhovuje. 
 

Prešov: november 2019 Vypracoval: Ing. Michal Gajdoš  
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Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

TECHNICKÁ SPRÁVA

                                          SO 170 – OBNOVA HALY DELIARNE

1. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÉ RIEŠENIE
 
Existujúci stav

Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tych rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 1977 - 1980.
Existujúci  objekt  je  jednopodlažný  bez  podpivničenia  s plochou  strechou  s vonkajšími  okapami.  Nosnú
konštrukciu objektu tvoria základové pásy a pätky zo železobetónu, oceľová nosná priehradová konštrukcia
pozostávajúca z oceľových stĺpov a oceľových strešných priehradových nosníkov. Existujúci obvodový plášť
hr. 325 mm je predsadený a je montovaný z panelov z expanditbetónu s domurovkami z pórobetónových
tvárnic.  Obvodový  plášť  nad  oknami  je  tvorený  dvoma  trapezovými  oceľovými  plechmi  so  zateplením
minerálnou vatou hr.  60 mm umiestnenou medzi  dvoma plechmi. Existujúca podlaha podľa podkladov je
betónová s povrchovou bezprašnou úpravou. V obvodovom plášti sú osadené jednoducho zasklené oceľové
okná. Existujúce vstupné dvere sú oceľové plné a taktiež vstupné vráta sú oceľové plné.  

Objekt je nevyhovujúci:

A -  z  dôvodu nesplnenia  minimálnej  požiadavky  na  energetickú  hospodárnosť  budov v  zmysle  Zákona
č.555/2005  Z.z  o  energetickej  hospodárnosti  budov  a  Vyhlášky   Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja SR č.  324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa
vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z.(podrobnejšie vid´.ASR)

Údaje o     prevádzke  
Dispozične  tvorí  objekt  jeden  celok  určený  a využívaný  ako  výrobná  strojárenská  hala.  Od  ostatných
výrobných priestorov firmy je oddelená vnútornými vrátami. 

Navrhovaný stav

Pre vytvorenie optimálnych podmienok na prevádzku objektu je potrebné previesť zateplenie objektu
a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Z dôvodu na zabezpečenie vstupu do 1.NP budovy tak, aby
mohla byť užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, je možné využívať existujúci
bezbariérový vstup. 

Zateplenie objektu      (podrobnejšie viď ASR)  

Na  budove nedôjde k zväčšeniu  okenných  otvorov,  ale  k  ich zmenšeniu  realizáciou  murovaných
medziokenných pilierov z presných porobetónových tvárnic hr. 300 mm. 
Podlahy zostávajú pôvodné, nezatepľujú sa z ekonomických dôvodov, ale sa navrhuje realizovať okrajová
tepelná izolácia podlahy – a to zateplením existujúcich základov extrudovaným polystyrénom hr. 220 mm do
hĺbky 0,95 m pod terénom.

Zvislé nosné konštrukcie
Na fasáde pri oceľových stĺpoch existujúce medziokenné vložky z jednoduchého zasklenia v oceľovom ráme
budú nahradené murivom hr. 300 mm z presných pórobetónových tvárnic napr. YTONG P 4-550 (ekvivalent
alebo lepší) murovaných na tenkovrstvú maltu
Murivo medziokenných vložiek prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou závitových
oceľových tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii.
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou závitových oceľových
tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii.

 Úpravy povrchov.

Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm s tepelnou izoláciou z
minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm,  ekvivalent alebo lepší,  soklík bude



zateplený XPS hr. 220 mm.

Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém bude ukončený na
stenách  vonkajšou  silikátovou  omietkou  zrnitosti  0-2  mm  a  na  soklíkoch   s hrubozrnnou  omietkou.  Po
osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou omietkou ostení a priľahlého existujúceho
aj novonavrhovaného muriva. Po odstránení vonkajšej omietky soklíka pred jeho zateplením sa prevedie
nová cementová omietka hladká.
Strešná  rímsa  bude  zateplená  sendvičovými  panelmi  z IPN  peny  obojstranne  plášťovanej  plechom
oplechovaná lakoplastovaným oceľovým plechom. 

Izolácie tepelné.

Viď  popis  zateplenia  fasády  a strechy.  Okraj  strechy  bude  predĺžený  v smere  okapu  a štítu  o hrúbku
zateplenia fasády a bude spevnený sendičovými panelmi hr. 160 mm z IPN peny obojstranne plášťovanej
plechom – šírka pásu 500 mm. Podrobnejšie viď výkres strechy a výkres rezov.

Výplne otvorov.

Po odstránení oceľových okien a vchodových dverí sa osadia nové kovové – hliníkové okná s izolačným
trojsklom. Vstupné vráta (1 ks) sa nemenia, zostávajú existujúce.

Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí.

Nátery.

Existujúce  dvere  a vráta  a zámočnícke  výrobky  budú  opatrené  základným  náterom  a následne
dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním. Z existujúcich konštrukcií  pred nanesením nového
náteru odstrániť starý náter.

Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov a výrobkov na stavbu je možná len za ekvivalentné a lepšie.

2. ZATRIEDENIE STAVBY Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY 

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj na to, že výrobná stavba bola postavená cca. v 70-tych až  80-tych
rokoch 20. storočia, je možné navrhovanú zmenu riešiť, vzhľadom na vyššie uvedené, v zmysle § 98 bod 1 a
2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v platnom znení,  v náväznosti na STN 730834 resp. STN 730804 a  STN
730802.

Požiarna výška stavby je h= 0,00 m  

Konštrukčný systém je nehorľavý (v zmysle čl. 72 pism.a)STN 730804).

Stavba sa hodnotí ako výrobný objekt.

Nakoľko  dochádza  k dodatočnému zatepleniu  stavby kontaktným zatepľovacím systémom, v  zmysle  čl.
2.2.3 STN 730834/Z2: 2015, jedná sa o zmenu stavieb skupiny II,  ktorá sa posudzuje podľa čl. 6.2.4.11
STN  730802/Z2: 2015, v zmysle ktorého  na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov podľa čl.
6.2.4.10  možno  z  vonkajšej  strany  nehorľavej  obvodovej  steny  v  závislosti  od  výšky  stavby  pridať
tepelnoizolačný systém podľa čl. 6.2.7, ktorý sa zhotovuje podľa  STN 73 2901.

Ostatné  stavebné  zmeny  (výmena  okien,  dverí,  montaž  lokálných  rekuperačných  jednotiek,  výmena
radiátorov a pod.) zaraďujeme do zmien stavieb skupiny I, podľa STN 730834/Z2: 2015 v zmysle čl. 2.2.1,
2.2.2.

3. ZATEPLENIE (požiadavky v zmysle čl. 6.2.7 STN 730802/Z2: 2015)

-pod ľa čl. 6.2.7.5.1  STN  730802/Z2: 2015, na tepelnoizolačný kontaktný systém  triedy reakcie na oheň
aspoň A2- s1, d0 (minerálna vlna) na nehorľavej obvodovej stene  nie sú  ďalšie požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti stavieb.



4. BLESKOZVOD

Jestvujúci bleskozvod bude zdemontovaný a bude nahradený novým bleskozvodom. 
Bleskozvod  bude vyhotovený v zmysle  STN EN 62 305-1-4.  Zvody  bleskozvodov  kotvené  na  strešnom
plášti (horľavý povrch- EPS ) v zmysle čl. 6.2.9.3 STN 730802/Z2: 2015, ako aj čl. 5.2.4, čl. 5.3.4 STN EN
62 305-3 a čl. 5.27 STN 732901:2015 musia byť na konzolách vyhotovené vo vzdialenosti najmenej 100 mm
nad zatepľovacím systémom, resp. horľavým povrchom strešného plášťa. Vzhľadom ku skutočnosti, že ako
tepelnoizolačný materiál  na obvodovom plašti je použitá minerálna vlna (trieda reakcie na oheň  A2- s1, d0)
nie sú potrebné ďalšie požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany v zmysle vyššie uvedenej normy.

5. ELEKTROINŠTALÁCIA

Investor  na  vlastné  náklady  zabezpečí  úpravu  elektroinštalácie  spojenú s úpravu  osvetlenia  na  fasáde
v súvislosti s jej zateplením
Novovytvorené resp. rekonštruované vnútorné rozvody a inštalácie musia byť  vyhotovené podľa platných
STN  v  predpísanom  krytí  podľa  charakteru  prostredia,  určeného  protokolom  o  prostredí.  Stanovenie
prostredia sa vykoná v zmysle STN 33 2000-5-51. Protokoly o odbornej ohliadke a skúške elektroinštalácie
zabezpečí investor pred kolaudáciou.

6. VYKUROVANIE 

Existujúce vykurovanie lode haly je existujúcimi lokálnymi plynovými infražiaričmi na zemný plyn. Projekt
nerieši  zásah  do  vykurovacej  sústavy.  Po  zateplení  budovy  investor  na  vlastné  náklady  zabezpečí
vyregulovanie vykurovacej sústavy. 
Ako vykurovacie telesá navrhujem oceľové doskové vykurovacie telesá s termoregulačnými hlavicami.
Pri výstavbe, prevádzke a údržbe kotla resp. komína je potrebné dodržať požiadavky podľa vyhlášky MV SR
č. 401/2007 Z.z..

7. VETRANIE

Objekt  v súčasnom  stave  nemá  riešené  vetranie  pomocou  vzduchotechniky,  vetranie  je  zabezpečené
infiltráciou škárami okien a vrát. Po zateplení budovy a výmene okien dôjde k utesneniu budovy, a preto sa
musí zrealizovať nútené vetranie pomocou lokálnych rekuperačných jednotiek aspoň s intenzitou výmeny
vzduchu  na  úrovni  hygienického  minima.  V prípade  vykonávania  výrobných  činností  znehodnocujúcich
vnútorné  ovzdušie,  musí  mať  technologické  zariadenie  zabezpečené  vlastné  vetranie technologickou
vzduchotechnikou o vzduchovom výkone nad vzduchový vetrací výkon rekuperačných jednotiek. 
V  riešenej  stavbe  sa  uvažuje  o  prirodzenom  vetraní  prostredníctvom  otváravých  okien  a  dverí,  a  tiež
pomocou  lokálnej  rekuperačnej  jednotky.  Inštalácia  navrhovanej  lokálnej  vzduchotechniky  nevyžaduje
ďalšie požiadavky v zmysle čl.6 STN 730872.
.

8. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Stavebné konštrukcie objektu sú hodnotené v zmysle  STN  730802/Z2:  2015 ako nehorľavý konštrukčný
celok. Navrhovaný zatepľovací systém má certifikát pre zatepľovanie budov v súlade s čl. čl. 6.2.4.11 STN
730802/Z2: 2015  a technické osvedčenie „ETICS“. Osoby, ktoré budú unikať z budovy, nebudú ohrozené
odkvapkávaním a odpadávaním jednotlivých komponentov konštrukcie dodatočného zateplenia. 
Skutočná požiarna odolnosť a požadované kritériá novo navrhnutých stavebných konštrukcií, ktoré si to v
zmysle  tejto správy vyžadujú, bude preukázaná systémom posudzovania parametrov podľa zákona NR SR
č.  133/2013  Z.z.  o  stavebných  výrobkoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  resp.  Vyhlášky
MDVaRR  č.  162/2013  Z.z.  ktorou  sa  ustanovuje  zoznam  skupín  stavebných  výrobkov  a  systémy
posudzovania parametrov, ktoré budú predložené najneskôr pri kolaudačnom konaní.
Nakoľko sa jedná o zmenu stavby v zmysle STN 730802/Z2: 2015, požiadavky na stavebné látky z hľadiska
horľavosti podľa STN 73 0861 a STN 73 0862 sú splnené kvalifikáciou stavebného výrobku podľa tabuľky
NA.1 STN EN 13501-1+ A1.  Požiadavky na stavebné konštrukcie (stavebné prvky)  z hľadiska požiarnej
odolnosti podľa STN 73 0851, STN 73 0852 a STN 73 0856 sú splnené klasifikáciou stavebných výrobkov a
prvkov stavieb podľa STN EN 13501-2+A1.



9. ZÁVER

Navrhovanou zmenou nedochádza k zmene užívania objektu alebo prevádzky- nedochádza k zvýšeniu pv
ani  an,  nezvýši  sa ani  počet  osôb v posudzovanej  časti,  účel  objektu sa nezmení.  Týmito zmenami  sa
nezvýši požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti,  ani požiadavky na rozmery PÚ, požiarne odolnosti
stavebných  konštrukcií,  únikové  cesty,  odstupy.  V  platnosti  ostávajú  aj  všetky  zariadenia  pre  zásah.
Navrhnutou zmenou sa nezníži požiarna bezpečnosť stavby ani osôb, nesťaží sa zásah požiarnej jednotky.
Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú ďalšie požiadavky z hľadiska  protipožiarnej bezpečnosti. 

                                                 SO 100 – OBNOVA  ŠATNÍ

1. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÉ RIEŠENIE

Existujúci stav

Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tych rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 1977 - 1980.
Existujúci objekt je jednopodlažný, bez podpivničenia s plochou strechou s vnútornými dažďovými zvodmi
okrem jedného na spojovacej chodbe, ktorý je vyvedený vonku. Nosnú konštrukciu objektu tvoria základové
pásy a pätky z betónu, oceľová nosná konštrukcia pozostávajúca z oceľových stĺpov a oceľových strešných
priehradových nosníkov. Existujúci obvodový plášť hr. 250 mm je predsadený a je montovaný z vystužených
panelov z pórobetónu s domurovkami z pórobetónových tvárnic. Spojovacia chodba má existujúci obvodový
plášť  z kovoplastických  panelov  s tepelnou  izoláciou  z minerálnej  vlny  hr.  60  mm.  Existujúca  nosná
konštrukcia strechy je tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi a oceľovými plnostennými valcovanými
nosníkmi,  na  ktorých  je  uložený  strešný  plášť  s nosnou  vrstvou  z trapézového  oceľového  plechu
s nadbetónavkou prostým betónom. Na betóne je uložené existujúce zateplenie strechy z rohoží z minerálnej
vlny hr. 100 mm. Existujúca strešná krytina je z  viac vrstiev asfaltových pásov. Priečky sú murované z tehál
a montované zo sadrokartónu. Existujúca strešná krytina je z viac vrstiev asfaltovaných pásov. Vnútorné
priečky  sú  tehelné.  Vnútorné  omietky  sú  vápenné  štukové,  vonkajšie  vápennocementové  s nástrekom
tenkovrsvou maltovou hmotou. V obvodovom plášti sú osadené zdvojené hliníkové okná. Existujúce vstupné
dvere sú hliníkové jednoducho zasklené. Existujúce vstupné dvere sú oceľové plné a taktiež vstupné vráta
sú oceľové plné - zateplené.  Existujúca podlaha podľa podkladov je zateplená doskami IZOLAT hr. 25 mm
a perlitbetónom hr.  100 mm. Vykurovanie je teplovodné pomocou oceľových radiátorov. Príprava TUV je
v existujúcej plynovej kotolni. Budova je čiastočne vetraná nútene pomocou existujúcej vzduchotechniky.

Objekt je nevyhovujúci:
  

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle Zákona
č.555/2005  Z.z  o  energetickej  hospodárnosti  budov  a  Vyhlášky   Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja SR č.  324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa
vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z.(podrobnejšie vid´.ASR)

Údaje o     prevádzke  
Dispozične je objekt členený na dve časti :
- 1. NP časť budovy slúži ako šatňa zamestnancov a časť je ako spojovacia chodba s výrobnou halou. 

Navrhovaný stav

Pre  vytvorenie  optimálnych  podmienok  na  prevádzku  objektu  je  potrebné  previesť  zateplenie  objektu
a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Z dôvodu na zabezpečenie vstupu do 1.NP budovy tak, aby
mohla byť užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, sú navrhované nové vonkajšie
rampy. 

Zateplenie objektu      (podrobnejšie viď ASR)  

Na  budove  nedôjde  k zväčšeniu  okenných  otvorov,  ale  k  ich zmenšeniu  realizáciou  murovaných
medziokenných vložiek z presných pórobetónových tvárnic hr. 250 mm. 



Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav

Zvislé nosné konštrukcie

1.  Novonavrhované murivo obvodových stien spojovacej chodby bude z presných pórobetónových tvárnic
hr. 250 mm napr. YTONG P 4-550 (ekvivalent alebo lepší) murovaných na tenkovrstvú  maltu. Nové murivo
bude v atike ukončené stužujúcim železobetónovým vencom 150/174 mm betónovaným do pórobetónového
vencového  U-  profilu  napr.  systému  YTONG.  Betón  tohto  venca  C  25/30,  výstuž  B  500  (10500  R).
Nadokenné  preklady  v novom  murive  budú nosné  pórobetónové  vystužené  prierezu  250/250  mm napr.
systému YTONG. 
Murivo obvodového plášťa prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou závitových oceľových
tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii.
  2. Existujúci obvodový plášť  z vystužených pórobetónových panelov bude navýšený a zároveň  stužený
stužujúcim železobetónovým vencom 150/174 mm betónovaním do pórobetónového vencového U- profilu
napr. systému YTONG. Betón tohto venca C 25/30, výstuž B 500 (10500 R). Tento novonavrhovaný veniec
spriahnuť s existujúcimi panelmi obvodového plášťa pomocou lepiacej malty a tŕňov z nerezovej rebierkovej
ocele o 14 mm, dĺžky 480 mm a=1,0 m , hĺbka kotvenia do exitujúceho obvodového plášťa 250 mm.
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou závitových oceľových
tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii.
Existujúce medziokenné vložky z kovoplastických panelov budú vybúrané a nahradené murivom hr. 250 mm
z presných  pórobetónových  tvárnic  napr.  YTONG  P  4-550  (ekvivalent  alebo  lepší)  murovaných  na
tenkovrstvú  maltu.

 Úpravy povrchov.

Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160 mm a 200 mm /soklík hr.
180 mm/ s tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm a 200
mm, ekvivalent alebo lepší, /soklík XPS/.

Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém bude ukončený na
stenách  vonkajšou  silikátovou  omietkou  zrnitosti  0-2  mm  a  na  soklíkoch  s hrubozrnnou  omietkou.  Po
osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou omietkou ostení a priľahlého existujúceho
aj novonavrhovaného muriva. Po odstránení vonkajšieho kabrincového obkladu soklíka pred jeho zateplením
sa prevedie nová cementová omietka hladká.

Izolácie tepelné.

Viď popis zateplenia fasády, soklíka a strechy. Podrobnejšie viď výkres strechy a výkres rezov.

Výplne otvorov.

Po  odstránení  existujúcich  zdvojených  okien  a  vchodových  dverí  sa  osadia  nové  plastové  a  okná
s izolačným trojsklom a vstupné zasklené dvere hliníkové. Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí.

Nátery.

Navrhované zábradlia a madlá budú opatrené základným náterom a následne dvojnásobným syntetickým
náterom s 1x emailovaním. 

Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov a výrobkov na stavbu je možná len za ekvivalentné a lepšie.

2. ZATRIEDENIE STAVBY Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY 

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj na to, že  výrobná stavba bola postavená cca. v 70-tych až  80-tych
rokoch 20. storočia, je možné navrhovanú zmenu riešiť, vzhľadom na vyššie uvedené v zmysle § 98 bod 1 a
2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v platnom znení,  v náväznosti na STN 730834  resp. STN 730804 a STN
730802. 

Požiarna výška stavby je h= 0,00 m 

Konštrukčný systém je nehorľavý (v zmysle  čl. 72 pism.a) STN 730804).

Stavba sa hodnotí ako výrobný objekt.



Nakoľko  dochádza  k dodatočnému zatepleniu  stavby kontaktným zatepľovacím systémom, v  zmysle  čl.
2.2.3 STN 730834/Z2: 2015, jedná sa o zmenu stavieb skupiny II,  ktorá sa posudzuje podľa čl. 6.2.4.11
STN  730802/Z2: 2015, v zmysle ktorého  na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov podľa čl.
6.2.4.10  možno  z  vonkajšej  strany  nehorľavej  obvodovej  steny  v  závislosti  od  výšky  stavby  pridať
tepelnoizolačný systém podľa čl. 6.2.7, ktorý sa zhotovuje podľa  STN 73 2901.

Ostatné stavebné zmeny (výmena okien, dverí,  výmena radiátorov a pod.) zaraďujeme do  zmien stavieb
skupiny I, podľa STN 730834/Z2: 2015 v zmysle čl. 2.2.1, 2.2.2.

3. ZATEPLENIE (požiadavky v zmysle čl. 6.2.7 STN 730802/Z2: 2015)

-pod ľa čl. 6.2.7.5.1  STN  730802/Z2: 2015, na tepelnoizolačný kontaktný systém  triedy reakcie na oheň
aspoň A2- s1, d0 (minerálna vlna) na nehorľavej obvodovej stene  nie sú  ďalšie požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti stavieb.

4. BLESKOZVOD

Jestvujúci bleskozvod bude zdemontovaný a bude nahradený novým bleskozvodom. 
Bleskozvod  bude vyhotovený v zmysle  STN EN 62 305-1-4.  Zvody  bleskozvodov  kotvené  na  strešnom
plášti (horľavý povrch- EPS ) v zmysle čl. 6.2.9.3 STN 730802/Z2: 2015, ako aj čl. 5.2.4, čl. 5.3.4 STN EN
62 305-3 a čl. 5.27 STN 732901:2015 musia byť na konzolách vyhotovené vo vzdialenosti najmenej 100 mm
nad zatepľovacím systémom, resp. horľavým povrchom strešného plášťa. Vzhľadom ku skutočnosti, že ako
tepelnoizolačný materiál  na obvodovom plašti je použitá minerálna vlna (trieda reakcie na oheň  A2- s1, d0)
nie sú potrebné ďalšie požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany v zmysle vyššie uvedenej normy.

5. ELEKTROINŠTALÁCIA

Investor  na  vlastné  náklady  zabezpečí  úpravu  elektroinštalácie  spojenú s úpravu  osvetlenia  na  fasáde
v súvislosti s jej zateplením.  
Novovytvorené resp.rekonštruované vnútorné rozvody a inštalácie musia byť  vyhotovené podľa platných
STN  v  predpísanom  krytí  podľa  charakteru  prostredia,  určeného  protokolom  o  prostredí.  Stanovenie
prostredia sa vykoná v zmysle STN 33 2000-5-51. Protokoly o odbornej ohliadke a skúške elektroinštalácie
zabezpečí investor pred kolaudáciou.

6. VYKUROVANIE 

Existujúce vykurovanie je teplovodné – dvojrúrkový oceľový rozvod s núteným obehom. Vykurovacie  telesá
sú z oceľových radiátorov umiestnenými pod oknami. Zdrojom tepla je existujúci plynový kondenzačný kotol.
Projekt nerieši zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy investor na vlastné náklady zabezpečí
vyregulovanie vykurovacej sústavy a osadenie termoregulačných ventilov na vykurovacie telesá. 
Pri výstavbe, prevádzke a údržbe kotla resp. komína je potrebné dodržať požiadavky podľa vyhlášky MV SR
č. 401/2007 Z.z..

7. VETRANIE

Objekt v súčasnom stave má riešené nútené vetranie pomocou existujúcej vzduchotechniky. VZT sa nemení
a zostáva existujúca.  

8. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Stavebné konštrukcie objektu sú hodnotené v zmysle  STN  730802/Z2:  2015 ako nehorľavý konštrukčný
celok. Navrhovaný zatepľovací systém má certifikát pre zatepľovanie budov v súlade s čl. čl. 6.2.4.11 STN
730802/Z2: 2015  a technické osvedčenie „ETICS“. Osoby, ktoré budú unikať z budovy, nebudú ohrozené
odkvapkávaním a odpadávaním jednotlivých komponentov konštrukcie dodatočného zateplenia. 
Skutočná požiarna odolnosť a požadované kritériá novo navrhnutých stavebných konštrukcií, ktoré si to v
zmysle  tejto správy vyžadujú, bude preukázaná systémom posudzovania parametrov podľa zákona NR SR
č.  133/2013  Z.z.  o  stavebných  výrobkoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  resp.  Vyhlášky
MDVaRR  č.  162/2013  Z.z.  ktorou  sa  ustanovuje  zoznam  skupín  stavebných  výrobkov  a  systémy
posudzovania parametrov, ktoré budú predložené najneskôr pri kolaudačnom konaní.
Nakoľko sa jedná o zmenu stavby v zmysle STN 730802/Z2: 2015, požiadavky na stavebné látky z hľadiska



horľavosti podľa STN 73 0861 a STN 73 0862 sú splnené kvalifikáciou stavebného výrobku podľa tabuľky
NA.1 STN EN 13501-1+ A1.  Požiadavky na stavebné konštrukcie (stavebné prvky)  z hľadiska požiarnej
odolnosti podľa STN 73 0851, STN 73 0852 a STN 73 0856 sú splnené klasifikáciou stavebných výrobkov a
prvkov stavieb podľa STN EN 13501-2+A1.

9. ZÁVER

Navrhovanou zmenou nedochádza k zmene užívania objektu alebo prevádzky- nedochádza k zvýšeniu pv
ani  an,  nezvýši  sa ani  počet  osôb v posudzovanej  časti,  účel  objektu sa nezmení.  Týmito zmenami  sa
nezvýši požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti,  ani požiadavky na rozmery PÚ, požiarne odolnosti
stavebných  konštrukcií,  únikové  cesty,  odstupy.  V  platnosti  ostávajú  aj  všetky  zariadenia  pre  zásah.
Navrhnutou zmenou sa nezníži požiarna bezpečnosť stavby ani osôb, nesťaží sa zásah požiarnej jednotky.
Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú ďalšie požiadavky z hľadiska  protipožiarnej bezpečnosti. 

                      SO 040d - OBNOVA OPLÁŠTENIA HALY POVRCHOVÝCH ÚPRAV

1. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÉ RIEŠENIE

Existujúci stav

Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 1977 - 1980.
Existujúci  objekt  je  jednopodlažný  bez  podpivničenia  s plochou  strechou  s vonkajšími  okapami  a tiež
s medzistrešným  žľabom.  Nosnú  konštrukciu  objektu  tvoria  základové  pásy  a pätky  zo  železobetónu,
oceľová nosná rámová konštrukcia pozostávajúca z oceľových rámov. Existujúci obvodový plášť hr. 325 mm
je  predsadený  a je  montovaný  z panelov  z expanditbetónu  s  domurovkami  z pórobetónových  tvárnic.
Obvodný  plášť  nad  parapetom  okien  je  tvorený  dvoma  trapézovými  oceľovými  plechmi  so  zateplením
minerálnou vlnou hr. 60 mm umiestnenou medzi plechmi. Existujúca podlaha podľa podkladov z keramickej
dlažby. V obvodovom plášti sú osadené jednoducho zasklené oceľové okná. Existujúce vstupné dvere sú
oceľové plné a taktiež vstupné vráta sú oceľové plné.  
Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými rámovými nosníkmi a oceľovými plnostennými
valcovanými väzničkami, na ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou z trapézového hliníkového
plechu.  Existujúce zateplenie strechy je  z rohoží  z minerálnej  vlny hr.  100 mm a z nástreku tvrdou PUR
penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom plechu. Malá časť strechy nad vstavkom je zateplená
iba nástrekom tvrdou PUR penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom plechu, bez zateplenia
minerálnou  vatou.  Vnútorné  omietky  sú  vápenné  hladké,  vonkajšie  vápennocementové  s nástrekom
tenkovrsvou maltovou hmotou.  V obvodovom murovanom plášti sú osadené jednoducho zasklené oceľové
okná. Vykurovanie je existujúcou vzduchotechnikou so zdrojom tepla – teplovzdušné jednotky na zemný
plyn.

Objekt je nevyhovujúci:

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle Zákona
č.555/2005  Z.z  o  energetickej  hospodárnosti  budov  a  Vyhlášky   Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja SR č.  324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa
vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z.(podrobnejšie vid´.ASR)

Údaje o     prevádzke  
Dispozične  tvorí  objekt  jeden  celok  určený  a využívaný  ako  výrobná  strojárenská  hala.  Od  ostatných
výrobných priestorov firmy je oddelená vnútornými stenami a vrátami. 

Navrhovaný stav
 
Pre  vytvorenie  optimálnych  podmienok  na  prevádzku  objektu  je  potrebné  previesť  zateplenie  objektu
a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Na zabezpečenie vstupu do 1.NP budovy tak, aby mohla
byť  užívaná  osobami  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu  a orientácie,  je  možné  využívať  existujúci
bezbariérový vstup. 



Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému (podrobnejšie viď ASR)

Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav

Zvislé nosné konštrukcie
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou závitových oceľových
tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii.

Úpravy povrchov.

Fasáda objektu z panelov bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm s tepelnou
izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm,  ekvivalent  alebo lepší,
soklík bude zateplený XPS hr. 220 mm.

Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnymi minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém bude ukončený na
stenách  vonkajšou  silikátovou  omietkou  zrnitosti  0-2  mm  a  na  soklíkoch  s hrubozrnnou  omietkou.  Po
osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou omietkou ostení a priľahlého existujúceho
muriva. Po odstránení vonkajšej omietky soklíka pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová omietka
hladká.

Izolácie tepelné.

Viď popis zateplenia fasády a strechy a výkres strechy a výkres rezov.

Výplne otvorov.

Po odstránení oceľových okien a vchodových dverí sa osadia nové kovové – plastové okná s izolačným
trojsklom. Vstupné vráta (1 ks) sa vymenia za nové zateplené a na vstupných dverách bude vymenený krídlo
za nové zateplené.

Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí.

Nátery.

Existujúce  dvere  a vráta  a novonavrhované  zámočnícke  výrobky  budú  opatrené  základným  náterom
a následne  dvojnásobným  syntetickým  náterom  s 1x  emailovaním.  Z existujúcich  konštrukcií  pred
nanesením nového náteru odstrániť starý náter.

Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov a výrobkov na stavbu je možná len za ekvivalentné a lepšie.

2. ZATRIEDENIE STAVBY Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY 

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj na to, že  výrobná stavba bola postavená cca. v 70-tych až 80-tych
rokoch 20. storočia, je možné navrhovanú zmenu riešiť, vzhľadom na vyššie uvedené, v zmysle § 98 bod 1 a
2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v platnom znení,   v náväznosti na  STN 730834   resp. STN 730804 a
STN 730802.

Požiarna výška stavby je h= 0,00 m 

Konštrukčný systém je nehorľavý (v zmysle čl. 72 pism.a)STN 730804).

Stavba sa hodnotí ako výrobný objekt.

Nakoľko  dochádza  k dodatočnému zatepleniu  stavby kontaktným zatepľovacím systémom, v  zmysle  čl.
2.2.3 STN 730834/Z2: 2015, jedná sa o zmenu stavieb skupiny II,  ktorá sa posudzuje podľa čl. 6.2.4.11
STN  730802/Z2: 2015, v zmysle ktorého  na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov podľa čl.
6.2.4.10  možno  z  vonkajšej  strany  nehorľavej  obvodovej  steny  v  závislosti  od  výšky  stavby  pridať
tepelnoizolačný systém podľa čl. 6.2.7, ktorý sa zhotovuje podľa  STN 73 2901.

Ostatné stavebné zmeny (výmena okien, dverí, výmena radiátorov a pod.) zaraďujeme do  zmien stavieb
skupiny I, podľa STN 730834/Z2: 2015 v zmysle čl. 2.2.1, 2.2.2.



3. ZATEPLENIE (požiadavky v zmysle čl. 6.2.7 STN 730802/Z2: 2015)

-pod ľa čl. 6.2.7.5.1  STN  730802/Z2: 2015, na tepelnoizolačný kontaktný systém  triedy reakcie na oheň
aspoň A2- s1, d0 (minerálna vlna) na nehorľavej obvodovej stene  nie sú  ďalšie požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti stavieb.

4. BLESKOZVOD

Jestvujúci bleskozvod bude zdemontovaný a bude nahradený novým bleskozvodom. 
Bleskozvod  bude vyhotovený v zmysle  STN EN 62 305-1-4.  Zvody  bleskozvodov  kotvené  na  strešnom
plášti (horľavý povrch- EPS ) v zmysle čl. 6.2.9.3 STN 730802/Z2: 2015, ako aj čl. 5.2.4, čl. 5.3.4 STN EN
62 305-3 a čl. 5.27 STN 732901:2015 musia byť na konzolách vyhotovené vo vzdialenosti najmenej 100 mm
nad zatepľovacím systémom, resp. horľavým povrchom strešného plášťa. Vzhľadom ku skutočnosti, že ako
tepelnoizolačný materiál  na obvodovom plašti je použitá minerálna vlna (trieda reakcie na oheň  A2- s1, d0)
nie sú potrebné ďalšie požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany v zmysle vyššie uvedenej normy.

5. ELEKTROINŠTALÁCIA

Investor  na  vlastné  náklady  zabezpečí  úpravu  elektroinštalácie  spojenú s úpravu  osvetlenia  na  fasáde
v súvislosti s jej zateplením.  
Novovytvorené resp.rekonštruované vnútorné rozvody a inštalácie musia byť  vyhotovené podľa platných
STN  v  predpísanom  krytí  podľa  charakteru  prostredia,  určeného  protokolom  o  prostredí.  Stanovenie
prostredia sa vykoná v zmysle STN 33 2000-5-51. Protokoly o odbornej ohliadke a skúške elektroinštalácie
zabezpečí investor pred kolaudáciou.

6. VYKUROVANIE 

Existujúce vykurovanie lode haly je existujúcou vzduchotechnikou s ohrevom na zemný plyn. Projekt nerieši
zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy investor na vlastné náklady zabezpečí vyregulovanie
vykurovacej sústavy. 
Pri výstavbe, prevádzke a údržbe kotla resp. komína je potrebné dodržať požiadavky podľa vyhlášky MV SR
č. 401/2007 Z.z..

7. VETRANIE

Objekt v súčasnom stave je vetraný existujúcou technologickou vzduchotechnikou a tá sa nemení. 

8. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Stavebné konštrukcie objektu sú hodnotené v zmysle  STN  730802/Z2:  2015 ako nehorľavý konštrukčný
celok. Navrhovaný zatepľovací systém má certifikát pre zatepľovanie budov v súlade s čl. čl. 6.2.4.11 STN
730802/Z2: 2015  a technické osvedčenie „ETICS“. Osoby, ktoré budú unikať z budovy, nebudú ohrozené
odkvapkávaním a odpadávaním jednotlivých komponentov konštrukcie dodatočného zateplenia. 
Skutočná požiarna odolnosť a požadované kritériá novo navrhnutých stavebných konštrukcií, ktoré si to v
zmysle  tejto správy vyžadujú, bude preukázaná systémom posudzovania parametrov podľa zákona NR SR
č.  133/2013  Z.z.  o  stavebných  výrobkoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  resp.  Vyhlášky
MDVaRR  č.  162/2013  Z.z.  ktorou  sa  ustanovuje  zoznam  skupín  stavebných  výrobkov  a  systémy
posudzovania parametrov, ktoré budú predložené najneskôr pri kolaudačnom konaní.
Nakoľko sa jedná o zmenu stavby v zmysle STN 730802/Z2: 2015, požiadavky na stavebné látky z hľadiska
horľavosti podľa STN 73 0861 a STN 73 0862 sú splnené kvalifikáciou stavebného výrobku podľa tabuľky
NA.1 STN EN 13501-1+ A1.  Požiadavky na stavebné konštrukcie (stavebné prvky)  z hľadiska požiarnej
odolnosti podľa STN 73 0851, STN 73 0852 a STN 73 0856 sú splnené klasifikáciou stavebných výrobkov a
prvkov stavieb podľa STN EN 13501-2+A1.

9. ZÁVER

Navrhovanou zmenou nedochádza k zmene užívania objektu alebo prevádzky- nedochádza k zvýšeniu pv
ani  an,  nezvýši  sa ani  počet  osôb v posudzovanej  časti,  účel  objektu sa nezmení.  Týmito zmenami  sa
nezvýši požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti,  ani požiadavky na rozmery PÚ, požiarne odolnosti



stavebných  konštrukcií,  únikové  cesty,  odstupy.  V  platnosti  ostávajú  aj  všetky  zariadenia  pre  zásah.
Navrhnutou zmenou sa nezníži požiarna bezpečnosť stavby ani osôb, nesťaží sa zásah požiarnej jednotky.
Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú ďalšie požiadavky z hľadiska  protipožiarnej bezpečnosti. 

                        SO 380 -  OBNOVA HALY ÚDRŽBÁRSKEHO STREDISKA

1. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÉ RIEŠENIE

Existujúci stav

Jestvujúci objekt bol uvedený do prevádzky na prelome 80 a 90-tých rokov 20. storočia.                   
Jestvujúci objekt je jednopodlažný s čiastočne vstavaným jedným podlažím, bez podpivničenia s plochou
strechou s vonkajšími okapami. Nosnú konštrukciu objektu tvoria základové pásy a pätky z betónu, oceľová
nosná  priehradová  konštrukcia  a  vnútorné pórobetónové  murivo.  Obvodový  plášť  je  predsadený  a je
murovaný  z pórobetónových  tvárnic,  hrúbka  muriva  330  mm.  Jestvujúca  nosná  konštrukcia  strechy  je
tvorená oceľovými plnostennými sedlovými nosníkmi a oceľovými plnostennými valcovanými väzničkami, na
ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou z trapézového oceľového plechu. Jestvujúce zateplenie
strechy je z AC – PS sendvičových panelov tvorených vrstvou 50 mm penového polystyrénu obojstranne
plašťovaného  azbestocementovými  doskami  hr.  6  mm.  Jestvujúca  strešná  krytina  je  z viac  vrstiev
asfaltovaných  pásov.  Vnútorné  priečky  sú  tehelné.  Vnútorné  omietky  sú  vápenné  štukové,  vonkajšie
vápennocementové  s nástrekom  tenkovrsvou  maltovou  hmotou  VAPOM  (DIKOPLAST).  V  obvodovom
murovanom plášti sú osadené zdvojené oceľové a zdvojené drevené okná. Jestvujúce vstupné dvere  sú
oceľové plné a taktiež vstupné vráta sú oceľové plné - zateplené. 

Objekt je nevyhovujúci:

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle Zákona
č.555/2005  Z.z  o  energetickej  hospodárnosti  budov  a  Vyhlášky   Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja SR č.324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vVhláška 364/2012 Z.z ,  ktorou sa
vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z.(podrobnejšie vid´.ASR)

Údaje o     prevádzke  
Dispozične je objekt členený na dve časti :

- 1. NP slúži výrobná hala, z ktorej je vstup do vstavku s kanceláriami a hygienickým zariadením. 
- 2. NP – vstavok slúži pre administratívne účely. 

Navrhovaný stav

Pre  vytvorenie  optimálnych  podmienok  na  prevádzku  objektu  je  potrebné  previesť  zateplenie  objektu
a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Z dôvodu na zabezpečenie vstupu do 1.NP budovy tak, aby
mohla byť užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, sú navrhované nové vonkajšie
rampy. 

Zateplenie objektu   (podrobnejšie viď ASR)     

Objekt  výrobnej  haly bude zásobovaný teplom z jestvujúcich infražiaričov na zemný plyn  a z jestvujúcej
plynovej kotolne na zemný plyn.
 

Popis stavebných konštrukcií.

Úpravy povrchov.

Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm /soklík hr. 140 mm/ s
tepelnou izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.200 mm, ekvivalent alebo
lepší,  /soklík XPS/.

Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnym minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém bude ukončený na



stenách  vonkajšou  silikátovou  omietkou  zrnitosti  0-2  mm  a  na  soklíkoch  s hrubozrnnou  omietkou.  Po
osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou omietkou ostení a priľahlého muriva. Po
odstránení vonkajšej omietky soklíka pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová omietka hladká.
Strešná  rímsa  bude  zateplená  sendvičovými  panelmi  z IPN  peny  obojstranné  plášťovanej  plechom
oplechovaná lakoplastovaným oceľovým plechom. 

Izolácie tepelné.

Viď  popis  zateplenia  fasády  a strechy.  Okraj  strechy  bude  predĺžený  v smere  okapu  a štítu  o hrúbku
zateplenia fasády a bude spevnený sendičovými panelmi hr. 160 mm z IPN peny obojstranne plášťovanej
plechom – šírka pásu 500 mm. Podrobnejšie viď výkres strechy a výkres rezov.

Výplne otvorov.

Po  odstránení  oceľových  a  drevených  zdvojených  okien  a  vchodových  dverí  sa  osadia  nové  plastové
a kovové – hliníkové okná s izolačným trojsklom a vstupné dvere hliníkové plné. Vstupné vráta (3 ks) sa
nemenia, zostávajú jestvujúce.

Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí.

Nátery.

Navrhované zábradlia a madlá, jestvujúci rebrík a jestvujúce 3 ks vstupných vrát budú opatrené základným
náterom a následne dvojnásobným syntetickým náterom s 1x  emailovaním. Z jestvujúceho rebríka a vrát
pred nanesením nového náteru odstrániť starý náter.

Vzduchotechnika
Objekt  v súčasnom  stave  nemá  riešené  vetranie  pomocou  vzduchotechniky,  vetranie  je  zabezpečené
infiltráciou škárami okien a vrát. Po zateplení budovy a výmene okien dôjde k utesneniu budovy a preto sa
musí zrealizovať nútené vetranie pomocou lokálnych rekuperačných jednotiek aspoň s intenzitou výmeny
vzduchu  na  úrovni  hygienického  minima.  V prípade  vykonávania  výrobných  činností  znehodnocujúcich
vnútorné  ovzdušie,  musí  mať  technologické  zariadenie  zabezpečené  vlastné  vetranie  technologickou
vzduchotechnikou o vzduchovom výkone nad vzduchový vetrací výkon rekuperačných jednotiek. V tomto
projekte nie je vzduchotechnika riešená, jej realizáciu zabezpečí investor mimo tohto projektu. 

Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov a výrobkov na stavbu je možná len za ekvivalentné a lepšie.

2. ZATRIEDENIE STAVBY Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY 

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj na to, že  výrobná stavba bola postavená cca. v 80-tych až 90-tych
rokoch 20. storočia(projektovaná koncom 70-tych rokov), je možné navrhovanú zmenu riešiť, vzhľadom na
vyššie uvedené, v zmysle § 98 bod 1 a 2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v platnom znení,  v naväznosti na
STN 730804, STN 730802 resp.STN 730834.

Požiarna výška stavby je h= 0,00 m ( v zmysle čl. čl. 55 STN 730804 ) 

Konštrukčný systém je nehorľavý (v zmysle čl. čl. 72 pism.a)STN 730804). 

Stavba sa hodnotí ako výrobný objekt.

Nakoľko  dochádza  k dodatočnému zatepleniu  stavby kontaktným zatepľovacím systémom, v  zmysle  čl.
2.2.3 STN 730834/Z2: 2015, jedná sa o zmenu stavieb skupiny II,  ktorá sa posudzuje podľa čl. 6.2.4.11
STN  730802/Z2: 2015, v zmysle ktorého  na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov podľa čl.
6.2.4.10  možno  z  vonkajšej  strany  nehorľavej  obvodovej  steny  v  závislosti  od  výšky  stavby  pridať
tepelnoizolačný systém podľa čl. 6.2.7, ktorý sa zhotovuje podľa  STN 73 2901.

Ostatné  stavebné  zmeny  (výmena  okien,  dverí,  montaž  lokálných  rekuperačných  jednotiek,  výmena
radiátorov a pod.) zaraďujeme do zmien stavieb skupiny I, podľa STN 730834/Z2: 2015 v zmysle čl. 2.2.1,
2.2.2.



3. ZATEPLENIE (požiadavky v zmysle čl. 6.2.7 STN 730802/Z2: 2015)

-pod ľa čl. 6.2.7.5.1  STN  730802/Z2: 2015, na tepelnoizolačný kontaktný systém  triedy reakcie na oheň
aspoň A2- s1, d0 (minerálna vlna) na nehorľavej obvodovej stene  nie sú  ďalšie požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti stavieb.

4. BLESKOZVOD

Jestvujúci bleskozvod bude zdemontovaný a bude nahradený novým bleskozvodom. 
Náklady s realizáciou nového bleskozvodu uhradí investor z vlastných nákladom mimo tohto projektu.
Bleskozvod  bude vyhotovený v zmysle  STN EN 62 305-1-4.  Zvody  bleskozvodov  kotvené  na  strešnom
plášti (horľavý povrch- EPS ) v zmysle čl. 6.2.9.3 STN 730802/Z2: 2015, ako aj čl. 5.2.4, čl. 5.3.4 STN EN
62 305-3 a čl. 5.27 STN 732901:2015 musia byť na konzolách vyhotovené vo vzdialenosti najmenej 100 mm
nad zatepľovacím systémom, resp. horľavým povrchom strešného plášťa. Vzhľadom ku skutočnosti, že ako
tepelnoizolačný materiál  na obvodovom plašti je použitá minerálna vlna (trieda reakcie na oheň  A2- s1, d0)
nie sú potrebné ďalšie požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany v zmysle vyššie uvedenej normy.

5. ELEKTROINŠTALÁCIA

Investor  na  vlastné  náklady  zabezpečí  úpravu  elektroinštalácie  spojenú  s výmenou  vstupných  vrát
a s úpravu osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením. 
Novovytvorené resp.rekonštruované vnútorné rozvody a inštalácie musia byť  vyhotovené podľa platných
STN  v  predpísanom  krytí  podľa  charakteru  prostredia,  určeného  protokolom  o  prostredí.  Stanovenie
prostredia sa vykoná v zmysle STN 33 2000-5-51. Protokoly o odbornej ohliadke a skúške elektroinštalácie
zabezpečí investor pred kolaudáciou.

6. VYKUROVANIE 

Jestvujúce vykurovanie lode haly je jestvujúcimi lokálnymi plynovými infražiaričmi na zemný plyn. Jestvujúce
vykurovanie  sociálneho  vstavku  je  teplovodné  –  dvojrúrkový  oceľový  rozvod  s núteným  obehom.
Vykurovacie  telesá sú z oceľových rebrovaných a hladkých rúr umiestnenými pod oknami. Zdrojom tepla je
jestvujúci plynový kondenzačný kotol. Projekt nerieši zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy
investor  na  vlastné  náklady zabezpečí  vyregulovanie  vykurovacej  sústavy a osadenie  termoregulačných
ventilov na vykurovacie telesá. 
Pri výstavbe, prevádzke a údržbe kotla resp. komína je potrebné dodržať požiadavky podľa vyhlášky MV SR
č. 401/2007 Z.z..

7. VETRANIE

Objekt  v súčasnom  stave  nemá  riešené  vetranie  pomocou  vzduchotechniky,  vetranie  je  zabezpečené
infiltráciou škárami okien a vrát. Po zateplení budovy a výmene okien dôjde k utesneniu budovy a preto sa
musí zrealizovať nútené vetranie pomocou lokálnych rekuperačných jednotiek aspoň s intenzitou výmeny
vzduchu  na  úrovni  hygienického  minima.  V prípade  vykonávania  výrobných  činností  znehodnocujúcich
vnútorné  ovzdušie,  musí  mať  technologické  zariadenie  zabezpečené  vlastné  vetranie  technologickou
vzduchotechnikou o vzduchovom výkone nad vzduchový vetrací výkon rekuperačných jednotiek. V tomto
projekte nie je vzduchotechnika riešená, jej realizáciu zabezpečí investor mimo tohto projektu

8. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Stavebné konštrukcie objektu sú hodnotené v zmysle  STN  730802/Z2:  2015 ako nehorľavý konštrukčný
celok. Navrhovaný zatepľovací systém má certifikát pre zatepľovanie budov v súlade s čl. čl. 6.2.4.11 STN
730802/Z2: 2015  a technické osvedčenie „ETICS“. Osoby, ktoré budú unikať z budovy, nebudú ohrozené
odkvapkávaním a odpadávaním jednotlivých komponentov konštrukcie dodatočného zateplenia. 
Skutočná požiarna odolnosť a požadované kritériá novo navrhnutých stavebných konštrukcií, ktoré si to v
zmysle  tejto správy vyžadujú, bude preukázaná systémom posudzovania parametrov podľa zákona NR SR
č.  133/2013  Z.z.  o  stavebných  výrobkoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  resp.  Vyhlášky
MDVaRR  č.  162/2013  Z.z.  ktorou  sa  ustanovuje  zoznam  skupín  stavebných  výrobkov  a  systémy
posudzovania parametrov, ktoré budú predložené najneskôr pri kolaudačnom konaní.



Nakoľko sa jedná o zmenu stavby v zmysle STN 730802/Z2: 2015, požiadavky na stavebné látky z hľadiska
horľavosti podľa STN 73 0861 a STN 73 0862 sú splnené kvalifikáciou stavebného výrobku podľa tabuľky
NA.1 STN EN 13501-1+ A1.  Požiadavky na stavebné konštrukcie (stavebné prvky)  z hľadiska požiarnej
odolnosti podľa STN 73 0851, STN 73 0852 a STN 73 0856 sú splnené klasifikáciou stavebných výrobkov a
prvkov stavieb podľa STN EN 13501-2+A1.

9. ZÁVER

Navrhovanou zmenou nedochádza k zmene užívania objektu alebo prevádzky- nedochádza k zvýšeniu pv
ani  an,  nezvýši  sa ani  počet  osôb v posudzovanej  časti,  účel  objektu sa nezmení.  Týmito zmenami  sa
nezvýši požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti,  ani požiadavky na rozmery PÚ, požiarne odolnosti
stavebných  konštrukcií,  únikové  cesty,  odstupy.  V  platnosti  ostávajú  aj  všetky  zariadenia  pre  zásah.
Navrhnutou zmenou sa nezníži požiarna bezpečnosť stavby ani osôb, nesťaží sa zásah požiarnej jednotky.
Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú ďalšie požiadavky z hľadiska  protipožiarnej bezpečnosti. 

                                    SO 040 - OBNOVA OPLÁŠTENIA VÝROBNEJ HALY 

1. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÉ RIEŠENIE

Existujúci stav

Existujúci objekt bol projektovaný v 60 -70 – tých rokoch 20. storočia a vybudovaný v rokoch 1977 - 1980.
Existujúci  objekt  je  jednopodlažný  bez  podpivničenia  s plochou  strechou  s vonkajšími  okapami  a tiež
s medzistrešným  žľabom.  Nosnú  konštrukciu  objektu  tvoria  základové  pásy  a pätky  zo  železobetónu,
oceľová nosná rámová konštrukcia pozostávajúca z oceľových rámov. Existujúci obvodový plášť hr. 325 mm
je  predsadený  a je  montovaný  z panelov  z expanditbetónu  s  domurovkami  z pórobetónových  tvárnic.
Obvodný plášť nad parapetom okien je tvorený hliníkovým obvodovým plášťom v minulosti vyrábaným pod
názvom SIDALVAR FEAL VAR pričom medzi dvoma hliníkovými plechmi je zateplenie minerálnou vatou hr.
60 mm. Existujúca podlaha betónová s bezprašnou povrchovou úpravou. V obvodovom plášti sú osadené
jednoducho zasklené hliníkové okná. Existujúce vstupné dvere sú oceľové plné.  
Existujúca nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovými rámovými nosníkmi a oceľovými plnostennými
valcovanými väzničkami, na ktorých je uložený strešný plášť s nosnou vrstvou z trapézového hliníkového
plechu. Existujúce zateplenie strechy je  z rohoží  z minerálnej  vaty hr.  100 mm a z nástreku tvrdou PUR
penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom plechu. Malá časť strechy nad vstavkom je zateplená
iba nástrekom tvrdou PUR penou hr. 60 mm z exteriérovej strany na trapézovom plechu, bez zateplenia
minerálnou  vatou.  Vnútorné  omietky  sú  vápenné  hladké,  vonkajšie  vápennocementové  s nástrekom
tenkovrsvou maltovou hmotou.  Vykurovanie je existujúcimi plynovými infražiaričmi na palivo zemný plyn.

Objekt je nevyhovujúci:

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle Zákona
č.555/2005  Z.z  o  energetickej  hospodárnosti  budov  a  Vyhlášky  Ministerstva  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja SR č.  324/2016 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška 364/2012 Z.z , ktorou sa
vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z.(podrobnejšie vid´.ASR)

Údaje o     prevádzke  
Dispozične  tvorí  objekt  jeden  celok  určený  a využívaný  ako  výrobná  strojárenská  hala.  Od  ostatných
výrobných priestorov firmy je oddelená vnútornými stenami a vrátami. 

Navrhovaný stav

Pre  vytvorenie  optimálnych  podmienok  na  prevádzku  objektu  je  potrebné  previesť  zateplenie  objektu
a vyregulovať vykurovaciu sústavu po zateplení. Na zabezpečenie vstupu do 1.NP budovy tak, aby mohla
byť  užívaná  osobami  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu  a orientácie,  je  možné  využívať  existujúci
bezbariérový vstup. 

Prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému(podrobnejšie viď ASR) 



 Na budove nedôjde k zväčšeniu okenných otvorov.
 

Popis stavebných konštrukcií – navrhovaný stav

Zvislé nosné konštrukcie
Existujúci obvodový plášť prikotviť k existujúcej oceľovej nosnej konštrukcii pomocou závitových oceľových
tyčí s pozinkovaným povrchom privarením k existujúcej konštrukcii.

 Úpravy povrchov.

Fasáda objektu z panelov bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160mm s tepelnou
izoláciou z minerálnych fasádnych izolačných dosiek FKD-S Thermal hr.160 mm,  ekvivalent  alebo lepší,
soklík bude zateplený XPS hr. 220 mm.

Ostenia okien a dverí budú zateplené fasádnymi minerálnymi doskami hr. 30 mm. Systém bude ukončený na
stenách  vonkajšou  silikátovou  omietkou  zrnitosti  0-2  mm  a  na  soklíkoch  s hrubozrnnou  omietkou.  Po
osadení nových okien sa prevedú vysprávky vápennou štukovou omietkou ostení a priľahlého existujúceho
muriva. Po odstránení vonkajšej omietky soklíka pred jeho zateplením sa prevedie nová cementová omietka
hladká.

Izolácie tepelné.

Viď  popis  zateplenia  fasády  a strechy  a  výkres  strechy  a výkres  rezov.  Okraj  strechy  pri  vymieňanom
obvodovom plašti z hornej  strany v šírke pásu 500 mm je potrebné dotepliť striekanou PUR penou hr. 30
mm s napojením na existujúci strešný plášť.

Výplne otvorov.

Po odstránení existujúcich okien sa osadia nové plastové okná s izolačným trojsklom. Vstupné dvere sa
zateplia.

Podrobnejšie viď výkresy výpisu okien a dverí.

Nátery.

Existujúce dvere a  novonavrhované zámočnícke výrobky budú opatrené základným náterom a následne
dvojnásobným syntetickým náterom s 1x emailovaním. Z existujúcich konštrukcií pred nanesením nového
náteru odstrániť starý náter.

Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov a výrobkov na stavbu je možná len za ekvivalentné a lepšie.

2. ZATRIEDENIE STAVBY Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY 

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj na to, že  výrobná stavba bola postavená cca. v 70-tych  rokoch 20.
storočia, je možné navrhovanú zmenu riešiť, vzhľadom na vyššie uvedené v zmysle § 98 bod 1 a 2 Vyhlášky
MV SR č. 94/2004 Z.z.,  v naväznosti na STN 730834, STN 730804 resp. STN 730802.

Požiarna výška stavby je h= 3,65 m ( v zmysle čl. čl. 55 STN 730804 ) Stavba má 2NP.

Konštrukčný systém je nehorľavý (v zmysle čl. čl. 72 pism.a)STN 730804). 

Stavba sa hodnotí ako výrobný objekt.

Nakoľko  dochádza  k dodatočnému zatepleniu  stavby kontaktným zatepľovacím systémom, v  zmysle  čl.
2.2.3 STN 730834/Z2: 2015, jedná sa o zmenu stavieb skupiny II,  ktorá sa posudzuje podľa čl. 6.2.4.11
STN  730802/Z2: 2015, v zmysle ktorého  na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov podľa čl.
6.2.4.10  možno  z  vonkajšej  strany  nehorľavej  obvodovej  steny  v  závislosti  od  výšky  stavby  pridať
tepelnoizolačný systém podľa čl. 6.2.7, ktorý sa zhotovuje podľa STN 73 2901.

Ostatné stavebné zmeny (výmena okien, dverí, výmena radiátorov a pod.) zaraďujeme do  zmien stavieb
skupiny I, podľa STN 730834/Z2: 2015 v zmysle čl. 2.2.1, 2.2.2.



3. ZATEPLENIE (požiadavky v zmysle čl. 6.2.7 STN 730802/Z2: 2015)

-pod ľa čl. 6.2.7.5.1  STN  730802/Z2: 2015, na tepelnoizolačný kontaktný systém  triedy reakcie na oheň
aspoň A2- s1, d0 (minerálna vlna) na nehorľavej obvodovej stene  nie sú  ďalšie požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti stavieb.

4. BLESKOZVOD

Jestvujúci bleskozvod bude zdemontovaný a bude nahradený novým bleskozvodom. 
Náklady s realizáciou nového bleskozvodu uhradí investor z vlastných nákladom mimo tohto projektu.
Bleskozvod  bude vyhotovený v zmysle  STN EN 62 305-1-4.  Zvody  bleskozvodov  kotvené  na  strešnom
plášti (horľavý povrch- EPS ) v zmysle čl. 6.2.9.3 STN 730802/Z2: 2015, ako aj čl. 5.2.4, čl. 5.3.4 STN EN
62 305-3 a čl. 5.27 STN 732901:2015 musia byť na konzolách vyhotovené vo vzdialenosti najmenej 100 mm
nad zatepľovacím systémom, resp. horľavým povrchom strešného plášťa. Vzhľadom ku skutočnosti, že ako
tepelnoizolačný materiál  na obvodovom plašti je použitá minerálna vlna (trieda reakcie na oheň  A2- s1, d0)
nie sú potrebné ďalšie požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany v zmysle vyššie uvedenej normy.

5. ELEKTROINŠTALÁCIA

Investor  na  vlastné  náklady  zabezpečí  úpravu  elektroinštalácie  spojenú  s výmenou  vstupných  vrát
a s úpravu osvetlenia na fasáde v súvislosti s jej zateplením. 
Novovytvorené resp.rekonštruované vnútorné rozvody a inštalácie musia byť  vyhotovené podľa platných
STN  v  predpísanom  krytí  podľa  charakteru  prostredia,  určeného  protokolom  o  prostredí.  Stanovenie
prostredia sa vykoná v zmysle STN 33 2000-5-51. Protokoly o odbornej ohliadke a skúške elektroinštalácie
zabezpečí investor pred kolaudáciou.

6. VYKUROVANIE 

Existujúce vykurovanie lode haly je existujúcimi plynovými infražiaričmi a zostáva bez zmeny. Projekt nerieši
zásah do vykurovacej sústavy. Po zateplení budovy investor na vlastné náklady zabezpečí vyregulovanie
vykurovacej sústavy.
Pri výstavbe, prevádzke a údržbe kotla resp. komína je potrebné dodržať požiadavky podľa Vyhlášky MV SR
č. 401/2007 Z.z..

7. VETRANIE

Objekt v súčasnom stave je vetraný existujúcou technologickou vzduchotechnikou a tá sa nemení. 

8. STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Stavebné konštrukcie objektu sú hodnotené v zmysle  STN  730802/Z2:  2015 ako nehorľavý konštrukčný
celok. Navrhovaný zatepľovací systém má certifikát pre zatepľovanie budov v súlade s čl. čl. 6.2.4.11 STN
730802/Z2: 2015  a technické osvedčenie „ETICS“. Osoby, ktoré budú unikať z budovy, nebudú ohrozené
odkvapkávaním a odpadávaním jednotlivých komponentov konštrukcie dodatočného zateplenia. 
Skutočná požiarna odolnosť a požadované kritériá novo navrhnutých stavebných konštrukcií, ktoré si to v
zmysle  tejto správy vyžadujú, bude preukázaná systémom posudzovania parametrov podľa zákona NR SR
č.  133/2013  Z.z.  o  stavebných  výrobkoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  resp.  Vyhlášky
MDVaRR  č.  162/2013  Z.z.  ktorou  sa  ustanovuje  zoznam  skupín  stavebných  výrobkov  a  systémy
posudzovania parametrov, ktoré budú predložené najneskôr pri kolaudačnom konaní.
Nakoľko sa jedná o zmenu stavby v zmysle STN 730802/Z2: 2015, požiadavky na stavebné látky z hľadiska
horľavosti podľa STN 73 0861 a STN 73 0862 sú splnené kvalifikáciou stavebného výrobku podľa tabuľky
NA.1 STN EN 13501-1+ A1.  Požiadavky na stavebné konštrukcie (stavebné prvky)  z hľadiska požiarnej
odolnosti podľa STN 73 0851, STN 73 0852 a STN 73 0856 sú splnené klasifikáciou stavebných výrobkov a
prvkov stavieb podľa STN EN 13501-2+A1.



9. ZÁVER

Navrhovanou zmenou nedochádza k zmene užívania objektu alebo prevádzky- nedochádza k zvýšeniu pv
ani  an,  nezvýši  sa ani  počet  osôb v posudzovanej  časti,  účel  objektu sa nezmení.  Týmito zmenami  sa
nezvýši požiarne riziko, stupeň požiarnej bezpečnosti,  ani požiadavky na rozmery PÚ, požiarne odolnosti
stavebných  konštrukcií,  únikové  cesty,  odstupy.  V  platnosti  ostávajú  aj  všetky  zariadenia  pre  zásah.
Navrhnutou zmenou sa nezníži požiarna bezpečnosť stavby ani osôb, nesťaží sa zásah požiarnej jednotky.
Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú ďalšie požiadavky z hľadiska  protipožiarnej bezpečnosti. 

 ZOZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠOK, ZÁKONOV A STN

- Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-Vyhláška MDVaRR č. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a 
  systémy posudzovania parametrov.
- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
   pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v znení vyhl. č. 307/2007 Z.z. a vyhl. č. 225/2012 Z.z.
- Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej
  bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení
  ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
- Vyhláška MV SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
  požiadavkách na výstavbu a o  o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 STN 730802/Z2: 2015 Požiarna bezpečnosť stavieb .Spoločné ustanovenia hmoty.
STN 73 0851 Stanovenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií
STN 73 0852 Požiarna bezpečnosť stavieb.  
                      Stanovenie požiarnej bezpečnosti stavebných uzáverov
STN 73 0856  Stanovenie požiarnej odolnosti zavesených podhľadov
STN 73 0861 Požiarna bezpečnosť stavieb. Skúšanie horľavosti stavebných hmôt. 
                      Nehorľavé hmoty.
STN 73 0862 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt
STN EN 13501-1+ A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb 
                                    Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň
STN EN 13501-2+ A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb 
                                    Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti
STN 73 2901  Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných systémov (ETIC)
STN EN 62 305-1-4 Ochrana pred bleskom

PRÍLOHY

01. SO 170-Obnova haly deliarne -Rez A-A,B-B -navrh ovaný stav
02. SO 100-Obnova šatní- Rez B-B,C-C -navrhovaný st av
03. SO 040d -Obnova opláštenia haly povrchových úpr av- Rez A-A,B-B -navrhovaný stav
04. SO 380-Obnova haly udržbarského strediska -Rez A-A,B-B,C-C a 1-1 -navrhovaný stav
05.SO 040 -Obnova opláštenia výrobnej haly-Rez 1-1- navrhovaný stav

V Prešove: november  2019 Vypracoval: Ing. Róbert Sa rvaš




