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Technická správa 

Stavba:  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 

Stavebný objekt : SO 01 – Pavilón A – IKT  učebňa           

                            SO 05 - Dielne                        

Diel: Architektonické stavebné riešenie 

 
1. Účel projektu. 

 

Účelom tohto projektu je realizácia nevyhnutných stavebno – technických úprav súvisiacich s vytvorením 

priestorov pre realizáciu IKT – učebne, knižnice a polytechnickej učebne v rámci existujúcich priestorov 

základnej školy.  Stavebno - technické úpravy budú realizované v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-

2016-2.   

 

2. Dispozičné a prevádzkové riešenie.          

 

Budova ZŠ sa nachádza v obci Bystré. Pavilón A sa nachádza na parcele č. 873 k.ú. Bystré, dielne  

nachádzajú na parcele č. 874 k.ú. Bystré. Budovy ZŠ  boli vybudované v 60-tych rokoch 20. storočia 

a dobudované a tiež opravované v roku 2010.  Budovy sú bez podpivničenia, pavilón A je dvojpodlažný, 

dielne sú jednopodlažné – prízemné. Prístup je jestvujúci z obecnej verejnej komunikácie. Budova je 

napojená na verejný rozvod el. energie, vodovod, kanalizáciu a na verejný plynovod.. 

Realizovaním stavebnotechnických úprav uvedených v tomto projekte sa nebude zásadne meniť 

dispozícia jednotlivých objektov.  

 

3. POPIS  JESTVUJÚCEHO STAVU 

 

Existujúca budova je realizovaná v tradičnej murovanej technológii z dierovaných tehál, hrúbka nosného 

muriva 375 a 250 mm. Obvodové murivo je zateplené jestvujúcim kontaktným zatepľovacím systémom 

s minerálnou vatou hr. 60 mm. Zakladanie je na betónových základových pásoch. Stropy sú železobetónové. 

Priečky sú tehlové. Okná sú plastové – už po výmene.  Jestvujúca strecha je sedlová z drevených väzníkov 

s krytinou z lakoplastovaného tvarovaného plechu. Budovy sú vykurované ústredným teplovodným 

vykurovaním s vykurovacími telesami z liatinových radiátorov umiestnenými pod oknami. V budovách je 

rozvod teplej a studenej vody. Budovy sú vybavené elektrickou inštaláciou svetelnou, zásuvkovou 

a motorickou. Proti účinkom bleskov sú budovy chránené jestvujúcimi bleskozvodmi.   

 

Popis búracích prác:  

 

a/ Pavilón A – IKT učebňa 

- Vybúranie jestvujúcej konštrukcie  podlahy v hrúbke asi 80 mm. 

- Zvesenie jestvujúcich plných drevených dverí 900/1970, oceľovú zárubňu ponechať. 

- Otlčenie nesúdržných vnútorných omietok stien a stropov asi 40%. 

- Odstránenie starých náterov oceľovej zárubne a liatinových radiátorov.  

- Demontáž svietidiel na strope. 

- Odstránenie starých malieb stien a stropov na 100%. 

b/ Dielne - miestnosť č. 1.06 – prípravňa, m.č. 1.07 – dielňa pre opracovanie kovu pre žiakov, m.č. 1.08 – 

dielňa pre opracovanie dreva pre žiakov. 

- Vybúranie jestvujúceho dreveného obkladu stien v m.č. 1.07 a m.č. 1.08. 

- Vybúranie jestvujúcej tehlovej priečky medzi m.č. 1.06 a m.č. 1.07. 

- Vybúranie jestvujúcej konštrukcie  podlahy v hrúbke asi 300 mm v m.č. 1.06, m.č. 1.07 a m.č. 1.08. 

- Zvesenie jestvujúcich plných drevených dverí 2 ks 900/1970 z chodby do m.č. 1.06 a do m.č. 1.08, 

oceľovú zárubňu ponechať. 
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- Zvesenie jestvujúcich plných drevených dverí 1 ks 900/1970 z m.č. 1.06 do m.č. 1.07 a vybúrať aj 

oceľovú zárubňu . 

- Zvesenie jestvujúcich plných dvojkrídlových drevených dverí 1 ks 1450/1970 z m.č. 1.07 do m.č. 

1.08 a vybúrať aj oceľovú zárubňu . 

- Osekanie jestvujúceho keramického obkladu pri umývadle v m.č. 1.06. 

- Osekanie jestvujúceho keramického obkladu pri umývadlách v m.č. 1.07 a 1.08, demontovať tiež 

umývadlá a batérie. 

- Otlčenie nesúdržných vnútorných omietok stien a stropov asi 50%. 

- Odstránenie starých malieb stien a stropov na 100%. 

- Odstránenie starých náterov 2 ks oceľových zárubní 900/1970 a liatinových radiátorov.  

- Demontáž svietidiel na strope. 

          

Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť z búracích prác uložiť na riadenú skládku. 

Pred začatím búracích prác vo vyznačených miestnostiach odpojiť tieto miestnosti od rozvodov elektrickej 

energie a od rozvodu vody. Jestvujúce okná chrániť pred poškodením zakrytím. 

 

 

4. POPIS NOVÉHO STAVU 

 

Nosný konštrukčný systém budovy sa nemení. Nebude žiadny zásah do nosných konštrukcii budovy. Nové 

domurovky výplňového muriva ja zrealizujú z tehlových blokov napr.  POROTHERM.  

 

a/ Pavilón A – IKT učebňa 

 

V miestnosti IKT učebne sa zrealizuje nová podlahová konštrukcia s nášľapnou vrstvou z drevených 

dubových vlysov. Nášľapnú vrstvu podlahy pri stene ukončiť drevenou dubovou lištou vo farbe podlahy. 

Podľa rozmiestnenia učebných stolov v podlahe bude tiež rozvod elektroinštalácie silnoprúdovej 

a slaboprúdovej s podlahovými krabicami.   

Vstupné dverne krídlo do učebne vymeniť za drevené plné bielej farby (vrátane nového dubového prahu), 

zavesiť na jestvujúcu oceľovú zárubňu. Kovanie dverí:  kľučka – kľučka a štíty z hliníkových zliatin, zámok 

vložkový.   

Po realizácii rozvodov vyspraviť drážky vápennocementovou maltou. V mieste otlčenia starých omietok 

realizovať jadrovú vápennocementovú omietku a štukovú omietku, na ostatnej ploche stien a stropov 

realizovať jednovrstvú štukovú omietku. Steny aj stropy budú tak opatrené novými omietkami na 100%. 

Pred nanesením omietok podklad zdrsniť zasekaním alebo škrabaním a napustiť penetračným náterom 

vhodným k danému druhu omietky.   

Sokel v učebni do výšky 1,3 m opatriť jemnozrnnou marmolitovou kamennou stierkou vo farbe svetlo-

hnedo-sivej.     

Oceľovú zárubňu opatriť po odstránení starého náteru dvojnásobným syntetickým náterom s emailovaním ( 

2 – krát základný náter + 2 – krát vrchný náter). 

Liatinové radiátory opatriť novým syntetickým dvojnásobným náterom bielej farby, náterová hmota musí 

byť určená na vykurovacie telesá. 

Na nových omietkach sa prevedie dvojnásobná penetrácia penetračným náterom a následne dvojnásobná 

maľba maľbou z maliarskych zmesí (napr. Primalex plus). 

  

b/ Dielne - miestnosť č. 1.07 – polytechnická učebňa a m.č. 1.08 – kniţnica 

 

V miestnostiach sa zrealizuje nová podlahová konštrukcia vrátane novej hydroizolácie  s nášľapnou vrstvou 

z drevených dubových vlysov. Nášľapnú vrstvu podlahy pri stene ukončiť drevenou dubovou lištou vo farbe 

podlahy. 

Vstupné dverne krídla do m.č. 1.07- polytechnická učebňa a do m.č. 1.08 - knižnica vymeniť za drevené 

plné bielej farby (vrátene nového dubového prahu), zavesiť na jestvujúcu oceľovú zárubňu. Kovanie dverí:  

kľučka – kľučka a štíty z hliníkových zliatin, zámok vložkový.   
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Pri dverách v m.č. 1.07 – polytechnická učebňa pri umývadle zrealizovať hrubú cementovú omietku a na ňu 

keramický obklad steny. Po realizácii rozvodov vyspraviť drážky vápennocementovou maltou. V mieste 

otlčenia starých omietok realizovať jadrovú vápennocementovú omietku a štukovú omietku, na ostatnej 

ploche stien a stropov realizovať jednovrstvú štukovú omietku. Steny aj stropy budú tak opatrené novými 

omietkami na 100%. Pred nanesením omietok podklad zdrsniť zasekaním alebo škrabaním a napustiť 

penetračným náterom vhodným k danému druhu omietky.   

Sokel v m.č. 1.08- knižnica  učebni do výšky 1,4 m opatriť jemnozrnnou marmolitovou kamennou stierkou 

vo farbe svetlo-hnedo-sivej. Sokel v m.č. 1.07 – polytechnická učebňa obložiť dreveným obkladom 

(tatranský profil, drevo smrek)  hr. 15 mm do výšky 1,5 m nad podlahou. Drevený obklad opatriť matným 

syntetickým lazurovacím náterom napr. HERBOL  vo farbe svetlý dub. 

Oceľové zárubne opatriť po odstránení starého náteru dvojnásobným syntetickým náterom s emailovaním ( 

2 – krát základný náter + 2 – krát vrchný náter). 

Liatinové radiátory opatriť novým syntetickým dvojnásobným náterom bielej farby, náterová hmota musí 

byť určená na vykurovacie telesá. 

Na nových omietkach sa prevedie dvojnásobná penetrácia penetračným náterom a následne dvojnásobná 

maľba maľbou z maliarskych zmesí (napr. Primalex plus). 

 

                         

POPIS NOVÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA BUDOVY 

 

Elektroinštalácia. 

V miestnosti IKT – učebňa bude zrealizovaná nová silnoprúdová zásuvková inštalácia a tiež nová 

štruktúrovaná kabeláž v podomietkovom prevedení.   

V miestnosti č. 1.07 – polytechnická učebňa bude zrealizovaná nová silnoprúdová zásuvková a motorická 

inštalácia v podomietkovom prevedení a nutné doplnenie rozvodov svetelnej inštalácie.   

V miestnosti č. 1.08 - knižnica bude zrealizovaná nová silnoprúdová zásuvková  a tiež nová štruktúrovaná 

kabeláž v podomietkovom prevedení.  

Na strop namontovať opäť pôvodné svietidlá, v m.č. 1.07 – polytechnická učebňa doplniť svietidlá 

v priestore bývalej prípravne. 

Montážne práce elektroinštalácie nie sú rozpočtované v tomto projekte. 

 

Zdravotnotechnická inštalácia 
V m.č. 1.07 – polytechnická učebňa bude osadené nové umývadlo pre žiakov s prívodom studenej vody.  

Montážne práce zdravotnotechnickej inštalácie nie sú rozpočtované v tomto projekte. 

 

Poznámka : 

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

 

  

Prešov:  február 2017 

Vypracoval: Ing. Michal Gajdoš 

 








