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A)   SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 

 
 

   1.      Identifikačné údaje 
 
         Investor      :  Obec Ptrukša 
         Názov stavby       : SO 01 – Materská škola                                        
         Miesto stavby      : Ptrukša 
         Parcelné číslo      : reg. C-KN parc. č. 33 k.ú. Ptrukša 
         Okres : Michalovce 
         Projektant : Ing. Máté Simon - PROING 
  P.O. Hviezdoslava 56/97, 079 01  Veľké Kapušany 
         Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie 
 
 
2.      Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

 
Popis jestvujúceho stavu: 
 
Materská škola v obci Ptrukša, ktorú postavili pred vyše 40 rokmi, sa nachádza v centre 
obce v bezprostrednom susedstve obecného úradu na pozemku reg. C-KN parc. č. 33.  
Záujmové územie stavby je vymedzené z východnej a južnej strany záhradou priľahlého 
rodinného domu, zo západu budovou obecného úradu zo severu obecnou 
komunikáciou.  
Budova materskej školy je samostatne stojaci prízemný, nepodpivničený objekt. 
Pôdorys je riešený v tvare obdĺžnika o celkových vonkajších rozmeroch 25,70 m x 
12,05 m. Strecha je pultová so spádom dozadu, výška atiky prednej časti 5,40 m, bočné 
sú stupňovité s najnižšou výškou 4,50 m. Objekt je sprístupnený z troch strán, zo 
severu, východu a juhu. Stavba je napojená prípojkami na vodovod, elektrinu 
a plynovod   z existujúcich verejných rozvodov obce, odkanalizovanie je riešené do 
vlastnej vodonepriepustnej žumpy, nachádzajúcej sa na dvore školy.  Navrhovaná 
rekonštrukcia si nevyžaduje preložky inžinierskych sietí. Dažďová voda je odvádzaná 
po teréne areálu. Objekt je sprístupnený priamo z obecnej komunikácie. Predmetný 
pozemok sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme ani v chránenom území 
a navrhovaná stavba je bez nároku na záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho 
fondu.  
Objekt je architektonicky nenáročný, pozdĺžne dvojtraktový, murovaný 
z pórobetónových tvárnic. Strecha je riešená oceľovými pultovými väzníkmi spájaných 
zváraním na strednom nosnom múre.  Zastrešenie pozinkovaným vlnitým plechom. 
V zadnej časti budovy je vysunutá terasa, ktorá slúži na opaľovanie detí. Terasa je 
ohradená zábradlím vo výške 1 m. Sokel je z hladenej cementovej omietky. Fasádna 
omietka je hladká brizolitová, svetlá.   

 



Základné údaje stavby: 
 

Typ zástavby 
Počet nadzemných podlaží 
Svetlá výška 
Zastavaná plocha 
Obostavaný priestor 
Plocha strechy 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Sólo budova 
1 

3,10 m 
309,69 m 

1455,54 m2 

316,50 m2 

 
Výškové umiestnenie stavby:  

  Výšková  kóta  ± 0,000 ≡ úroveň upravenej podlahy materskej školy, ktorá je 
umiestnená o 0,450 m vyššie  od úrovne okapového chodníka pri hlavnom vchode. 

 
Popis navrhovaného riešenia: 
 

       Cieľom projektu je zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej nevyhovujúcej obecnej 
budovy - materskej školy v  obci Ptrukša. Projekt rieši zateplenie obvodových stien 
objektu, klasicky murovaných hr. 300 mm na maltu vápennocementovú. Existujúca 
nevyhovujúca zastaralá plechová krytina pultovej strechy bude vymenená za  lakovanú 
oceľovú falcovanú krytinu systému click so zateplením stropu najvyššieho podlažia. 
V rámci rekonštrukcie sa vymenia všetky výplne otvorov (okná, dvere) zabudované 
v obvodovom murive objektu. V interiéri sa prevedie modernizácia systému ústredného 
vykurovania s výmenou zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a teplej úžitkovej 
vody použitím obnoviteľného zdroja energie, ktorého základom je slnečné žiarenie.  

 
         Prehľad východiskových podkladov 
         Projekt bol vypracovaný na základe:  
         - požiadavky investora  
         - zamerania skutkového stavu (polohopisné, výškopisné) 
         - overenia podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí  
         Východiskové podklady: 
         - kópia  katastrálnej mapy 
         - výpis z katastra nehnuteľností, čiastkový výpis z listu vlastníctva č. 257.   
 
4.      Členenie stavby na stavebné objekty  a prevádzkové súbory 
 

Projekt stavby rieši jeden stavebný objekt SO 01 – Materská škola.  
 
5.      Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Rekonštruovaná stavba svojim tvarom, výrazom, charakterom, účelom užívania, a 
použitými stavebnými materiálmi nadväzuje na existujúce okolité budovy a spolu s nimi 
stvorí  homogénny architektonický celok.  Stavba nebude mať vecné ani časové väzby 
na okolitú výstavbu.   

 
6.      Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov stavby 
         Vlastníkom a užívateľom stavby je Obec Ptrukša. 
 

 
   7.      Celková doba výstavby 
            Doba výstavby sa predpokladá na 12 mesiacov. 



8.      Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii       
         stavby 
         Vzhľadom na charakter a prevádzku stavby, k uvedeniu do užívania nie je potrebné 

vykonávať skúšobnú prevádzku stavby.  
 
9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky (užívania), 

alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) časti stavby               
Stavba sa uvedie do užívania po kolaudácii ako jeden celok, nebude požadované 
predčasné užívanie časti stavby.  
 

10.    Celkový náklad stavby 
         Predpokladané celkové náklady stavby sú uvedené v rozpočtovej časti projektu.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo Veľkých Kapušanoch  05/2015   Vypracoval: Ing. Máté Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

B)   SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

 
 

   1.      Identifikačné údaje 
 
         Investor      :  Obec Ptrukša 
         Názov stavby       : SO 01 - Materská škola                                        
         Miesto stavby      : Ptrukša 
         Parcelné číslo      : reg. C-KN parc. č. 33, k.ú. Ptrukša 
         Okres : Michalovce 
         Projektant : Ing. Máté Simon - PROING 
  P.O. Hviezdoslava 56/97, 079 01  Veľké Kapušany 
         Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie 
 
 
1.      Charakteristika územia stavby 

1.1.   Zhodnotenie polohy a stavu pozemku: 

 Projekt v súlade s požiadavkami investora rieši predovšetkým výmenu výplňových 
otvorov, výmenu strechy, zateplenie obvodovej steny, zateplenie najvyššieho podlažia, 
modernizáciu ÚK  a výmenu zdroja tepla materskej školy v obci Ptrukša, ktorý sa 
nachádza na pozemku reg. C-KN parc. č. 33 v centre obce.  Záujmové územie stavby je 
vymedzené z východnej a južnej strany záhradou priľahlého rodinného domu, 
zo západu budovou obecného úradu zo severu obecnou komunikáciou.  

         Terén staveniska je rovinatý s miernym svahom do dvora. V areáli objektu sa 
nachádzajú stromy aj iné kroviny, ale tieto nebránia navrhovanej rekonštrukcii objektu.  

 Stavenisko je napojené prípojkami na verejný rozvod inžinierskych sietí, odvádzanie 
splaškovej vody je riešené kanalizačnou prípojkou do vodotesnej žumpy. Dažďová voda 
je odvádzaná po teréne areálu. 
Budova materskej školy je samostatne stojaci prízemný, nepodpivničený objekt. 
Pôdorys je riešený v tvare obdĺžnika o celkových vonkajších rozmeroch 25,70 m x 
12,05 m. Strecha je pultová so spádom dozadu, výška atiky prednej časti 5,40 m, bočné 
sú stupňovité s najnižšou výškou 4,50 m. Objekt je sprístupnený z troch strán, zo 
severu, východu a juhu. 

 
1.1.1. Popis súčasného stavu: 
 

Objekt je architektonicky nenáročný, pozdĺžne dvojtraktový, murovaný 
z pórobetónových tvárnic. Strecha je riešená oceľovými pultovými väzníkmi spájaných 
zváraním na strednom nosnom múre.  Zastrešenie pozinkovaným vlnitým plechom. 
V zadnej časti budovy je vysunutá terasa, ktorá slúži na opaľovanie detí. Terasa je 
ohradená zábradlím vo výške 1 m. Sokel je z hladenej cementovej omietky. Fasádna 
omietka je hladká brizolitová, svetlá.   



Základy -  sú riešené ako základové pásy z betónu prostého.  
Zvislá nosná konštrukcia - obvodové murivo ako aj stredná  nosná stena sú prevedené 
z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm, medziokenné piliere z tehál plných pálených hr. 
300 mm na maltu MVC 10.  
Vodorovné nosné konštrukcie – stužujúce vence, prievlaky sú monolitické 
železobetónové, naddverné a nadokenné preklady sú železobetónové prefabrikované.  
Strešná konštrukcia - je riešená z oceľových pultových väzníkov, strop drevený 
z hranolov 100/100 mm, podbíjanie z dosiek hr. 25 mm, tepelná izolácia zo sklenej vaty 
50 mm. 
Úprava povrchov – vnútorné omietky sú štukové hladké, omietky stropov štukové 
vápenné, vonkajšie omietky sú brizolitové, okapové chodníky z betónu prostého.  
Podlahy  - sú prevedené z hladeného betónu, cementového poteru a z keramických 
dlažieb, izolácia podlahy zo škvárobetónu hr. 120 mm. 
Okná sú drevené zdvojené, vchodové dvere sú drevené, čiastočne zasklené.  

 
Projekt predpokladá realizáciu stavebných prác z lešenia. Zariadenie staveniska sa 
predpokladá na dvore a v priestoroch susediaceho obecného úradu. Taktiež skladovanie 
stavebných materiálov sa navrhne v týchto priestoroch, resp. v areáli škôlky. 
Existujúca zeleň v okolí objektu nebude stavebnou činnosťou výrazne dotknutá. V okolí 
materskej školy sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma, resp. chránené časti prírody 
alebo kultúrne cenné lokality. 

 
1.2. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby: 

V súvislosti s projektom neboli vykonané žiadne  prieskumy, ktoré by mohli vyvolať 
zmenu koncepcie navrhovaných stavebných prác. Pôvodný stav bol stanovený jednak 
na základe obhliadky interiéru a exteriéru objektu, jednak na základe dostupnej 
výkresovej dokumentácie, odbornej literatúry a fyzického zamerania skutkového stavu 
stavby. 
 

1.3. Použité mapové a geodetické podklady: 
Pretože sa jedná o stavebné úpravy existujúcej stavby, z pohľadu podkladov, potrebných 
pre stavebné povolenie bolo potrebné zaobstarať nasledovné geodetické podklady: 

         - kópia  katastrálnej mapy 
         - výpis z katastra nehnuteľností, čiastkový výpis z listu vlastníctva č. 257. 

Na tvári miesta bolo vykonané polohopisné a výškopisné zameranie stavby a overenie 
podzemných rozvodov. 

 
1.4.   Príprava staveniska pre výstavbu: 

Územie v okolí materskej školy si nevyžaduje nijaké zvláštne prípravy pre stavebnú 
činnosť podľa tohto projektu. 
 

1.4.1. Búracie práce: 
Búracie práce sa týkajú predovšetkým odstránenia jestvujúcej vonkajšej omietky 
v celom rozsahu, vybúrania výplní otvorov vrátane parapetov, odstránenia komínov 
v úrovni stropu, oplechovania lemovania atík a komínov a strešnej krytiny, bleskozvodu, 
dažďových žľabov a zvodov, podbitia okapu, starej tepelnej izolácie a strešnej krytiny 
terasy a odstránenia markíz nad vchodmi. Okrem toho budú prevedené drobné stavebné 
úpravy menšieho rozsahu bez zásahu do statiky budovy napr. úprava vzdialenosti 
plynovej prípojky od fasády z dôvodu montáže tepelnej izolácie - viď výkresová časť.  
 



Počas stavebných prác vznikne rozsahu navrhovaných stavebných úprav zodpovedajúce 
množstvo stavebného odpadu, s ktorým sa musí nakladať v súlade so zákonom 
o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a nadväzne aj s Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Stavebný odpad je potrebné triediť. Na 
uskladnenie stavebného odpadu je potrebné použiť kontajnery podľa počtu druhov 
odpadu, ktoré po naplnení budú odvážané na skládku odpadov na to určenú. 
Prevádzka materskej školy nebude stavebnou činnosťou výrazne obmedzená.  
Počas realizácie predmetu projektu je potrebné zamedziť prístup nepovolaným osobám 
do pracovného priestoru. 
 

2.      Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
2.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického 

riešenia stavby so zreteľom na účel stavby: 
Nakoľko sa jedná o stavebné úpravy existujúceho objektu, urbanistické 
a architektonické riešenie hmoty fasády zostávajú nezmenené. Navrhovaná celková 
rekonštrukcia je riešená v súlade s regulatívmi orgánov miestnej správy a je v súlade 
s územným plánom obce Ptrukša. Bude rešpektovať urbanizmus konkrétneho územia 
a výšku okolitej zástavby. Farebné stvárnenie fasády a voľba vhodnej strešnej krytiny 
a výplňových konštrukcií vychádza z úpravy susedného obecného úradu. 
Navrhovaný objekt je riešený ako samostatne strojaca stavba. Architektonické riešenie 
navrhovanej stavby sa zakladá na vytvorení kvalitnej architektúry. Výsledkom bude 
objekt, ktorý zodpovedá kritériám zadania a výrazom, veľkosťou a formou vytvára 
architektúru zohľadňujúcu krajinný a lokalitný rámec obce. Navrhovaný objekt má 
štandardné parametre budov materskej školy. Vďaka primeranej veľkosti a striedmemu 
vzhľadu má všetky predpoklady vhodne zapadnúť do akejkoľvek lokality obce Ptrukša. 
Stavebné úpravy nebudú mať negatívny dopad na okolitú prírodu a životné prostredie. 
Výmenou výplňových otvorov, výmenou strešnej krytiny, zateplením obvodovej steny, 
zateplením najvyššieho podlažia, modernizáciou ÚK  a výmenou zdroja tepla objektu 
dôjde k zníženiu spotreby energie na vykurovanie, k odstráneniu zatekania a tým aj 
existujúcich hygienických nedostatkov (plesne), k zlepšeniu akustickej a tepelnej 
pohody v priestoroch budovy, k potlačeniu vplyvov teplotných rozdielov na nosné 
konštrukcie, k predĺženiu životnosti budovy, k zlepšeniu architektonického vzhľadu, 
k zlepšeniu zdravia a sociálnej úrovne užívateľov budovy a v neposlednom rade aj 
k zveľadeniu majetku obce. 
Navrhovanými stavebnými úpravami nedôjde k nadmernému priťaženiu nosnej sústavy 
materskej školy. 

 
2.1.1. Architektonické a stavebno-technické riešenie stavby: 

Projekt stavby sa navrhuje v lokalite katastrálneho územia obce Ptrukša, ktorá sa 
nachádza v centre obce. Zrekonštruovaná stavba bude využitá naďalej ako predškolské 
zariadenie - materská škola.  
Škôlka samostatne stojaci prízemný, nepodpivničený objekt. Pôdorys je riešený v tvare 
obdĺžnika o celkových vonkajších rozmeroch 25,70 m x 12,05 m. Strecha je pultová so 
spádom dozadu, výška atiky prednej časti 5,40 m, bočné sú stupňovité s najnižšou 
výškou 4,50 m. Objekt je sprístupnený z troch strán, zo severu, východu a juhu. Stavba 
je napojená prípojkami na vodovod, elektrinu a plynovod   z existujúcich verejných 
rozvodov obce, odkanalizovanie je riešené do vlastnej vodonepriepustnej žumpy, 
nachádzajúcej sa na dvore školy.  Navrhovaná rekonštrukcia si nevyžaduje preložky 
inžinierskych sietí. Dažďová voda je odvádzaná po teréne areálu. Objekt je sprístupnený 



priamo z obecnej komunikácie. Predmetný pozemok sa nenachádza v žiadnom 
ochrannom pásme ani v chránenom území a navrhovaná stavba je bez nároku na záber 
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.  
 

         
Navrhované riešenie 
 

Zníženie energetickej náročnosti obecných budov - Ptrukša  
SO 01 - Materská škola   
 
V rámci SO 01 sa prevedie: 
 

SO 01.1 
SO 01.2 
SO 01.3 
SO 01.4 
SO 01.5 
 
 
SO 01.6 

Výmena výplňových otvorov 
Výmena strešnej krytiny 
Zateplenie obvodovej steny 
Zateplenie najvyššieho podlažia objektu 
Modernizácia ÚK, výmena zdroja tepla a teplej úžitkovej vody                          
použitím obnoviteľného zdroja energie, ktorého základom je 
slnečné žiarenie.  
Dokončovacie práce 

 
 
       SO 01.1 Výmena výplňových otvorov  
         V rámci rekonštrukcie objektu materskej školy budú vymenené všetky výplňové otvory 

(okná, dvere) z jestvujúcich drevených konštrukcií na plastové päťkomorové 
s izolačným dvojsklom s príslušenstvom a s vonkajšími plechovými a vnútornými 
plastovými parapetmi. 
 

 SO 01.2 Výmena strešnej krytiny 
         K odstráneniu zatekania strechy, hygienických nedostatkov miestností materskej školy a 

k zlepšeniu celkového architektonického vzhľadu objektu, existujúca krytina plochej 
strechy bude vymenená za  novonavrhovaný lakovaný plech. Strešný plášť stavby bude 
zhotovený z lakovaného plechu RUUKKI CLASSIC ECONOMY. 

 
 SO 01.3 Zateplenie obvodovej steny 

Zateplením obvodových stien objektu lepením kontaktným zatepľovacím systémom 
BaumitStar hrúbky 160 mm s fasádnymi izolačnými doskami z expandovaného 
polystyrénu ISOVER EPS 70-F od hornej hrany podlahy (úroveň podlahy ±0,000m)  po 
úroveň stužujúceho venca. Navrhovaná tepelná izolácia bude u tejto teplosmennej 
plochy spĺňať požiadavky platnej legislatívy. 
 
Zateplenie sokla: 
Na zateplenie sokla, t.j. plochy základov od hornej hrany okapového chodníka po 
spodnú hranu zateplenia obvodových stien budú použité tepelnoizolačné dosky zo 
soklového extrudovaného stabilizovaného polystyrénu BAUMIT XPS-P, alebo 
STYRODUR 2800 C, 80hrúbky 80 mm. 
 
 
 
 



Zateplenie ostení a nadpraží: 
Na zateplenie ostení a nadpraží výplní stavebných otvorov budú použité tepelnoizolačné 
dosky z expandovaného stabilizovaného polystyrénu ISOVER EPS PERIMETER hrúbky 
30 mm. 

 SO 01.4 Zateplenie najvyššieho podlažia objektu 
Zateplením najvyššieho podlažia stavby tepelnou izoláciou zo sklenenej kamennej vlny 
ISOVER DOMO PLUS hrúbky 200 mm budú  u tejto teplosmenej plochy splnené 
požiadavky platnej legislatívy. Pod tepelnú izoláciu na doskové podbíjanie stropu uložiť 
parotesnú fóliu systému DÖRKEN: DELTA-sd-FLEXX. Spoje fólie budú zlepené 
lepiacou páskou DELTA MULTY BAND.  
 

      SO 01.5 Modernizácia ÚK, výmena zdroja tepla a teplej úžitkovej vody                              
                      použitím obnoviteľného zdroja energie, ktorého základom je slnečné  
                      žiarenie.  
          Na zabezpečenie tepelnej pohody v priestoroch interiéru sa navrhne vhodná 

vykurovacia teplovodná sústava s núteným obehom za pomoci obehového čerpadla. 
Vykurovacia sústava ústredného vykurovania sa bude skladať zo zdroja tepla, 
charakteristickej rúrkovej sústavy a vykurovacích telies. 

 

SO 01.6 Dokončovacie práce 

V rámci tohto stavebného objektu sa vykonajú aj dokončovacie práce, ktoré sa budú 
týkať hlavne odizolovania budovy od okolitého terénu, zabránenie vzlínania povrchovej 
a podpovrchovej vody a terénnych úprav po realizácii stavebných prác, vnútorné úpravy 
stien, stropov, parapetov, maľovanie vnútorných priestorov po stavebných úpravách. 

 

2.1.2. Prevádzkové a dispozičné riešenie: 
Pôdorys je riešený v tvare obdĺžnika o celkových vonkajších rozmeroch 25,70 m x 
12,05 m. Hlavný vchod materskej školy je situovaný na severnej strane, zásobovanie 
kuchyne zo severu. Rekonštrukciou sa nemení jestvujúce dispozičné riešenie. 
Dispozičné riešenie viď výkres č. 6 Pôdorys nového stavu.  

 
 
2.1.3.Úpravy plôch a priestranstiev: 
 Pri inštalácii lešenia je potrebné rátať s vjazdom mechanizmov na zatrávnený terén 

v blízkosti materskej školy. Po ukončení stavebných prác je preto ich realizátor povinný 
uviesť prípadne poškodený okolitý terén do pôvodného stavu. S výrubom stromov 
a okrasných drevín sa neuvažuje. 

 
 

2.2.  Starostlivosť o životné prostredie: 
Stavebné úpravy budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Navrhovanou 
stavbou, jej charakterom a použitým konštrukčným systémom nebude narušené životné 
prostredie lokality. Tuhý komunálny odpad bude odkladaný do nádob na odpad  
umiestnených v areáli ihriska a bude podľa harmonogramu vývozu pravidelne 
vyvážaný. Strešný plášť stavby je zhotovený z lakovaného plechu RUUKKI CLASSIC, 
obvodové murivo a vnútorné nosné steny sú z ekologicky nezávadných materiálov. 
Celkové riešenie stavby zodpovedá požiadavkám vylúčenia zásahov do prírodného 



ekosystému a narušovania stavu životného prostredia počas rekonštrukcie aj počas 
následného užívania stavby. 
 
 

2.3. Požiarna ochrana: 
Protipožiarne zabezpečenie objektu v súvislosti s plánovanými stavebnými úpravami je 
súčasťou tejto dokumentácie v osobitnom projekte. Projektovanou zmenou stavby 
nedochádza k zníženiu požiarnej bezpečnosti objektu, ani k zmene stupňa požiarnej 
bezpečnosti požiarnych úsekov v objekte.  

 
 
 
 
2.4. Riešenia dopravy, pripojenie na dopravný systém: 

Výstavba objektu nezmení celkovú koncepciu dopravy v danej lokalite. Parkovanie aut 
návštevníkov je zabezpečené na jestvujúcich priľahlých odstavných plochách vo dvore 
obecného úradu. 
 
 

2.5. Ekonomické hodnotenie stavby: 
Zdroj financovania navrhovanej stavby si investor zabezpečí z Environmentálneho 
fondu formou štátnej dotácie, prípadne z vlastných prostriedkov.  
 

2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení: 
Počas realizácie stavby a počas jej prevádzky budú dodržané bezpečnostné 
a prevádzkové predpisy a normy STN 33 3300, 34 1010, 34 1050, 73 6005, 34 0105, 34 
3108, 34 3410, 34 2030, 38 0810 OEG 30 3011, 30 0800 a ďalšie súvisiace normy 
a predpisy na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci a zabezpečenie 
bezporuchovej prevádzky energetických a technologických zariadení. Všetky montážne 
práce budú vykonané za beznapäťového, vypnutého a zaisteného stavu a pracovníci 
budú počas výstavby vybavení potrebnými ochrannými pracovnými pomôckami.  

 
 
3. Energetické požiadavky na objekt 

Energetické požiadavky na objekt sa plánovanými stavebnými úpravami nemenia. 
Pôvodné ostávajú všetky prípojky - vodovodná, kanalizačná, plynová, elektrická. 
Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k zníženiu energetických požiadaviek na 
objekt, ktoré je prezentované významným znížením potreby tepla na vykurovanie.  

 
 
4. Bilancia plôch 
 
   

Zádverie 
Wc 
Sklad 
Sprcha 
Šatňa 
Predsieň 
Spálňa 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

4,58 m2 

1,35 m2 
1,00 m2 
1,35 m2 
6,60 m2 

18,24 m2 
48,38 m2 



Jedáleň 
Umývadlo 
Wc 
Chodba 
Chodba 
Sklad 
Kancelária 
Prezliekareň 
Sklad 
Kuchyňa 
Sklad zelenín 
Suchý sklad 
Zádverie 
Šatňa 
Umývadlo 
Kotolňa 
Spolu  
 
Úžitková plocha 
Zastavaná plocha 
Obostavaný priestor 
Vykurovaný priestor 
Svetlá výška 
Konštruk čná výška 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

49,27 m2 
13,04 m2 
6,25 m2 
3,68 m2 
3,24 m2 

10,28 m2 
12,47 m2 
4,03 m2 
7,98 m2 

34,30 m2 
8,14 m2 
5,45 m2 
2,18 m2 
3,05 m2 
1,16 m2 

21,83 m2 
267, 85 m2 

 
267, 85 m2 
309,69 m2 

1455,54 m3 

804,09 m3 

3,10 m 
3,30 m 

 
 
5. Kapacitné údaje budovy 

Kapacitné údaje budovy sú uvedené v grafickej časti tejto projektovej   dokumentácie na 
výkrese č. 6. 
 
 

6. Skladby konštrukčných prvkov 
Skladby konštrukčných prvkov sú uvedené v grafickej časti tejto projektovej   
dokumentácie na výkrese  č. 10 - Výpis skladby konštrukcií. 

       
 
 Prvky zelenej infraštruktúry 

  Zelená infraštruktúra je osvedčeným nástrojom, ktorým sa z prírody získavajú 
ekologické, ekonomické a sociálne prínosy. Zelená infraštruktúra je často lacnejšia 
a trvanlivejšia než jej alternatívy, ktoré ponúka konvenčné stavebné inžinierstvo. Parky 
bohaté na biodiverzitu, zelené plochy a koridory čerstvého vzduchu môžu napríklad 
zmierňovať negatívne vplyvy letných horúčav. Okrem výhod pre zdravie a životné 
prostredie zelená infraštruktúra prináša aj viaceré sociálne výhody: vytvára pracovné 
miesta a mestá a obce sú atraktívnejšie pre život a prácu. A umožňuje, aby sa darilo aj 
flóre a faune. Prvky zelenej infraštruktúry prispievajú k ochrane ľudského zdravia, 
riešeniu sociálnych problémov, šetreniu energiou a uľahčujú odtekanie vody.  
V súčasnosti dažďová voda zo strechy budovy je odvedená dažďovými žľabmi a zvodmi 
priamo na terén a dvor materskej školy. Takto podmočený terén nie je spôsobilý na 
bezpečné hraní. Projekt rieši odvádzanie dažďovej vody zo strechy škôlky pomocou 
štrkového trativodu, ktorý bude umiestnený v zadnej, najnižšej časti dvora škôlky. Odvod 



dažďovej vody sa navrhne plným, neperforovaným potrubím PVC DN 150 mm do 
štrkového trativodu rozmeru 2 m x 6 m, kde prostredníctvom perforovaného potrubia 
PVC DN 150 mm a štrkového násypu prebieha  vsakovanie dažďovej vody do pôdy 
a podlažia.   
Areál materskej školy je v súčasnosti ohradený oceľovým pletivom výšky  1,5 m. Projekt 
navrhuje vysadenie do pletiva okrasného živého plotu okolo dvora z hedera helix. Živý 
plot vlastne vytvorí dynamický prvok a zabezpečí aj určité farebné variácie podľa druhu 
zvolených kríkov alebo stromčekov. Niektoré majú aj výrazné plody či farebne alebo 
tvarom a dodávajú tak moderný a ľahký dojem života. Živý plot je priepustný alebo 
polopriepustný, zachytáva prach, majú priaznivý vplyv na mikroklímu, ovplyvňujú 
vzdušnú vlhkosť a dávajú pozemku život a čerstvý kyslík, dá sa prispôsobiť a zladiť s 
farbou a tvarom budovy, môže tvoriť okrasu v podobe korún malých stromčekov 
zastrihnutých do zaujímavých tvarov a veľkostí a zabezpečuje súkromie a nižšiu hlučnosť 
pri ceste. Z toho dôvodu sa navrhne výsadba nízko rastúcich rastlín v jestvujúcej zelenom 
páse medzi objektom a komunikáciou, ako genista lydia, azalea japonica, picea little gem, 
abies balsamea, picea glauca alberta, juniperus blue star, leucothoe rainbow. 
 
 
Sociálny aspekt 
Na zdravý vývin každého mladého človeka pôsobia rôzne aspekty sociálneho prostredia, 
od ktorých závisia, do akej miery sa človek stane spoločensky užitočným a plne 
rozvinutým indivíduom. Každý je jedinečnou osobnosťou. Neodmysliteľnou súčasťou 
každého jednotlivca je rodinné prostredie, škola, jej prostredie a aspekty, ako i 
voľnočasové aktivity mladého človeka. Jednotlivé aspekty formujú spoločne osobnosť a 
ovplyvňujú smerovanie vývinu mladého človeka.  
Znevýhodnené skupiny obyvateľstva sú marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané 
skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám 
diskriminácie. V najširšom slova zmysle sem patria zdravotne postihnutí občania, rómske 
komunity žijúce v osadách alebo na mestskej periférii, deti a mládež, starší ľudia, 
azylanti, bezdomovci, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym 
vylúčením atď. Tieto skupiny sú často odkázané na pomoc a dobrú vôľu štátu. Ide v 
podstate o tých najviac ohrozených a najbezbrannejších. Veľkú pozornosť bude treba 
venovať ochrane osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala 
v roku 2010 a ktorý podporuje rozširovanie kultúrnych práv pre tieto skupiny 
obyvateľstva.  
Tento projekt rieši odstránenie fyzické i mentálne bariéry v prístupe ku kultúre 
znevýhodnených skupín obyvateľstva a tým k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a 
marginalizácie znevýhodnených skupín obyvateľstva. 
Objekt bude vybavený bezbariérovým vchodom a umiestnením dvoch lavičiek pri vstupe 
pre matky s deťmi. Okrem toho pri chodníku pred budovou budú umiestnené dve nádoby 
pre odpadky. 

 
 
 
 
 
 
Vo Veľkých Kapušanoch  05/2015                    Vypracoval: Ing. Máté Simon 
 
 


