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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby REKONŠTRUKCIA HAVARIJNÉHO STAVU
ŠPORTOVEJ PODLAHY TELOCVIČNE ZŠ S MŠ KAMIENKA

Miesto stavby KAMIENKA 113

Parcela KN C 419/1
Katastrálne územie Kamienka
Obec Kamienka
Okres Stará Ľubovňa
Kraj Prešovský

Investor stavby Základná škola s materskou školou Kamienka
Kamienka 113
065 32 Kamienka
e-mail: zskamienka@gmail.com

Klasifikácia stavby 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Autor návrhu stavby Ing. Vladislav Slosarčik
Projektant stavby Ing. Vladislav Slosarčik, 065 01 Hniezdne 458

Stupeň dokumentácie Projektová dokumentácia pre ohlásenie
Dátum vypracovania Apríl 2021
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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku

2.1. Charakter stavby

Nebytová budova.

2.2. Účel stavby

Telocvičňa pri ZŠ s MŠ v obci Kamienka.
Potreba rekonštrukcie havarijného stavu športovej podlahy telocvične.

2.3. Charakter výstavby

Zmena dokončenej stavby súp. č. 113 – rekonštrukcia športovej podlahy jestvujúcej telocvične ZŠ s
MŠ v rozsahu stavebných úprav.

2.4. Charakter budúcej prevádzky

Prevádzka telocvične v ramci školskej prevádzky.

2.5. Popis stavebného pozemku

Stavebný pozemok na parcelách KN C  419/1
Parcela sa nachádza v katastrálnom území obce Kamienka.
Stavebný pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Kamienka.

2.6. Popis navrhovanej stavby a prevádzky

Jestvujúca telocvičňa je súčasťou budovy základnej školy, severozápadné krídlo.
Budova telocvične so skladom náradia má pôdorysné rozmery 30,96x13,00 m.
Vlastný priestor telocvične má pôdorysné rozmery 22,00x12,10 m a svelú výšku 5,65 m.

V rekonštrukcii športovej podlahy je navrhnuté:
– odstránenie jestvujúcej nefunkčnej športovej podlahy a podkladovej vrstvy
– montáž novej športovej podlahy v zmysle STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská – Halové

povrchy pre viacúčelové použitie

3. Prehľad východiskových podkladov a súlad stavby s nimi

Východiskové podklady:
 Odborný posudok pre posudenie športového povrchu v telocvični ZŠ KAMIENKA, január 2021,
 Kópia z katastrálnej mapy,
 Výpis z listu vlastníctva č. 1377,
 Polohopis a vyškopis areálu a budovy základnej školy,
 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie

 STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská – Halové povrchy pre viacúčelové použitie.

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, etapy

Stavebné objekty
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Stavebné objekty SO-01   Telocvičňa – rekonštrukcia športovej podlahy

.5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Realizácia stavby nie je vecne ani časové viazaná na okolitú výstavbu a súvisiace investície.
Financovanie stavby z dotácií, úverov a vlastných zdrojov.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľ stavby Základná škola s materskou školou Kamienka                          
Prevádzkovateľ stavby Základná škola  s materskou školou Kamienka

            Vlastník stavby Obec Kamienka

7. Celková doba výstavby, začatie a ukončenie stavby

Doba výstavby 2 mesiace
Začiatok stavby 2021 po VO
Ukončenie stavby 2021

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Nie je navrhovaná.

9. Predpokladané celkové náklady stavby – ekonomické hodnotenie, spôsob a zdroje 
financovania stavby

Predpokladané rozpočtové náklady celej stavby RN = viď samostatný rozpočet stavby
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Charakter územia výstavby

1.1. Zhodnotenie staveniska a objektu

Stavba sa nachádza na parc. č. KN C 419/1 v  jestvujúcom uzatvorenom areáli  základnej školy s
materskou školou v obci Kamienka.

1.2.  Údaje o prieskumoch

V jestvujúcej športovej podlahe telocvične bola urobená sonda pre zistenie skladby a stavu podlahy.
Jestvujúca skladba:
– bukové parkety hr. 25 mm
– hrubá drevená podlaha hr. 25 mm
– podlahové trámce 80/120 mm uložené v škvárovom násype
– lepenková hydroizolácia
– podkladový betón

2. Celkové architektonické a stavebné riešenie

2.1. Architektonické a stavebno-technické riešenie

Rekonštrucia športovej podlahy telocvične je navrhnutá ako zmena dokončenej stavby súp. č. 113
so stavebnými úpravami bez zmeny účelu užívania jestvujúcej stavby.

Stavbu tvoria :

SO-01   Telocvičňa – rekonštrukcia športovej podlahy

V rekonštrukcii športovej podlahy je navrhnuté:
– odstránenie jestvujúcej nefunkčnej športovej podlahy a podkladovej vrstvy
– montáž novej športovej podlahy v zmysle STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská – Halové

povrchy pre viacúčelové použitie

Stavebno-technické riešenie

Hydroizolačná vrstva
Tepelnoizolačná vrstva
Podkladová vyrovnávacia vrstva
Športová podlaha
Športové zariadenie

Výkaz výmer

Pôdorysné rozmery 22,00 x 1200 m
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Podlahová plocha 264 m2

2.2. Starostlivosť o životné prostredie

Odpady zo stavby

Počas realizácie stavebných prác vznikne stavebný odpad.
Vzhľadom na rozsah stavebných prác a etapovitosť výstavby  sa nepredpokladá možnosť vzniku

odpadu pri opravách a údržbe stavebných mechanizmov.
Počas výstavby bude vedená evidencia vzniknutých odpadov a pri kolaudácii stavby budú doložené

doklady o zhodnotení, alebo zneškodnení vzniknutých odpadov oprávnenými organizáciami.

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ  

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

O 

Celkové predpokladané množstvo odpadu z výstavby 46 t. 
Súhrnné množstvo vzniknutých odpadov nepresiahne 200 ton za rok.
Vniknuté odpady budú zhodnocované, alebo zneškodňované v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinný od 01.07.2019
do 31.12.2022. Budú odovzdané na odbornú likvidáciu do EKOS-u s.r.o. 

Stavebné práce nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

2.3. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Bude riešená v zmysle platných predpisov, najmä Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. Vyhláška
Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach, predovšetkým pri stavebných prácach.

2.4. Základná koncepcia požiarnej ochrany

Požiarna  ochrana  stavby  je  určená  Vyhláškou  č.  94/2004  Z.z.  MV  SR,  ktorou  sa  ustanovujú
technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je stavba posúdená v zmysle STN  Požiarna bezpečnosť stavieb a
súvisiacich STN z odboru požiarnej bezpečnosti stavieb. Viď. samostatnú časť PD - prístavba.

 

C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

Jestvujúca budova telocvične Základnej školy s materskou školou Kamienka.

Výškové osadenie stavby

+ 0,000 = 100,00
P.B. = 100,00 na nivelete podlahy 1. NP školy a prístavby šatní.
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D. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

Minimálne požiadavky na športovú podlahu:

1. Druh konštrukcie Plošne-pružná športová podlaha s nášľapnou vrstvou z drevenej 
viac krát UV lakovanej parkety, protišmyková podľa platnej EN 14 904 – 
Povrchy pre športoviská

2. Absorpcia nárazuPlošne – pružný športový systém

– Nášľapná vrstva Prefabrikovaná parketa podľa DIN 280, hrúbka minimálne 14 mm, masívna 
drevená vrstva minimálne 3,5 mm, trojvrstvová parketa – spoj na pero / 
drážku

– Separačná vrstva PE-Fólia
– Nosná vrstva Slepá podlaha
– Odpružený nosník Prefabrikovaný s vrstvou z gumových pružných nožičiek hr. minimálne 20 

mm
– Konštrukčná výška Vrátane nášľapnej vrstvy je maximálne 75 mm

Odpružený športový systém (určený na halové športy ako basketbal, volejbal, hádzaná a odobne)
musí spĺňať športovo technické parametre v zmysle normy STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská –
Halové povrchy pre viacúčelové použitie. 

Minimálne normové hodnoty:

1. Absorpcia nárazu minimálne 55 %
2. Vertikálna deformácia 2,3 – 5,0 mm
3. Odraz lopty minimálne 90 %
4. Úrovne vertikálnej deformácie musí byť menšie ako 5,0 mm
5. Reakcia na oheň Cfi-s1
6. Inštalácia v zmysle normy EN ISO 9239-1 na podkladové rošty absorbujúce náraz

Navrhované riešenie športovej podlahy

ŠPORTOVÁ PODLAHA SINGLEFLEX STADIUM
VÝŠKA SYSTÉMU : 58 MM
1 - - - PODKLADOVÝ BETÓN JESTVUJÚCI
2 - PE FÓLIA 0,2 MM
3 - POZDĹŽNE DOSKY NA GUMOVÝCH PODLOŽKÁCH 26 MM (ROZOSTUP 500 MM)
4 - PRIEČNE DOSKY 16 MM (ROZOSTUP 137 MM)
5 - PE FÓLIA 0,05 MM
6 - VRCHNÁ PARKETA BOEN , DUB, 14 MM
7 - LAK
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A – Športová podlaha

Práce a dodávky PSV   
Konštrukcie tesárske   
Položenie doskových vankúšov s gumovou podložkou (drevenou) pod podlahy osovej vzdialenosti 500 mm
Dosky hobľované zo smreku 97x36 mm,  dľžky  4000 mm,  sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez
defektov, hniloby, hrčí,  s gumovou (drevenou) podložkou 20x50x120 mm á 488 mm   
Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné s medzerou 40 mm   
Dosky hobľované zo smreku 97x16 mm,  dľžky 4000 mm,   sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez
defektov, hniloby, hrčí   
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   
Podlahy vlysové a parketové   
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením   
Lišta soklová vetracia - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, (90x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m   
Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním   
Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 40 mm,s hladkým povrchom   
Montáž podlahy z viacvrstvých drevených lamiel, položená skrutkovaním po obvode a pristrelením v ploche
Parkety veľkoplošné trojvrstvové BOEN STADIUM 14, lxšxhr 2200x215x14 mm, 7x náter UV tvrdený, DUB
Ostatné opravy na nášľapnej ploche - náter lakom - 1. vrstva   
Ostatné opravy na nášľapnej ploche - brúsenie podláh strojné, vysávanie, náter lakom - 2. vrstva   
Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE - 2x   
Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm   
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m   
Podlahy povlakové   
Vyznačenie čiar na drevených povrchoch - volejbal, florbal, basketbal   

B – Podkladové vrstvy

Práce a dodávky HSV   
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   
Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE   
Obvodový dilatačný pás 10/120 dĺ. 40 m   
Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm   
Presun hmôt HSV   
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   

Práce a dodávky PSV   
Izolácie proti vode a vlhkosti   
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú   
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm,
netkaná, MIVA   
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením
spoju   
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 0,60 mm, š.1,3 m, izoláccia základov proti zemnej vlhkosti,
tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA   
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   
Izolácie tepelné   
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve   
Doska EPS FLOOR 4000 hr. 50 mm, pre podlahy   
  

C – Športové zariadenie

Práce a dodávky PSV   
Konštrukcie doplnkové kovové   
Osadenie Univerzálneho lakovaného hliníkového volejbalového systému, 2 ks montážnych puzdier, 2 ks
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hlavných stľpikov, 2 ks kryty puzdier, 1 pár chráničov   
Zariadenie volejbalového ihriska -  Univerzálny lakovaný hliníkový  volejbalový  systém, 2 ks montážnych
puzdier pre stľpik 100x120 mm, 2 ks hlavných stľpikov 100x120 mm, 2 ks kryty puzdier 100x120 mm, 1 pár
chraničov   
Osadenie montážnych puzdier pre hrazdu   
Zariadenia pre gymnastiku - puzdro na montáž, oceľový rám + kryt otvoru   

Lakovaný hliníkový volejbalový systém S04732
Lakovaný hliníkový volejbalový systém (2 stĺpiky) s otvormi do zeme. Hlavné stĺpiky sú vyrobené z

hliníka,  s  vnútorným  vystužením  a  posuvným  systémom  pre  výškovú  reguláciu  siete  s  blokovacím
gombíkom. Vrátane zariadenia na napínanie siete nainštalovaného v jednom zo stĺpikov a príslušenstva na
pripevnenie k zemi. V súlade s PN-EN 1271: 2015-01 a predpismi a požiadavkami na hry volejbalovej ligy
mužov,  žien a juniorov..  Napínacie zariadenie je umiestnené vo vnútri  profilu.  Plynulé nastavenie výšky
siete v rozmedzí 100-250 cm.

Univerzálne stĺpiky umožňujú použitie súpravy v takých disciplínach ako volejbal, tenis, badminton,
alebo nohejbal.

Parametre:  profil 120 x 100 mm

Pár chráničov pre volejbalové systémy S04734
Pár chráničov pre volejbalové systémy model S04732. Vyrobené z mäkkej peny potiahnutej 

farebným umývateľným syntetickým materiálom. Ľahko sa nanáša a odstraňuje pomocou suchých zipsov.

Hniezdne, apríl 2021

Ing. Vladislav Slosarčik
autorizovaný stavebný inžinier
reg.č. 3324*A*1 – Pozemné stavby
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