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1 Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:    Zimný štadión, Považská Bystrica 

     Stavebná úprava býv. kaviarne na šatne - Fáza I 

Miesto stavby:    Zimný štadión, Športovcov 343/4,  

01701 Považská Bystrica 

Kraj:     Trenčiansky 

Katastrálne územie:   Považská Bystrica   

Parcelné číslo:    5478/109 

Charakter stavby:   stavebné úpravy 

Hlavný projektant:   STAMPA Engineering s.r.o. 

Robotnícka 4357 

017 01 Považská Bystrica 

2 Účel stavby 

Projekt rieši stavebné úpravy v priestoroch bývalej kaviarne na šatne, ktoré budú slúžiť v rámci 

tréningových a športových aktivít HK pre max. 80 hráčov 

3 Existujúci stav 

Ako už bolo spomenuté vyššie, projekt rieši stavebné úpravy v priestoroch bývalej kaviarne na 

šatne. Priestory býv. kaviarne sú situované medzi severovýchodným a východným hlavným vstupom do 

objektu zimného štadióna. Pôdorysne je dotknutý priestor umiestnený pod oceľovou konštrukcii tribúny 

a vo východnom krídle murovanej časti prístavby hlavného halového objektu. 

Vstup do priestorov je cez dvojkrídlové dvere cez vestibul pri severvýchodnom hlavnom vchode 

ZŠ. Pôdorysne a konštrukčne sú priestory tvoria dvojtraktovú sústavu. Prvá je súčasťou hlavného 

nosného systému tribúny a hlavného halového objektu, ktorého murivo je výplňové. Ďalej sa tu 

nachádzajú nosné oceľové členené stĺpy tribúny. Oba trakty pozdĺž objektu ZS delí nosný stredový múr , 

na ktorom je uložený vnútorný medzistrop z  plechodosky zo VSŽ plechov. Na túto plechodosku je 

zavesená konštrukcia podhľadu s omietkou a kazetovou výzdobou. Na tomto stredovom múre je ďalej 

uložený strešný strop murovanej prístavby. V tomto múre sa taktiež nachádzajú aj hlavné nosné oceľové 

stĺpy haly spolu hlavný zavetrením a stužením halového objektu ZŠ. Nad úrovňou prístavby je na tomto 

múre uložená presklená hliníková fasáda.  

Dispozične sú priestory členené na hlavnú halu s výdajným barom. V druhom takte je umiestené 

zázemie, ktoré slúžilo ako kuchyňa, WC pre zamestnancov a sklad. Tento priestor je určený na I. fázu 

stavebných úprav.  

Priestory ďalej pokračujú východom z baru do chodbičky, kde sú vchody do dvoch skladov a do 

WC pre hostí. Na konci chodbičky sa nachádzajú zamrežované, momentálne nefunkčné dvere.  
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4 Búracie práce 

Vzhľadom na minimalizáciu nákladov a minimalizáciu možných zásahov do hlavnej nosnej 

konštrukcie sa pristúpi len k vytvoreniu piatich dverných otvorov. Viď PD výkres č. 2. 

Na hlavnom stredovom múre sa vytvoria tri dverné otvory. Je potrebné pred začiatkom búracích 

prác privolať projektanta – statika, aby určil, či je možné otvor vytvoriť, aby nedošlo nevratnému 

poškodeniu hlavnej nosnej oceľovej konštrukcie haly ZŠ, alebo hlavného stuženia. Ďalej je potrebné 

potvrdiť sondou nosný smer a uloženie plechodosky. Pred samotným búraním sa musí nad navrhnutým 

otvorom založiť nosné preklady z oceľových I profilov, prípadne z keramických prekladov, ktoré sa uložia 

do maltového lôžka z objemovo rozpínavej malty, aby sa funkčne preklady aktivovali. 

Štvrtý a piaty otvor bude v podstate obnovenie existujúcich, zamurovaných dverných otvorov 

nachádzajúcich sa na začiatku a na konci chodby. 

Pri búracích prácach sa odstráni starý podhľad miestnosti s barom.  

Ďalej sa pripravia steny na novú omietku a podlahy na položenie nových podláh a dlažieb. 

Pri búracích prácach sa nezasahuje do hlavnej nosnej oceľovej konštrukcie haly a tribúny 

a ostáva v pôvodnom stave. 

5 Nový stav 

Dispozične je nový stav riešený tak, že z hlavnej chodby sa vchádza do troch dvojíc nových šatní. 

Každá dvojica šatní má svoje WC a sprchy. V každej zo šatní sa počíta s max. počtom 20 osôb. Za 

vchodom do každej, zo šatní sa nachádza miestnosť na prezliekanie. Za miestnosťou je vstup do 

spoločných spŕch a WC. V každej sa nachádza sprchový priestor, dva pisoáre, jedno WC a 2 umyvadlá. 

Rozmery a dispozícia miestností na prezliekanie je daná modulovou osnovou rozdelenia nosných 

oceľových stĺpov tribúny, medzi ktorými sú nové steny vytvorené ľahkým SDK priečkami. Nové 

a výplňové murivo v časti traktu murovanej prístavby je z ľahkých plynosilikátových murovacích blokov. 

V prezliekarňach bude umiestnený priemyselný koberec. V sprchách a WC bude zasa použitá 

dlažba. 

V prezliekárňach, ako aj v spojovacej chodbe, bude umiestnený nový podhľad z ľahkej SDK 

konštrukcie. 

6 TZB 

6.1 Zdravotechnika 

Kanalizácia v priestoroch šatní bude napojená na kanalizáciu vedenej pozdĺž vonkajšieho 

obvodového múru objektu.  

Vzhľadom na rozsah prác sa využijú existujúce vodovodné rozvody SV a TÚV. 
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6.2 Elektrická energia 

Vzhľadom na rozsah prác sa využijú existujúce svetelné a zásuvkové rozvody. 

6.3 Vykurovanie 

Miestnosti budú využívať existujúce teplovodné rozvody objektu. 

7 Dôležité upozornenia, bezpečnosť a ochrana zdravia 

Priebeh stavebných prác musí byť vykonávaný pod dohľadom stavebného dozoru a taktiež pod 

autorským dozorom projektanta. 

Akékoľvek zmeny oproti odsúhlasenej PD je nutné konzultovať a schváliť projektantom. 

Svojvoľné zmeny a úpravy konštrukcií sú neprípustné. 

Ochrana betónových konštrukcií hornej stavby bude omietkami a ochrana drevených konštrukcií 

bude nátermi proti škodcom a plesniam.  

Ochrana oceľových konštrukcií bude realizovaná ochranným náterom (1x základný, 2x vrchný 

náter). 

Pri realizačných prácach je nutné dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky, predpisy a 

nariadenia o bezpečnosti pri práci. 

Lešenie musí byť opatrené ochrannou konštrukciou proti pádu materiálu a osôb. Pracovníci 

musia byť vybavení prostriedkami osobnej ochrany zdravia. Práce vo výškach sa nesmú vykonávať 

počas dní s nadmernou veternosťou a búrkami. Pracovníci musia byť vyškolení zodpovedným 

pracovníkom montážnej organizácie. Pri zváračských prácach musí byť pracovisko zabezpečené proti 

vzniku a šíreniu požiaru. Zváračské práce môžu vykonávať len osoby s platným zváračským preukazom 

8 Odpady 

Pri realizácii stavby bude vznikať stavebný odpad zo stavebných prác počas realizácie stavby. 

Tento sa bude umiestňovať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa budú odvážať na najbližšiu 

skládku TKO, čo preukáže stavebník pri kolaudácii stavby potvrdením zo skládky. 

Kategorizácia odpadov, ktoré budú vznikať počas stavebných prác :  

- 17 01 01  - betón     - kat.odp. O 

- 17 01 02 - tehly     - kat.odp. O 

- 17 01 03 - obkladačky, dlaždice  - kat.odp. O 

- 17 01 07  - zmesi betónu, tehál, obkladačiek - kat.odp. O 

- 17 02  - Drevo, Sklo, Plasty 

- 17 02 01 - drevo     - kat.odp. O 

- 17 02 02  - sklo     - kat.odp. O  

- 17 02 03 - plasty     - kat.odp. O 

- 17 04 05 - železo a oceľ    - kat.odp. O 

- 17 04 11 - káble iné ako v 17 04 10  - kat.odp. O 
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- 17 05  - Zemina / výkopová atď. / 

- 17 05 06 - výkopová zemina iná ako 170505 - kat.odp. O 

- 17 06 04 - izolačné materiály   - kat.odp. O 

- 17 09  - Iné odpady zo stavieb 

- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb - kat.odp. O 

 

V Považskej Bystrici   1/2021 

Vypracoval :    Ing. Juraj Lučivjanský 

Zodpovedný projektant:   Ing. Juraj Lučivjanský 


