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1.     IDENTIFIKA ČNÉ  ÚDAJE:

NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA STRIECH NA UBYTOVNI
VŠC DUKLA Banská Bystrica

MIESTO STAVBY:  ul. Hutná 3, Banská Bystrica

ZADÁVATEĽ: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

KRAJ: Banskobystrický
OKRES: Banská Bystrica
MESTO: Banská Bystrica
PARC. Č.: 2989/3

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Stavebné povolenie

ZHOTOVITEĽ:

Hlavný inžinier projektu: SaP Projekt, s.r.o.

Zodpov. projektant PBS : Ing. Rastislav Skrovný, PhD.

2. POSÚDENIE  OBJEKTU  Z  HĽADISKA OCHRANY PRED POŽIARMI  

V zmysle Zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi § 9, 
ako aj vykonávacej Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. § 40, o požiarnej prevencii, sa 
vypracováva  a  posudzuje  riešenie  ochrany  stavby  pred  požiarmi.  Posúdenie 
protipožiarnej bezpečnosti  stavby sa vykonalo podľa platných predpisov a STN, a to 
hlavne STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb a ich príslušných 
zmien.  Projektová dokumentácia predmetnej stavby bola rieš ená pod ľa noriem 
platných  pred  ú činnos ťou  noriem  rádu  STN  73  08XX.  V zmysle  toho  sa 
predmetná zmena posudzuje v zmysle STN 73 0834 ako zmena stavby skupiny I. 
Objektom posúdenia sú rekonštrukcie jednotlivých striech na ubytovni  VŠC DUKLA 
v B. Bystrici..

2.1  Charakteristika stavby – urbanistické, dispozi čné a konštruk čné riešenie

Objekt ubytovne je situovaný v mesta Banská Bystrica – časť Fončorda. Okolitý terén 
je mierne svahovitého charakteru. Objekt je čiastočne podpivničený s 6 nadzemnými 
podlažiami.  Samotný objekt je kaskádového tvaru kde od 3. NP jednotlivé kaskády 
tvoria pochôdzne strechy.  Najvyššie podlažie je prestrešené plochou nepochôdznou 
strechou. Objekt je využívaný VŠC Dukla ako ubytovňa. 
Nosný systém je skelet s výplňovými pórobetónovými panelmi. Vodorovné konštrukcie 
sú z panelov. Výplne stavebných otvorov boli v minulosti menené za nové PVC profily 
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s izolačným dvojsklom. V minulosti sa realizovalá čiastočná oprava striech vo forme: 
zateplenia PUR penou, polystyrén betónom a nalepením keramickej dlažby.

2.2 Skladby strešných konštrukcií

Skladby  sú  uvedené  na  základe  podkladov:  zachovaná  projektová  dokumentácia, 
prieskum so sondami.

Skladby podľa zachovanej PD:

SP1 – Strecha pochôdzna 3. NP až 6.NP

Vrstva Hrúbka /mm/

Terazzové dlaždice 25

Cementová malta 20

Cementová poter 20

1 x ASTPS /sklobit + 2 x IPA 500SH/ 10

Betónová mazanina /ľahčený betón/ 60 až 141

Lepenka A 400H 2

Penový polystyrén 100

Pebit S 2

Stropná konštrukcia /prefabrikáty/ 250

SP2 – Strecha nepochôdzna 

Vrstva Hrúbka /mm/

2 x Rubol RS

101 x ASTPS /sklobit/

Np + 2 x IPA 500SH

Cementový poter 30

Pórobetónová doska PAS 250

Vzduchová medzera 48

Čadičová rohož 50

Parozábrana /Pebit S/ 2

Stropná konštrukcia /prefabrikáty/ 250
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Skladby podľa realizovaných sond:

SPS1 – Strecha pochôdzna 3. NP /sonda č. 1/

Vrstva Hrúbka /mm/

Striekaná strešná PUR pena „mokrá“ 20

Terazzové dlaždice - 25

Silikátové súvrstvie /lôžko + poter/ „mokrá“ 75

Hydroizolácia viacvrstvová z asfaltovaných pásov - 10

Silikátové súvrstvie /ľahkého typu/ - -

POZNÁMKA:
4. NP a 6.NP /os „M-N“/ predpokladané identické riešenie ako 3. NP
5. NP a 6. NP /os „J-K-L“/ predpokladané identické riešenie ako 3. NP + kontaktne 
lepená keramická dlažba

SPS2 – Strecha nepochôdzna  /sonda č. 2/

Vrstva Hrúbka /mm/

Hydroizolácia /asfaltovaný pás/ - -

Polystyrénbetón „mokrá“ 25

Súvrstvie asfaltovaných pásov - -

Silikátové súvrstvie - -

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1 Všeobecne

Predmetom riešenia projektu podľa zadávateľa je REKONŠTRUKCIA STRIECH NA 
UBYTOVNI VŠC DUKLA banská bystrica v členení:

� zateplenie strešných konštrukcií s obnovením povlakovej hydroizolácie – krytiny 
a vytvorením pochôdznych plôch,

� uzatvorenie podstrešného priestoru 6. NP,
� ostatné súvisiace stavebné práce, ...

3.2 Strešná konštrukcia

Zo  skladby  strešnej  konštrukcie  sa  odstránia  pôvodné  súvrstvia  na  úroveň 
hlavnej  hydroizolácie,  vrátane.  Podľa  zadania  sa  zrealizuje  zateplenie  izolačnými 
doskami PIR v hrúbke podľa požiadavky STN 73 0540-2. Následne sa zrealizuje nová 
strešná  krytina  z  povlakovej  hydroizolácie  a  pochôdzne  súvrstvie  dlažba  na 
podložkách. Oprava bude realizovaná aj na súvisiacich strešných detailoch ako: vtok, 
atika, prestupy, zábradlie, ...

3.3 Záveterná stena

Povrchová úprava záveterných stien je poškodená, zrealizuje sa odstránenie 
omietok a realizácia nových.
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3.4 Výplne stavebných otvorov

Na 6.  NP sa zrealizuje  uzatvorenie  časti  priestoru  pod strechou plastovými 
výplňami s výplňou izolačným trojsklom.

3.5 Ostatné

Bude  sa  jednať  o  súvisiace  stavebné  práce  ako:  bleskozvod,  preloženie 
odvetrania ubytovne na strechu nad 6. NP, výmena oplechovaní, ….

3.6  Posúdenie  navrhovaných  stavebných  úprav  z     hľadiska  protipožiarnej   
bezpečnosti stavby

V zmysle STN 73 0834 čl. 2.1.1 sa jedná o zmenu stavby skupiny I s uplatn ením 
obmedzených  požiadaviek  protipožiarnej  bezpe čnosti,  nako ľko  boli  splnené 
všetky požiadavky na zatriedenie posudzovanej zmeny  stavby do tejto skupiny. 
Vyššie  uvedenými  stavebnými  úpravami  dochádza  ku  zá mene  pôvodného 
konštruk čného prvku novým a nedochádza ku zmene požiarnej od olnosti ani ku 
zmene druhu konštruk čného prvku. 

Na základe čl. 2.2.1 a čl. 2.2.2 v STN 73 0834 zmeny stavieb skupiny I nedochádza ku 
zmene  užívania  stavby  a  nevyžadujú  sa  ďalšie  opatrenia,  pokiaľ  sú  splnené  tieto 
požiadavky: 

• Nezmenilo  sa  vnútorné  členenie  priestorov  a  nevznikli  priestory  s väčšou 
plochou ako 100 m2,

• Nedošlo  k nahradeniu,  úprave  a oprave  vonkajších  obvodových  stavebných 
konštrukcií, 

• Požiarna odolnosť  menených  prvkov  stavebných  konštrukcií  nebola  znížená 
pod pôvodnú hodnotu 

• Stupeň horľavosti stavebných hmôt nie je znížený pod ich pôvodnú hodnotu, 
• Šírky  a výšky  požiarne  otvorených  plôch  v obvodových  stenách  nie  sú 

zväčšené, 
• Nerealizovali sa prestupy cez požiarne deliace konštrukcie tz. požiarne steny 

a požiarne stropy 
• Pôvodné únikové cesty nie sú zúžené ani predĺžené.

Odstupovú vzdialenosť  od objektu  nie je potrebné prehodnotiť  pri  nebezpečenstve 
padania  častí  stavebných konštrukcií  v zmysle  čl.8.4.5  v STN 73 0802,  nakoľko sa 
nezvyšuje výška odpadávania . 

4.Zariadenia na protipožiarny zásah

Posudzovaný  objekt  je  šesťťpodlažná  stavba  s čiastočným  podpivničením.  Hlavný 
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5.Charakteristika objektu a konštruk čné riešenie

Stavebné konštrukcie (obvodové a nosné) sú hodnotené v zmysle STN 73 0802 ako 
nehorľavé konštrukcie. 
Materiálno  –  technické  vlastnosti  použitých  stavebných  materiálov  a stavebných 
výrobkov  podliehajú  ustanoveniam  Zákona  NR SR č.133/2013  Z.z,   Zákona  SNR 
č.264/1999 Z. z..,  musia sa dokladovať  certifikátmi a protokolmi o zhode od výrobcu 
stavebného materiálu a stavebných výrobkov. Povinnosťou investora je ich archivovať. 
Upozorňujeme investora  predmetnej  stavby,  že  orgán vykonávajúci  štátny  požiarny 
dozor  v súlade s § 66 ods.  3,  písm.  c)  Zákona č.  50/1976 Zb.  v znení  neskorších 
predpisov  predložiť  certifikáty  môže  pri  kolaudačnom  konaní  predmetnej  stavby 
požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona 
č.  133/2013 Z.z.  o stavebných výrobkoch na všetky stavebné výrobky,  ktoré musia 
spĺňať  požiarno  –  technické  charakteristiky  podľa  spracovanej  projektovej 
dokumentácie  riešenia  protipožiarnej  bezpečnosti  stavby.  (tj.  skutočnej  požiarnej 
odolnosti,  skutočnej  horľavosti,  skutočného  indexu  šírenia  plameňa)  všetkých 
stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v posudzovanej stavbe. 

6.   ZÁVER  

Navrhovanými  stavebnými  úpravami  sa  nezníži  protipo žiarna   bezpe čnos ť 
posudzovanej  stavby,  ani  sa  nezhorší  protipožiarna  bezpečnos ť  susedných 
objektov. Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú ďalšie požiadavky z h ľadiska 
 protipožiarnej bezpe čnosti .   

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej 
legislatívy  na  úseku  ochrany  pred  požiarmi  na  základe  predloženej  projektovej 
dokumentácie.  Prípadné  zmeny  a  odchýlky  pri  realizácii  stavby  a  riešením 
protipožiarnej  bezpečnosti  stavby  a  úpravou  objektu  je  nutné  konzultovať 
s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

Zoznam súvisiacich predpisov a STN:

STN 73 0802  Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
STN 73 0834  Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.
• Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

požiarnu  bezpečnosť  pri  výstavbe  a  pri  užívaní  stavieb  v znení  neskorších 
predpisov.

• Zákon NR SR č.314/2001 o ochrane pred požiarmi.
• Vyhláška MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
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