
A:  Sprievodná správa 

 

 

A1:  Identifikačné údaje 

 

• názov stavby:  

Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu Športovísk v areáli ZŠ 

Česká a Gymnázia  Česká 

• charakter stavby  - rekonštrukcia 

• miesto stavby - Bratislava, Česká ulica, areál ZŠ Česká a Gymnázium 

Česká 

• parcelné čísla a katastrálne územie  - pozemkoch parc. č. 

11312/2, 11313/2 v k.ú. Nové Mesto, zapísaných na LV č. 3749, vo výlučnom vlastníctve 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

Údaje o stavebníkovi  

 Mestská časť Bratislava–Nové Mesto  

so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

 

Údaje o spracovateľovi projektu 

 

• autor architektonického návrhu  

 DE RAXA 

 Ing.arch.Peter Rakšány 

 Reg. číslo: 1782 AA 

 IČO: 40255735 

 Adresa ateliéru: P.O.BOX 3 , 900 63 Jakubov 

 

 Ing.arch.Michal Jánsky 

 

 

• hlavný projektant (autorizovaný architekt, alebo 

autorizovaný stavebný inžinier) 

 zodpov.projektant: 

 Ing.arch.Michal Jánsky 

 Reg. číslo: 1634 AA 

 IČO: 41130766 



 Adresa ateliéru: Orechovská 34, 911 05 Trenčín 



 

A2:  Základné údaje o stavbe 

• základné funkcie 

Rekreácia a loptové hry.  

Projekt rieši revitalizáciu územia ihriska a priľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch). 

Rekonštrukciu chodníkov v nutnej plošnej výmere.  

Rekonštrukcia oplotenia areálu, riešenie oplotenia ihrísk, príprava na vybudovanie nočného 

osvetlenia.  

• plošné, priestorové a ekonomické bilancie 

Ihriská sú navrhované ako multifunkčné s možnosťou hrania basketbalu, volejbalu, a tenisu v 

obmedzenom programe. Ďalej je možnosť hrať mini-fotbal a iné loptové hry. V areáli ihriska Gymnázia 

Česká je navrhovaná atletická dráha s dĺžkou trate 60m a dráha s doskočiskom. 

Tribúna je navrhovaná pre 15 – 20 divákov.  

• kapacity 

V jednom čase je maximálna kapacita do 30 ľudí pre ihrisko ZŠ Česká, 45-60 ľudí pre komplex ihrísk 

Gymnázia Česká.  

• predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby 

Realizácia v navrhovanom objeme je podľa okolností odhadovaná na 8-16 týždňov.  

A3: Prehľad východiskových podkladov 

Projektová dokumentácia bola spracovaná zo záverov, rokovaní    a technických stretnutí s 

investorom.  

Ako podklad pre projektáž bolo spracované  

• obhliadka miesta stavby 

• zameranie Výškopis-polohopis so zakreslením ing. sietí. Táto poloha je skreslená na základe 

mapových podkladov sietí, nie sond v teréne a preto môže v realite nastať zmena polohy. 

• príslušné zákony, technické predpisy a STN 

A4: Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Projekt rieši  

• objekt samotných ihrísk s priľahlými chodníkmi 

• oplotenie ihrísk 



• prípravu pre osvetlenie ihriska Gymnázia Česká 

• odvodnenie ihrísk 

• rekonštrukciu chodníkov 

• divácka tribúna 

• terénne úpravy 

• rekonštrukciu oplotenia areálu 

• sadové úpravy 

 

Stavba je v projekte rozdelená na dva stavebné objekty  

 

• SO 01 ihrisko Gymnázium 

• SO 02 ihrisko ZŠ 

 

A5:  Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

Stavba nie je vo vecnej ani časovej väzbe na okolitú výstavbu. 

 

A6: Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Ihrisko je navrhované ako školské. Budúcim prevádzkovateľom bude ZŠ Česká, resp. Gymnázium 

Česká.  

A7: Termíny začatia a dokončenia stavby 

Termín začatia stavby: 06-2018  

Termín dokončenia stavby: 09-2018 

 

A8:  Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky 

Stavba bude uvádzaná do prevádzky v 2.kv. roku 2018. 

 

A9: Celkové náklady stavby 

 

...... 

 

 

 

V Trenčíne 

15. januára 2018      ing.arch. Michal Jánsky 

 


