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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
NÁZOV STAVBY: Rozšírenie kapacity ZŠ Odborárska o 2 triedy 
 
MIESTO STAVBY: Areál ZŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava situovaný na nasledovných 

parcelách: 

 parcela č. 12788/1 (C), LV č. 3749, 

 parcela č. 12788/2 (C), LV č. 3749, 

 parcela č. 12788/3 (C), LV č. 3749, 

 parcela č. 12789/1 (C), LV č. 3749, 

 parcela č. 12791/5 (C), LV č. 3749, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto vedeného 
Katastrálnym úradom v Bratislave v správe katastra v Bratislave 

 
STAVEBNÍK:  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové 

Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
 
PREVÁDZKOVATEĽ:  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové 

Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
 
STUPEŇ PD:       štúdia 
  
KOORDINÁTOR PROJEKTU: Ing. Daniel Bél 
 
AUTORSKÝ KOLEKTÍV:   Architektonicko-stavebné riešenie  Ing. Daniel Bél 

Ing. Monika Pavláková 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU  

Vedenie základnej školy na Odborárskej ulici v Bratislave plánuje rozšíriť kapacitu školy o dve 
učebne formou modulárnej kontajnerovej zostavy. 

Zámerom štúdie je vypracovanie prvotného návrhu umiestnenia nových tried v rámci areálu ZŠ 
a posúdenie uskutočniteľnosti samotného zámeru. 

Zo strany investora boli zadefinované nasledovné východiskové požiadavky pre dispozičné 
riešenie:  

 rozšírenie kapacity ZS o dve triedy pre cca 26 žiakov v triede, formou samostatnej 
prístavby typu kontajnerov na najvhodnejšom mieste v areáli školy s napojením tejto 
prístavby na všetky potrebné inžinierske siete a komunikačným prepojením s budovou 
školy. 

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Zo strany investora bolo poskytnuté: 

 výkres – pôdorys prízemia, ZŠ Odborárska Bratislava, Rekonštrukcia kotolne – vyregulovanie 
ÚK, Ing. Milan Štrba, 08/2005,  

 výkres – pôdorys poschodia, ZŠ Odborárska Bratislava, Rekonštrukcia kotolne – 
vyregulovanie ÚK, Ing. Milan Štrba, 08/2005, 
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 výkres – pôdorys prízemia, Rekonštrukcia ZDŠ, Bratislava – Odborárska ul. č. 1 – 

zdravotechnika, 1978, 
 výkres – pôdorys prízemia, Rekonštrukcia ZDŠ, Bratislava – Odborárska ul. č. 1 – 

zdravotechnika, 1978, 

 výkres ŽSR, situácia – infraštruktúra ŽSR v katastrálnej mape, M 1:1020 

VYKONANÉ PRIESKUMY 

Na pozemku boli vykonané nasledovné prieskumy: 
 obhliadka terénu a areálu školy, 

 predbežné zhodnotenie skutkového stavu, 
 fotodokumentácia. 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA, DOTKNUTÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM, CHRÁNENÝCH ČASTÍ 
ÚZEMIA, KULTÚRNYCH PAMIATOK, POŽIADAVKY NA DEMOLÁCIE, VÝRUB NARASTENEJ ZELENE 
(ZÁBER POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY ALEBO LESNÝCH POZEMKOV) 

Areál školy je situovaný ma pozemkoch č. 12788/1, 12788/2, 12788/3, 12789/1 a 12791/5 a 
čiastočne zasahuje do ochranného pásma železničnej dráhy, ktoré je všeobecne vymedzené 
nasledovne: 

 60 m od osi krajnej koľaje pri celoštátnej a regionálnej dráhe 
 30 m od osi krajnej koľaje pri vlečkách (mimo uzavretého priestoru) 

 

Obr. 1 – Výrez z rozdelenia tratí ŽSR podľa listov GVD a TVP (záujmové územie je označené v modrej kružnici) 

Na základe skutočnosti, že záujmové územie čiastočne zasahuje do ochranného pásma 
železničnej dráhy, platí v zmysle §6 zákona č. 513/2009 Z.z. (Zákon o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov) nasledovné: 

„(1) V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného 
stanoviska špeciálneho stavebného úradu 

a) umiestňovať stavby, konštrukcie, vzdušné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli 
zameniteľné so svetelnými signalizačnými zariadeniami slúžiacimi na chod a bezpečnosť dopravy 
na dráhe alebo by mohli oslniť vodiča koľajového vozidla, 
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b) umiestňovať elektromagnetické zariadenia, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové 
vedenia, ich napájanie, zariadenia na premenu, prívod a rozdelenie elektrického prúdu alebo 
zabezpečovacie, signalizačné, oznamovacie alebo spojové zariadenia dráhy alebo zariadenia 
trakčných vozidiel, 

c) umiestňovať predmety, ktorých farebné plochy sú zameniteľné s označeniami používanými v 
doprave na dráhach, 

d) uskladňovať horľaviny a výbušniny a zriaďovať skládky, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo 
jej súčasť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, 

e) vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť 
a plynulosť dopravy na dráhe, najmä uskutočňovať terénne úpravy, zemné práce, trhacie práce 
a činnosti vykonávané banským spôsobom.“ 

Umiestnenie nových učební vo vzdialenosti bližšej než 60 m od osi krajnej koľaje priliehajúcej 
celoštátnej a regionálnej dráhy 127E podlieha súhlasu ŽSR. 

Zároveň umiestnenie nových učební vo vzdialenosti bližšej než 30 m od osi krajnej koľaje pri 
vlečkách podlieha súhlasu ŽSR. 

Situovanie nových učební je z uvedeného dôvodu potrebné navrhnúť mimo oboch zmieňovaných 
ochranných pásiem, prípadne v prípade zásahu do týchto vyžiadať súhlasné stanovisko 
prevádzkovateľa dráhy (ŽSR). 

Ďalej sme sa zamerali na posúdenie súladu zámeru s územným plánom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schváleným 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne 
záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 (v zmysle zmien a doplnkov 01, 02, 
03 a 05).  

 

Obr. 2 – Výrez z grafickej časti územného plánu – priestorového a funkčného využitia územia – komplexného riešenia 
(záujmové územie je označené v modrej kružnici) 

Uvažovaný zámer rozšírenia počtu učební zodpovedá a je v súlade s územným plánom mesta 
Bratislava a danými regulatívmi pre riešené územie (kód 202 – OV lokálneho významu). 
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Obr. 3 – Výrez z grafickej časti územného plánu – regulačného výkresu (záujmové územie je označené v modrej 
kružnici) 

Územie je definované ako stabilizované, v ktorom územný plán: 

 Ponecháva súčasné funkčné využitie, 

 Predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne do 15% celkovej podlažnej plochy 
existujúcej zástavby v území. 

Jedná sa v zásade o nadstavby, dostavby a prístavby domov, využitie podkroví, úpravy 
a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu v prelukách a pod. 

  

Plošné výmery 
Celková výmera 
vymedzeného 
územia [m2] 

Koeficient 
pôvodný 

Koeficient 
nový 

Zmena 
indexu [%] 

Existujúce 
budovy školy 

[m2] 

Nové 
učebne 

[m2] 

Spolu 
[m2] 

IPP 2.724 88,8 2.812,8 8.680 0,31 0,32 1 

IZP 1.586 88,8 1.674,8 8.680 0,18 0,19 1 

Na pozemkoch areálu školy, kde je možné situovanie nových učební, sa momentálne nachádza 
spevnená plocha a zeleň. Pozemky sú rovinaté. 

Stavbou môže dôjsť k zásahu do ochranného pásma železničných dráh (v závislosti na finálnom 
návrhu situovania nových učební). Stavbou však nedôjde k zasiahnutiu iných ochranných pásiem, 
chránených častí územia a kultúrnych pamiatok. 

POPIS SÚČASNÉHO STAVU OBJEKTU 

Základná škola je momentálne situovaná v dvojpodlažnej samostatnej budove, pričom sa v tejto 
nachádza celkovo 9 tried a 2 učebne. 

V areáli základnej školy sa mimo uvedeného nachádza ešte objekt materskej školy spojený 
s jedálňou a objekt telocvičňa. 

Celkovo má základná škola 271 žiakov (z toho 144 chlapcov a 127 dievčat) 
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VYHODNOTENIE ZÁMERU PODĽA §51 VYHLÁŠKY Č. 532/2002 Z.Z. 

Pre posúdenie zámeru podľa vyhlášky 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, ktorá §51 definuje 
požiadavky na budovy pre školstvo a vzdelávanie, sme pripravili nasledovnú analýzu: 

 

Tab. 1 –Vyhodnotenie zámeru podľa §51 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 

S ohľadom na uvedené konštatujeme, že pri súčasnom počte žiakov a ich rozdelenie podľa 
pohlavia nie sú splnené požiadavky §51 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. u nasledovných položiek: 

 chýbajú dve umývadlá v sociálnych zariadeniach pre chlapcov 

 chýba umývadlo v sociálnych zariadeniach pre dievčatá 

V prípade, že by sme vychádzali z predpokladu komplexného splnenia požiadaviek §51 vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z. pre celú základnú školu po dobudovaní dvoch tried pre 50 detí (v pomere 50% 
chlapci a 50% dievčatá), bolo by potrebné zriadiť i nasledovné nové sociálne zariadenia: 
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 jedno pisoárové státie pre chlapcov 

 tri umývadlá v záchodových predsieňach pre chlapcov 

 tri umývadlá v záchodových predsieňach pre chlapcov 

V prípade, že by sme samostatne posudzovali iba splnenie požiadaviek §51 vyhlášky č. 532/2002 
Z.z. pre nové dve triedy pre 50 detí (v pomere 50% chlapci a 50% dievčatá), bolo by potrebné 
v rámci kontajnerovej zostavy zriadiť i nasledovné sociálne zariadenia: 

 jednu záchodovú kabínu pre chlapcov 

 dve pisoárové státia pre chlapcov 

 dve umývadlá v záchodových predsieňach pre chlapcov 

 dve záchodové kabíny pre dievčatá 

 dve umývadlá v záchodových predsieňach pre dievčatá 

 dve umývadlá v záchodových predsieňach pre chlapcov 

 jednu hygienickú kabínu pre dievčatá 

NÁVRH RIEŠENÍ ROZŠÍRENIA KAPACITY ZŠ O 2 TRIEDY 

V snahe o výber optimálneho dispozičného návrhu samotných tried vo forme kontajnerových 
zostáv sme po konzultácii s investorom vybrali nasledovný návrh - dvojpodlažné učebne 
s toaletami a šatňami. 

Pri tomto návrhu sme vychádzali z nasledovných parametrov: 

 dvojpodlažné usporiadanie so situovaním toaliet a sociálneho zázemia na prízemí objektu 

 výmera oboch tried situovaných na prízemí a poschodí objektu po 41,9 m2 

 sociálne zázemie v zmysle naplnenia požiadaviek samostatného splnenia požiadaviek §51 
vyhlášky č. 532/2002 Z.z. pre nové dve triedy pre 50 detí implementovaného do jedného 
kontajnerového modulu 

 použitie jednoramenného schodiska 

 vytvorenie samostatného priestoru pre upratovačku pod ramenom schodiska 

 zriadenie šatní pre obe triedy na poschodí objektu 

 

Obr. 4 – Pôdorys prízemia navrhovaného riešenia dvojpodlažných učební s toaletami a šatňami 
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Obr. 5 – Pôdorys 1. poschodia navrhovaného riešenia dvojpodlažných učební s toaletami a šatňami 

NÁVRH UMIESTNENIA OBJEKTU ROZŠÍRENIA KAPACITY ZŠ – KONTAJNEROVEJ ZOSTAVY 

Pri návrhu zvolenom po konzultácii s investorom sme nové učebne situovali k severozápadnej 
časti budovy ZŠ. Vstup do kontajnerovej zostavy by bol zo školského dvora (t.j. z exteriéru). 
Dopojenie kanalizácie by bolo realizované do existujúcej prípojky WC chlapci smerujúcej do 
kanalizačnej stoky (v spevnenej ploche na dvore areálu). Prípojka vody by bola vyvedená 
z budovy ZŠ z priestoru WC chlapci. 

 

Obr. 6 – Situácia návrhu umiestnenia kontajnerovej zostavy k severozápadnej časti budovy ZŠ 

Výhľadovo sme uvažovali si situovaním 2. etapy (rozvoju o ďalšie 2 triedy) vedľa budovy 
materskej školy (na miesto, kde sa momentálne nachádzajú hriadky), t.j. na jej severozápadnú 
stranu. Vstup do kontajnerovej zostavy by bol orientovaný k školskému dvoru. Dopojenie 
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kanalizácie by bolo realizované vybudovaním novej prípojky do najbližšej kanalizačnej stoky. 
Prípojka vody by bola vyvedená z budovy telocvične. 

Uskutočniteľnosť tohto variantu (ako 1. tak i 2. etapy) podlieha súhlasnému stanovisku 
prevádzkovateľa dráhy (ŽSR), nakoľko kontajnerové zostavy zasahujú do ochranného pásma 
dráhy. 

Zároveň je potrebné presunúť alebo demontovať existujúcu dvojgaráž, prípadne ju presunúť na 
iné miesto. 

Nevýhodou je obmedzený prístup k tejto ploche, ktorý si vyžaduje dočasné opatrenia (čiastočná 
demontáž oplotenia, odstránenie časti hriadok alebo prestrešenia medzi telocvičňou a budovou 
materskej školy. 

ODHADOVANÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY 

Odhadované investičné náklady predstavujú cca 120.000 € bez DPH na jednu etapu projektu. 

ZÁVER 

Štúdia bola vyhotovená na základe dostupných informácií a disponibilnej dokumentácie 
a navrhnuté stavebné i technické riešenie bolo zvolené s cieľom naplnenia požiadaviek 
zadefinovaných zo strany investora. 

 

 
V Bratislave, 23.1.2019. 
 
 
Ing. Daniel Bél 
Ing. Monika Pavláková 

 

Štúdia je chránená autorským právom a jej kopírovanie, rozmnožovanie, alebo zverejňovanie 
bez vedomia zhotoviteľa je neprípustné. 


