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1. Úvod 
 

V rámci plánovaného využitia priestorov  bývalej základnej školy na Plickovej ulici v Bratislave 
Rači si MU Rača objednal stavebnotechnický prieskum objektu školy. Cieľom prieskumu je 
zhodnotiť existujúci stav hlavne nosných konštrukcií, určiť mieru ich degradácie a vhodnosť na 
ďaľšie využitie v rámci rekonštrukcii objektu. 
Prieskum  budovy a dotknutých priestorov bol vykonaný vo februári a marci roku 2020. 
Prieskumu bol zameraný na nasledovné konštrukcie: 
1. základové konštrukcie-sadanie 
2. betónový skelet 
3. oceľové prvky- nosníky 
4. výplňové prvky 
5. strešné prvky 
 

2. Podklady  
 
1. Prieskum objektu 
2. Výkresová dokumentácia 
3. Posudky realizované v 2016 
4. Platné STN 
 

3. Popis objektov školy  
 

Objekt bývalej školy sa nachádza na Plickovej ulici v Bratislave a bol skolaudovaný v septembri 
1972. Jedná sa o skeletovú konštrukciu pozostávajúcu z piatich dilatačných celkov. Pôdorysne je 
škola tvorená dvomi obdĺžnikovými dilatačnými celkami 1 a 2, ktoré su spojené na dvoch 
miestach spojovacími konštrukciami 3 a 4, ktoré tvoria dva samostatné dialtačné celky. K týmto 
štyrom častiam je pripojený piaty dilatačný celok - telocvičňa. Poloha dilatačných celkov je 
zrejmá z fotografie na obr. 1. 
 

 
 

Obr. 1 Poloha dilatačných celkov školy 
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Celky 1 až 4 sú železobetónový skelet. Celkové pôdorysné rozmery sú 109,10 x 46,40 m. Objekty 
majú dve nadzemné podlažia, len vo vstupnom prepojovacom krčku (dilatatačný  celok 4) sú 
realizované 3 nadzemné podlažia. V krajných dvoch moduloch dilatačného celku 2 je objekt 
podpivničený a suterén slúžil pre technologiu kuchyne. K dilatačného celku 2 nadväzuje 
telocvičňa 5. 
Nosný systém objektov 1-4 tvorí skeletová konštrukcia Montovaný skelet revidovaný Priemstav 
Bratislava MS-RP. Skelet má moduly  2,4 m, 4,8 m, 6,0 m, 7,2 m a 9,0 m v priečnom aj 
pozdĺžnom smere. Konštrukčné výšky podlaží sú  3,0 m, 3,30 m, 3,60 m prípadne 4,20 m. Stĺpy  
majú rozmer 500/500 mm a 400/400 mm, prievlaky majú tvar obráteného T s rozmermi 500/500 
mm s konzolou 1200 mm, resp. 1800 mm. Stropné panely sú železobetónové hrúbky 240 mm, so 
šírkou 600 mm a 1200 mm. Pri väčších rozpätiach 9,0m, boli použíté predpäté panely Spiroll 
hrúbky 250 mm. 
Typový obvodový plášť je pórobetónový, keramický alebo kovoplastický. Obvodové panely sú 

uložené na oceľové konzoly a kotvené k stĺpom v hornej časti. 

Objekt je osadený do mierneho svahu, čo bolo využité ne stupňovité osadenie jednotlivých 
dilatačných celkov. Rozdiel vo výškovom osadení ja cca 0,96-1,10m. 
 
Dilatačný celok 1 a dilatačný celok 2 sú priečne dvojtrakty vytvorené dvojpoľovými 
dvojpodlažnými rámami s modulmi v priečnom smere 6,0 m a 4,2 m (priečľa je konzolovo 
vyložená do modulu s rozpätím 4,20 m). Modulové vzdialenosti osí v pozdĺžnom smere sú 15 x 
7,20 m pri dilatačnom celku 2 a 14 x 7,20 m pri dilatačnom celku 1. Celkové pôdorysné rozmery 
dilatačného celku 2 sú 11,35 x 109,10 m, dilatačný celok 1 má pôdorysné rozmery 11,35 x 102,00 
m. V dilatačných celkoch 1 a 2 boli umiestnené učebne, kabinety, chodby a sociálne zariadenia. 
V krajných moduloch oboch dilatačných celkov boli dve menšie bytové jednotky. 
 
Prepojovacie krčky medzi dilatačnými celkami 1 a 2 tvoria dvojpodlažný dilatačný celok 3 a 
trojpodlažný dilatačný celok 4. Nosný systém celkov 3 a 4 tvoria štvorpoľové rámy (4x 6,00 m) 
osadené v priečnom smere objektu.  
 
Dilatačný  celok 3 je v pozdĺžnom smere jednopoľový s modulom 6,00 m a s celkovými 
pôdorysnými rozmermi 24,40 x 7,10 m. Celky 3 a 4 slúžili ako komunikačné prepojovacie 
priestory a v dilatačnom celku 4 bola na prízemí kuchyňa s jedálňou a na 2. a 3. NP boli 
administratívne priestory.  
 
Dilatačný celok 4 je na dvoch nadzemných podlažiach v pozdĺžnom smere štvorpoľový s 
modulmi 7,20 m, 7,20 m, 6,00 m a 7,20 m. Na 3.NP sú v pozdĺžnom smere tri moduly 7,20 m, 
6,0 m a 7,20 m. Celkové pôdorysné rozmery sú 24,40 x 28,70 m. 

 
Stĺpy sú vo všetkých dilatačných celkoch štvorcové s rozmermi 400/400 mm, rámové priečle a 
rámové vložky majú tvar obráteného písmena T s rozmermi 500/500 a konštrukčné výšky sú 3,30 
m. Stropné dosky majú prevažne šírky 600 mm. Obvodový plášť je ľahký pórobetónový, 
vnútorné steny sú pórobetónové a stužujúce steny sú zo železobetónu. Atypickým riešením 
skeletu objektu je absencia pozdĺžnych obvodových stužidiel. 
 
V dilatačných celkoch 1 a 2 sú deliace steny v moduloch s rozpätím 6,0 m prevažne 

železobetónové (deliace steny medzi učebňami). Ostatné steny sú z pórobetónu a z plnej pálenej 

tehly. 

Dilatačný celok 5 tvoria dve telocvične so zázemím ( šatne a priestory na náradie ) a kotolňa. 
Nosné prvky sú oceľové stĺpy a priehradové oceľové väzníky. 
Schémy nosných prvkov sú na obr. 2 až 4. 
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Obr. 2 Schéma  nosných prvkov objektov školy 
 

 
 

Obr. 3 Rez skeletovou časťou ( celky 1, 2, 4) 
 
 

 
 

Obr. 4 Rez telocvičňami a chodbou ( celok 5) 
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4. Analýza stavu nosných konštrukcií 
 

4.1 Všeobecne poznámky 
 
Objekt školy bol projektovaný pred septembrom 1972. V čase projektovania platili pre nosné 
konštrukcie stavieb normy tieto: 
- STN 73 0035 pre zaťaženie 
- STN 73 1001 pre zakladanie  
- STN 73 1101 pre murované konštrukcie 
- STN 73 1201 pre betónové konštrukcie 
- STN 73 1401 pre oceľové konštrukcie 
 
Normy STN boli po roku cca  2009 nahradené normani EN a ISO. V niektorćh prípadoch sú 
normy EN, resp. ISO prísnejšie.  
V zmysle platnej technickej normy STN ISO 138 22 – Hodnotenie existujúcich konštrukcií čl. 8, 
je možno existujúce konštrukcie považovať za staticky vyhovujúce, ak na nich nie sú zásadné 
statické poruchy, napr. zmena vlastností  materiálov, mechanické poškodenie, oslabenie 
prierezov, a pod.  a  nezvyšuje sa ich zaťaženie. 
 
Objekt základnej školy je v súčasnosti nevyužívaný. Na objekte sú porozbíjané okenné výplne 
a tak sú vnútorný priestory vystavené vplyvom klimatických podmienok, hlavne účinkom vody.. 
Zatekanie je pozorované  na viacerých miestach na stropoch posledných podlaží, lebo strešný 
plášť a dažďové vpuste na streche sú lokálne poškodené. 
V rámci celého objektu sa vyskytujú trhliny v podlahách.  
Hlavné oceľové schodištia majú povrchovú koróziu, obr. 5. 
 

 
Obr. 5 Oceľové schodište objektu 

 
Skorodované sú najmä plechové vaničky stupňov s betónovou mazaninou. Mazanina je lokálne 
popraskaná až  rozdrvená. 
Bolo pozorované poškodenie okolo strešných zvodov – skorodované výstuže stropných dosiek od  
zatekania.  
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Na základe vykonaných prieskumov, statických analýz a posúdení môžeme konštatovať, že objekt 
je v relatívne dobrom stave. Poškodenia sú primerané veku objektu a spôsobu jeho využívania 
resp. nevyužívania.  
Pre analýzu skutkového stavu nosných konštrukcií a ich únosnosti, sme rozdelili jednotlivé 
konštrukcie na päť hlavných typov. 
 
Súčasná analýza popisuje stav konštrukcií a predpoklad ich využitia v budúcom používaní 
objektu. 
 
 
 4.2 Analýza základových konštrukcií - sadanie 
 
Pri stavebnotechnickom prieskume nebolo pozorované poruchy základových konštrukcií, pätiek 
a základových pásov. Nebolo pozorované nadmerné, resp. nerovnomerné sadanie. Základové 
konštrukcie bezpečne prenášajú zaťaženie do základovej pôdy. Pri dodžaní úrovne zaťaženie ako 
bolo projektované ( školské zariadenie podľa STN 73 0035 ), sú základové konštrukcie vhodné na 
ďaľšie využívanie. 
 
 
 4.3  Analýza betónového skeletu 
 
Skelet, obr. 5,  je iba lokálne mechanicky poškodený (prestupy rozvodov, napojenie priečok, 
kotvenie prídavných konštrukcií apod). 
Pri detailnej obhliadke stykov jednotlivých prvkov nosných rámov boli zistené nedostatky v ich 
realizácii. Styky stĺpov a priečlí sú na niektorých miestach s chýbajúcou betónovou zálievkou. 
 

 
Obr. 5 Pohľad na betónový skelet objektu školy 
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Poruchy sa prejavili tiež v spojovacích celkoch, v miestach výškových zmien, na 3.NP, nadmerné 
priehyby dosky spôsobilo priťaženie okraja dosky stenou. 
Boli zistené : 
-drobné mechanické poškodenia stĺpov, priečlí a stužujúcich stien. 
-nezaliate kotevné výstuže v styku stĺp – priečľa 
-skorodované výstuže stropných dosiek po zatekaní 
-zdeformované preťažené stropy v krčkoch nad schodiskami 
-zdeformované preťažené stropy v administratíve na 3.NP 
-skorodované obnažené výstuže priečlí a stĺpov 
r-ozdrvené zhlavia stĺpov pod priečľami. 
 
Výstuž stropných dosiek v mieste zatekania je skorodovaná, najmä v pravom krídle dilatačného 
celku č. 2. 
Skeletová nosná konštrukcia je napriek zisteným nedostatkom v relatívne zachovalom stave. 
Skelet po opravách je  možné po stratickej stránke využiť pre potreby ďaľšieho používania so 
zohľadnením jeho statických parametrov ako typového skeletu. 
 
 
  4.4 Analýza oceľových prvkov- nosníkov 
 
Oceľové prvky tvoria nosné konštrukcie v dilatačnom celku 5, obr. 6. Je to priestor telocviční 
a kotolne. 
Celok zaberá plochu cca 30,65m x 31,77m a je spojený s celkom 2 spojovacou chodbou 
s rozmermi 12,0 m x 3,475m.  
Nosná konštrukcie  chodby je oceľová. Stĺpy tvoria uzavretý profil cca 120 mm x120 mm 
v osovej sieti 3,0m x3,0m. 
 

 
Obr. 6 Oceľové konštrukcia celku 5 ( stĺpy a väzníky) 
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Obvodová konštrukcia je ľahký obvodový plášť  hrubky 80 mm resp. 80mm + 115 mm Chodba 
pokračuje do priestorov zázemia telocviční: šatne a sprchy. Táto časť je široká 6,0 m  a dlhá 3x3,0 
m. Svetlá výška 2,9m. 
Celok 5 je tvorený dvoma vysokými oceľovými halami, ktoré tvoria telocvične, malá telocvičňa je 
situovaná  v osnove 12,0m x 12,0 m (4x3m ). Veľká telocvičňa zaberá pôdorys v osnovu 12,0 m x 
24,0m (8x3,0m).  
Obe telocvične sú prekryté sedlovými oceľovými priehradovými väzníkmi, obr. 7  na oceľových 
stĺpoch 120/180mm.  
 

 
 

Obr. 7 Priehradové sedlové väzníky 
 
Medzi telocvičňami je  priestor na náradie so šírkou 6,0m. Svetlá výška telocviční je 5,5m priestor 
medzi telocvičňami má svetlú výšku 2,9 m. a je prekrytý tiež oceľovými väzníkmi, ale 
priamopásovými s výškou 450 mm. 
V priestore o výmere cca 12,0m x 18,0m je situovaná kotolňa. Táto časť je tiež prekrytá  
oceľovými sedlovými väzníkmi na rozpätie 12,0m v osovej vzdialenoati 6x3,0m. Svetlá výška 
spodnej hrany väzníkov kotolne je 2,9m. V časti kotolne je znížená podlaha o 1,87m resp. 0,4m. 
Oceľové väzníky zázemia a priestoru medzi teľocvičňami sú priamopásové s výškou 450mm, obr. 
8. 
 

 
 

Obr. 8 Priamopásové väzníky 
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Väzníky nad telocvičňami a kotoľnou sú sedlovú so spádom horného pása. Výška pri stlpoch je 
450mm v strede 850 mm, 
Nosnú konštrukciu objektu 5 tvorí montovaný oceľový systém BAUMS, ktorý vyvinul 
Výskumný ústav stavebníctv a architektúry SAV v Bratislave. 
Nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy prierezu 120/180 mm z profilov C120/60, na ktoré sú 
ukladané oceľové priehradové väzníky. Medzi stĺpmi a väzníkmi sú umiestnené vodorovné 
stužidlá, ktoré spolu s diagonálnymi stužidlami zabezpečujú tuhosť objektu proti vodorovným 
účinkom ( vietor a seizmicita). 
Nosnú konštrukciu striech tvoria pozinkované trapézové plechy VSŽ 12001 s výškou vlny 80 
mm, ktoré sú ukladané priamo na horné pásy strešných väzníkov.  
Podobným systémom, ako nosné konštrukcie telocviční  je riešené aj  zastropenie kotolne. 
Nižšie časti pomocných prevádzok a šatní majú prierezy stĺpov 120/120 mm a na prekrytie sú 
použité oceľové priehradové priamopásové nosníky  s konštrukčnou výškou 450 mm. 
Obvodový plášť je montovaný  ako ľahký obvodová plášť. 
 
Oceľová konštrukcia objektu je v sú časnosti  natretá náterom na chranu  proti korózii, 
miestami je náter porušený  
Stav hlavných nosných prvkov oceľových konštrukcií (väzníky, nosníky stužidlá, stĺpy) je 
dobrý bez výrazného oslabenia koróziou.   
 
Nosné oceľove konštrukcie objektu boli navrhnutá podľa kritérií na statickú odolnosť nosných 
konštrukcií podľa vtedy platných noriem. 
 
Väčšina nosných prvkov oceľovej konštrukcie posudzovaného objektu spĺňa podmienky  
technickej normy STN ISO 138 22  a možno ich považovať za staticky vyhovujúce. Výnimku 
však tvoria prvé tlačené diagonály oceľových priehradových väzníkov na 12 m. Pri podrobných 
statických posúdeniach obdobných hál, väzníky obyčajne nespĺňali požiadavku medzného stavu 
únosnosti ani podľa vtedajšej normy. Prierez tlačených diagonál väzníkov bolo potrebné zosilniť 
napr. privarením prídavných prvkov, profily  L, U, ..,  aby  sa   zväčšil prierez a zmenšila ich 
štíhlosť. Uvedenú statickú situáciu je pri rekonštrukcii objektu potrebné preskúmať a posúdiť 
podrobným statickým výpočtom. 
 
Trapézové plechy striech pri podrobných výpočtoch obdobných konštrukcií  nespĺňali kritériá 
únosnosti podľa sú súčasných platných noriem  a  uvedenú statickú situáciu je potrebné pri 
rekonštrukcii tak isto preskúmať a  posúdiť podrobným statickým výpočtom. 
 
Pre celok 5 je potrebné vykonať aj požiarne posúdenie. Vyplýva to z odokrytých oceľových 
prvkov bez ochrany pred požiarom. Podľa výsledkov požarného posúdenia je potom potrebné 
vykonať  návrh sekundárnej ochrany oceľových nosných konštrukcií objektu proti požiaru. 
 
Za  súčasného  stavu  celok 5 nemožno  používať do statického preverenia, pretože  únosnosť 
trapézových plechov a tlačených diagonál oceľových väzníkov predstavujú nebezpečenstvo, 
hlavne v zime pri mimoriadnom zaťažení snehom. 
 
 
  4.5 Analýza výplňových prvkov 
 
Výplňové prvky objektu školy sú na mnohých miestach odstránené, existujúce sú väčšinou 
poškodené. Na niektorých miestach sa zahájila realizácia nových deliacich priećok, ale tento 
proces nebol dokončený a priečky sú poškodené. 
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S ďalším využití existujúcich výplňových konštrukcii nie je možno uvažovať. V ojedinelom 
prípade ich možno ponechať, ale iba  po dôkladnom preskúmaní a posúdení. 
 
 
  4.6 Analýza strešných prvkov 
 
Nosnú konštrukciu striech betónového skeletu (celky 1 až 4 ) tvoria stropné panely. Ich statická 
odolnosť je postačujúca na dané zaťaženie, obr. 9. 
 

 
 

Obr. 9 Strecha betónového sleketu 
 
 
Strešné vrstvy plochých striech  skeletu sú celistvé. Pri prieskume bolo pozorované zatečenie, teda 
na niektorých miestach je porušená vodoizolácia, hlavne pri vtokoch. 
 
Nosnú konštrukciu striech objektu 5 tvoria pozinkované trapézové plechy VSŽ 12001 s výškou 
vlny 80 mm. Podĺa typového projektu je na  trapézových plechoch uvažovaná  betónová 
zálievka, jej celková hrúbka je 120mm, tj. 40mm nad úrovňou vlny trapézového plechu. 
Zálievka by mala byť vystužená rohožami. Na betónovej zálievke sa používala tepelná izolácia 
IZOSID ( polystyrénové dosky s natavenými bitúmenovými pásmi) , na ktoré je položená 
bitúmenová krytina. 
Ako bolo uvedené v predchádzajúcej časti,  je potrebné pri rekonštrukcii posúdiť stav trapézových 
plechov podrobným prieskumom a statickým výpočtom. 
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5. Záver stavebnotechnického  prieskumu 

 
Objekt bývalej školy sa nachádza na Plickovej ulici v Bratislave a bol skolaudovaný v septembri 
1972. Jedná sa o skeletovú betónovú  konštrukciu stavebného  systém MS – RP pozostávajúcu zo 
štyroch  dilatačných celkov a jeden celok tvorí oceľová konšrukcia stavebného systému BAUMS  
Na základe vykonaných prieskumov, statických analýz a posúdení môžeme konštatovať, že objekt 
je v relatívne dobrom stave. Poškodenia sú primerané veku objektu a spôsobu jeho využívania 
resp. nevyužívania  
Pre analýzu skutkového stavu nosných konštrukcií a ich únosnosti, sme rozdelili jednotlivé 
konštrukcie na päť hlavných typov pre ktoré vyplynuli nasledovné závery: 
 
 
Základové konštrukcie 
Základové konštrukcie sú bez porúch a sú použiteľné pre ďaľšie využitie objektu bez úprav. 
 
Betónový skelet 
Betónový skelet  vykazuje lokálne poruchy, ale z hľadiska statiky je ho moho použiť pre potreby 
ďalšieho využitia objektu po opravách lokálnych poškodení. Pri ďaľšom využití je potrebné riešiť 
zaťaženie niektorých stropných dosiek a opravu schodíšť. 
 
Oceľové prvky- nosníky 
Oceľová prvky sú použité v dilatačnom celku 5 ( telocvične a kotolňa). Použitie oceľových 
väzníkov tejto časti pre potreby ďalšieho využitia je možné až po podrobnom preverení ich 
statickej odolnosti ( sedlové priehradové väzníky a trapézový plech) a požiarnej bezpečnosti. 
Nedoporučujeme   využívanie telocvične v terajšom stave. 
 
Výplňové prvky 
Použitie výplňových prvkov je problematické, sú výrazne poškodené. Doporučujeme ich 
odstrániť. Použitie vybraných časti je možné po ich statickom preverením. 
 
 
Strešné prvky 
Použitie strešných prvkov je problematické iba pre strechu celku 5, kde sú pouźité trapézové 
plechy. Použitie týchto prvkov je možné po ich statickom preverením, Strešné prvky betónového 
skeletu je možno použiť pre ďalšie využitie objektu školy bez úprav. 
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