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Tatracentrum,  Tatra Banka - centrála Hodžovo námestie, Bratislava  

                                                             - 2. poschodia ( celkovo 2900 m2 ) 

 

Základný popis, poloha 

Polyfunkčný dom pre administratívu Tatra banky v centre mesta s dvojpodlažnou 

obchodnou pasážou a podzemným parkoviskom. Tatracentrum je polyfunkčný objekt, ktorý 

sa nachádza medzi Hodžovým námestím a ulicou Vysoká. Je umiestnená v centre Bratislavy, 

kde sa snúbi nová architektúra s historickými budovami. Primárne bola budova určená ako 

hlavná budova pre administratívu Tatra Banky, s ohľadom na umiestnenie bolo polyfunkcii 

učinené zadosť podzemným parkoviskom a obchodnou pasážou, ktorá sa rozprestiera na 

dvoch podlažiach budovy. Hlavným zadaním realizácie bolo rekonštruovať dve podlažia 

administratívnych priestorov. Polyfunkčný dom bol kolaudovaný v roku 2001,  s ohľadom na 

časový odstup,  nové požiadavky na dispozičné riešenia kancelárskych (administratívnych) 

priestorov sa na novo definovalo priestorové usporiadanie interiéru kancelárií na základe 

požiadaviek zákazníka v optimálnom priestore. Jedným z hlavných súčasných trendov 

rekonštrukcie je podporiť nájomcov v napĺňaní ich podnikateľských cieľov a aktivít v efektívne 



navrhnutom priestore a maximalizovať ich spokojnosť. Okrem tohto funkčného účelu, 

administratívne budovy zohrávajú dôležitú sociálnu funkciu. Dizajn a priestorové usporiadanie 

priestoru môže zase podporiť vzájomnú spoluprácu a stimulovať kreativitu a zároveň 

sprostredkovať silné kultúrne posolstvo firmy svojim zamestnancom a návštevníkom o 

identite organizácie, alebo značky. Na základe týchto parametrov boli zadefinované nové 

kancelárske prostredia pre prácu v administratívnych budovách.  

 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 101 Hlavný objekt – Administratívna budova Tatracentrum 

- Rekonštrukčné práce na dvoch poschodiach 

SO 102 Distribučné rozvody 

-  rekonštrukčné práce súvisiace z novonavrhnutých dispozičných riešení 

 

Plocha 

Celková plocha realizovaných stavebných činností v priestoroch Tatracentra je na 

dvoch  

nadzemných podlažiach určených pre administratívu o rozlohe 2900 m². 

• Zastavaná plocha objektom celkom: 3 647,0 m² 

• Úžitková plocha celkom: 29 925,8 m² 

• Úžitková plocha obchodné prevádzky: 4 499,8 m² 

• Úžitková plocha administratíva: 15 653,5 m² 

• Úžitková plocha expozitúra banky: 395,5 m² 

• Úžitková plocha parkoviska: 8 012,9 m² 

• Úžitková plocha - technické vybavenie: 1 364 m² 

• Počet parkovacích miest: celkom 343 parkovacích miest 



• Počet nadzemných podlaží: 8  

 

Dispozičné riešenie 

Polyfunkčný objekt Tatracentrum, poskytuje v administratívnej časti budovy stavebne 

vymedzený priestor určený k umiestneniu viacerých kancelárskych pracovísk a jedinečný 

výhľad napríklad na Primaciálny palác. Rekonštrukcia zahŕňala ustanovenie organizačných 

potrieb investora a vhodné umiestnenie do zodpovedajúceho priestoru. Vytvorené dispozičné 

riešenia boli ovplyvnené pôdorysnou osnovou zvislých podpôr, počtom traktov a ich hĺbkou. 

Súčasťou vybavenosti a dispozičného riešenia jednotlivých poschodí sú administratívne 

priestory, zázemie a sociálne zariadenia. Dostupnosť je zabezpečovaná vertikálnou dopravou 

prostredníctvom 10 osobných a 3 nákladných výťahov, prípadne schodiskom, ktoré sa 

nachádza v administratívnej budove 3x.  

 

Vodorovné konštrukcie 

Stropné konštrukčné riešenie je prostredníctvom  kazetových stropných podhľadov. 

Okrem dvojitej podlahy sa technické inštalácie ukladali aj do stropov s podhľadovou 

konštrukciou. 

 

Zvislé konštrukcie 

Rekonštruované veľkopriestorové kancelárie sú štruktúrované do jednotlivých pracovných 

zón. Pracovné zóny bolo vhodné oddeliť dobre zvolenými flexibilnými priečkami alebo 

optickými paravánmi, ktoré môžu okrem funkčnosti niesť aj estetickú hodnotu. Maximálna 

prípustná hladina hluku v kancelárii je 40 dB a na recepcii 65 dB, čo bolo zohľadnené  pri 

zmenách dispozičných riešení priestoru. Preto sa priečky, oddeľujúce jednotlivé zóny 

kancelárie konštruovali z akusticky pohltivých materiálov. Ako napríklad predsadená stena 

Rigips (EI 30) na kovovej podkonštrukcii Rigistil a záves Rigistil Akustik, opláštená 2× MA (DF) 

12,5 mm, s minerálnou izoláciou 30 mm s minimálnou objemovou hmotnosťou 23 kg/m3, 

prípadne, Priečka Rigips (EI 45) na kovovej konštrukcii R-CW 75, opláštená z každej strany 1×  



 

MA (DF) 12,5mm s minerálnou izoláciou hrúbky 40 mm, s minimálnou objemovou hmotnosťou 

30 kg/m3. Aktuálnym trendom sú presklené priečky s výbornou akustickou izoláciou hodnotu, 

ktoré boli využité ako optické paravány z kaleného skla hrúbky 12mm. Preto by priečky, alebo 

panely oddeľujúce jednotlivé zóny kancelárie mali byť skonštruované z akusticky pohltivých 

materiálov. 

 

Podlahy, dlažby, obklady 

Pripojenie priestorov k hlasovej a dátovej sieti, alebo aj vybavenie miestnosti dvojitou 

podlahou pre efektívne vedenie káblových rozvodov a audio-vizuálne prezentačné zariadenia. 

Ako vrchná nášľapná krytina bola použitá odolná textilná krytina, ktorá zároveň zabezpečuje 

akustickú izoláciu, kombinovaná s vinylovou krytinou z nemäkčeného PVC. Povrchy týchto 

krytín majú vysokú odolnosť proti oderu a dobrú elasticitu. Sú preto vhodné na použitie nielen 

v kuchyniach a kúpeľniach, ale aj v komerčných priestoroch. Ide o heterogénne pružné 

podlahoviny z PVC, zložené z viacerých vrstiev. 

 

Dvere 

Dvere v  administratívnych priestorov boli realizované ako bezfalcové, alebo 

bezpolodrážkové dvere, ktoré po zapadnutí do zárubne a vytvoria jeden hladký celok bez 

rušivých viditeľných pántov. Použité dvere: 

 

- Drevené bezpečnostné s plne drevenou masívnou konštrukciu, vybavené pasívnymi 

čapmi na závesovej strane a opatrené viacbodovým zámkom. Bezpečnostné dvere 

osadené do kovovej bezpečnostnej zárubne s využitím bezpečnostných kovaní.  

- Dvere Akord Varianta15, drevené (dyhované), Dekor dub americký, odľahčená 

konštrukcia DTD doska, zámok dózický, vložka FAB 

 

 



 

Hydroizolácie 

Použitá Hydroizolácia Mapei MAPEGUM WPS 5 kg. Pružná, tekutá, rýchloschnúca, 

jednozložková hydroizolačná stierka pre interiéry. Nanášaná v dvoch vrstvách v celkovej 

hrúbke 1,5 -2 mm, valčekom a hladítkom. Na hydroizoláciu stien a podláh sociálnych zariadení, 

kuchýň pred lepením keramických obkladov. 

 

Zdravotechnika 

Rekonštrukčné práce vyplynuli z dispozičných zmien a novovzniknutých priestorových 

možností existujúcich zdravotechnických inštalácií v polyfunkčnej budove. Rekonštrukcia, 

opravy a montáž nových rozvodov SV, TV v administratívnych priestoroch, spodné rozvody, 

stúpacie rozvody, prípojky do budov, či dopojenie komponentov k existujúcim súčastiam. 

 

Vzduchotechnika 

Základom vzduchotechniky je úprava vnútorného prostredia budov, ktorej cieľom je 

úprava vzduchu na požadovanú úroveň z hľadiska teploty, vlhkosti a čistoty. Realizovali sme 

práce tak, aby všetky distribučné a ostatné viditeľné prvky vzduchotechniky nenarušili celkový 

chod VZT zariadení v rámci budovy ako celku. Keďže pri klimatizáciách v kancelárskych 

priestorov je najdôležitejší predovšetkým výkon jednotky, pre tento účel sme využili kazetové 

multi-split klimatizačné jednotky. Všetky práce vyplynuli z dispozičných zmien priestoru ako 

celku so zohľadnením na efektivitu a energetickú náročnosť. 

 



Foto k realizácii: 

 

Foto 01: Prebiehajúce práce na kancelárskych priestoroch 

 

Foto 02: Podkonštrukcia SDK. 



 

Foto 03: Administratívne priestory po dokončení 

Na uvedenej stavbe som pracoval ako asistent SD od 032018-042020 v jednotlivých 

fázach, celkom 12.mesiacov 

Súpis vykonávaných pracovných činností: 

• Komunikácia s architektom, investorom 

• Prerozdeľovanie, delegovanie kompetencií podriadeným zamestnancom 

• Technická zodpovednosť za realizáciu diela 

• Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania 

termínov 

• Logistika a koordinácia činností súvisiacich s realizáciou diela 

- Asistenčná činnosť SD 

- Koordinácia montážnych pracovníkov 

- Komunikácia a koordinácia v rámci stavby  



Rezidence Prachnerova, Praha 5, subdodávateľská realizácia 

samonosného skleneného zábradlia na poschodiach 3.,4.,5.,6.,7.  

 

 

Základný popis, poloha 

Ambiciózny projekt v širšom centre Prahy, atraktívny, dynamický v lokalite Smíchov-

Košíře, ohraničený ulicami Vrchlického, Prachnerova, Hlaváčkova. V objektu je inštalovaný 

unikátny systém rekuperácie vzduchu s filtrami druhej generácie. Ten zaisťuje mimoriadne 

čisté ovzdušie. Každý byt bude disponovať vlastnou lodžiou. Hlavným charakterom budovy je 

osobitá, zaujímavá architektúra zohľadňujúca modernu a životný štýl doby, ktorý dotvára 

fasáda v šedom elegantnom štýle z pohľadového betónu, posuvnými panelmi a samonosné 

sklenené zábradlie. Optická integrita s fasádou tvorí celok, ktorý nikdy nie je definitívny a je 

neustále v pohybe. To umocňuje zaujímavý pocit, že dom je stále iný, nový, plný života. Dom 

napriek modernému charakteru rešpektuje existujúcu zástavbu krajinný ráz lokality, zároveň 

však spĺňa požiadavky na súčasné moderné bývanie. 

Statická doprava je zabezpečená podzemnými garážami, osem podlažná budova disponuje 

118 bytovými jednotkami na podlažiach 3NP. až 8NP., v skladbe jedno až štvorizbové 

prevedenia vrátane nadštandardných mezonetových bytových jednotiek na najvyšších 



podlažiach. Komerčné, administratívne priestory sa nachádzajú na podlažiach 1NP a 2NP 

v celkovom rozsahu 2400m2 

 

Členenie stavby : 

Predmetom realizácie diela bolo dodanie a montáž konštrukcií zábradlia osadených na 

vnútornú stranu atiky lodžie z vrstveného bezpečnostného skla pre Rezidenciu Prachnerova 

v rozsahu 638 Bm delených nasledovne: 

• 3NP / 39.jednotkových balkónových zábradlí v rozsahu 128Bm, v=1000mm 

- 110Bm zábradlie zo samonosného skla ESG/VSG 88.2, hrany brúsené 

- 18Bm zábradlie zo samonosného ohýbaného skla ESG/VSG 88.4, hrany brúsené 

• 4NP-7NP / 164. jednotkových balkónových zábradlí v rozsahu 510Bm, v=1100mm 

- 434,5Bm zábradlie zo samonosného skla ESG/VSG 88.2, hrany brúsené,  

- 72Bm zábradlie zo samonosného ohýbaného skla ESG/VSG 88.4, hrany brúsené 

- 3,5Bm zábradlie z protipožiarneho samonosného skla Pyrostop EI45-200, hr.19mm,  

Celkový rozsah realizovaného diela vyjadreného v euro 256tis. EUR 

 

Plocha: 

• 638 bežných metrov / 689 metrov štvorcových na piatich nadzemných podlažiach 

(3NP-7NP) 

 

 

Dispozičné riešenie: 

• Členenie realizovaného diela, zábradlie sa nachádza na piatich nadzemných podlažiach 

z ulíc Vrchlického, Prachnerova, Hlaváčkova a tvorí neoddeliteľnú súčasť optickej 

integrity a pocitového vnemu z budovy ako celku, ktorý nespochybniteľne ovplyvňuje 

prostredie v ktorom sa nachádza. 

 



Statické a konštrukčné riešenie: 

• Ako nosná konštrukcia samonosného skleneného zábradlia boli použité komponenty a 

polotovary so zliatiny hliníka určené pre výrobu a kompletáž zábradlí, pre exteriér 

a interiér, spĺňajúce parametre Systém 2+ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady EÚ č.305/2011, Prílohy V. a so statickou únosnosťou Eurokód 1EN1991-4. 

Pevnosť v ťahu MPa 125-165. 

- 3NP nosná podkonštrukcia z plechu hr.12mm S235JR vystuženej plechom hr.5mm 

S235JR kotvenej do ŽB konštrukcie závitovou tyčou priemeru 10mm osadenej na 

chemickú kotvu. 

Na podkonštrukciu kotvená nosná konštrukcia skla skrutkou zo zapustenou hlavou M12, 

maticou M12 a podložkou ᴓ12,3mm 

- 4NP-7NP nosná konštrukcia zábradlia kotvená do železobetónovej konštrukcie 

prostredníctvom mechanickej kotvy TECFI HVE03 12-35/105 

• Samonosné sklenené zábradlie, sklo ESG/VSG 88.2 hrany brúsené, EVA fólia bez 

použitia madla 

- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo určené pre použitie v stavebníctve 

- Ohýbané vrstvené kalené sklo s HST 88.4, Float číry - kalený 8mm + 1,52 EVA extra clear 

+ Float číry – kalený 8mm), VSG, ESG, HST 88.4 

- Protipožiarne sklo Pyrostop EI45-200, hr.19mm, Optifloat Clear,  

 

Činnosti smerujúce k realizácii a dodaniu diela ako celku: 

• Samotná realizácia vyžaduje cielené vykonávanie činností smerujúce k dodaniu diela 

ako celku, ochrane zdravia a majetku dotknutých osôb. 

- Prípravné a zameriavacie práce potrebné ako podpora výroby pre dodanie materiálov 

nevyhnutných pre realizáciu diela 

- Osádzanie ALU nosných profilov zábradlia 

- Konštrukcie a spojovacie materiály v zmysle dielenskej dokumentácie 



- Vŕtanie nosných kotiev nosných profilov zábradlia 

- vŕtanie príklepovým vŕtaním zabezpečené príklepovou vŕtačkou AKU 

- vŕtanie jadrovým vŕtaním zabezpečené Jadrovou vŕtačkou pripojenou na elektrickú 

sieť. 

- Samotné osádzanie nosných profilov je vykonávané rázovým uťahovaním, prípadne 

šrobovacím zariadením cez imbusový BIT. 

- Zabezpečenie nosných profilov proti poškodeniu v rámci staveniska 

- Počas realizácie sa budú využívať materiály ako kalené sklo, hliníkové nosné profily, 

vysokopevnostné kotvy, nerezové a mosadzné kotviace prvky pre zabezpečenie 

potrebných podmienok vynakladaných na predmetnú konštrukciu. 

- Osádzanie výplňových skiel zábradlia 

- V zmysle SoD budú použité sklá hrúbky 8mm/8mm/0,76mm bezpečnostná fólia, pre 

ohýbané sklá bude bezpečnostná fólia hrúbky 2,28mm, kalené, lepené s hranami 

brúsenými, leštenými aby spĺňali potreby príslušných noriem pre tento typ zábradlí. 

- Sklá sa budú osádzať chronologicky po poschodiach v zmysle časového 

harmonogramu. 

- Sklenené výplne budú osádzané do nosných alu profilov na plastové L-profily, 

zabezpečené plastovými klinmi a tesniacimi gumenými prvkami 

 

 

 

 



Fotografie k realizácii:  

 

Foto 01: Pohľad z križovatky ulíc Prachnerova-Vrchlického na dielo pred dokončením 

 

Foto 02: Detail na osadené ohýbané výplňové samonosné sklo 



 

Foto 03: Pohľad vonkajší/vnútorný na zábradlie 

 

Foto:04 Pohľad na časť budovy z ulice Hlaváčkova 



 

Na uvedenej stavbe som pracoval ako konateľ, zodpovedný za realizáciu diela 

a asistent SD od 03/2019 – 11/2019, t.j. 9.mesiacov 

 

Súpis vykonávaných pracovných činností: 

• Spracovanie cenovej ponuky 

• Jednanie z investorom diela ( zástupcami spoločnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. DIVIZE 

INVEST) 

• Jednanie s generálnym dodávateľom Metrostav a.s., Divize 1 

• Technická zodpovednosť za realizáciu diela 

• Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania 

termínov 

• Koordinácia činností súvisiacich s realizáciou diela 

- Koordinácia montážnych pracovníkov 

- Prerozdeľovanie, delegovanie kompetencií podriadeným zamestnancom 

- Zodpovednosť za BOZP v rámci staveniska 

- Komunikácia a koordinácia v rámci stavby s SD, SV a inými profesistami 

- Koordinácia subdodávok 

- Logistika 

- Čiastkové či úplné odovzdávanie diela 

- Fakturácia 

• Záruka za realizované dielo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aupark Tower, Bratislava Petržalka –  

                                         rekonštrukcia 7. poschodí ( celkovo 3500 m2 ) 

 

Základný popis, poloha 

Už v 18. storočí bol založený medzi meandrami Dunaja prvý verejný park strednej 

Európy. Dostal meno AUPARK. Bol tradičným miestom kultúrno-spoločenských podujatí, 

oddychovým priestorom s možnosťou umeleckých zážitkov a centrom podnikania. To mu 

zostalo dodnes. Komplex je ohraničený ulicou Einsteinova, OC Aupark a sadom J.Kráľa. Budova 

disponuje vonkajšími parkovacími plochami, podzemnými parkovacími plochami ako aj 

logistickou nákladovou rampou. Ide o šiestu najvyššiu budovu v Bratislave s výškou 96.metrov 

s prenajímateľnou plochou 32 790m2. situovanie budovy je jedinečné čo do dostupnosti, 

výhľadov a zázemia. 15.min pešo do historického centra mesta, diaľničná dostupnosť ako aj 

dostupnosť MHD. Aupark predstavuje jedinečné nákupné, zábavné a administratívne centrum 

mestského typu a regionálneho významu. Nájdete tu všetko pod jednou strechou. Zeleň 

v dosahu, Sad Janka Kráľa priamo susedí s obchodným centrom a tvorí jeho neoddeliteľnú 

súčasť. 

 



Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 101 Hlavný objekt – Administratívna budova Aupark Tower 

- Rekonštrukčné práce na jednotlivých poschodiach 

SO 102 Distribučné rozvody 

-  rekonštrukčné práce súvisiace a vyplývajúce zo zmien dispozičných riešení 

SO 103 Vertikálne zelené terasy 

 

Plocha 

Celková plocha realizovaných stavebných činností v priestoroch Aupark Tower je na 

siedmych 

nadzemných podlažiach o rozlohe 3500 m2, pričom celkový rozsah plôch, ktoré sú súčasťou 

budovy je 32 790 m2. 

 

 

Dispozičné riešenie 

Moderná administratívna budova Aupark Tower poskytuje vysoký štandard 

kancelárskych priestorov, unikátny výhľad na Bratislavu. Súčasťou vybavenosti a dispozičného 

riešenia jednotlivých poschodí sú administratívne priestory, zázemie a sociálne zariadenia. 

Dostupnosť je zabezpečovaná vertikálnou dopravou prostredníctvom 10 osobných a 3 

nákladných výťahov, prípadne schodiskom, ktoré sa nachádza v administratívnej budove 

3x. Charakteristickým znakom administratívnych budov je jej častá premenlivosť, vyžadujúca 

rôzne zmeny v zoskupení i funkčnom využití jednotlivých priestorov. Preto bolo nutné 

navrhnúť priestory so značnou variabilitou, čo bolo zohľadnené v požiadavkách zadávateľa s 

dôrazom na rozmiestnenie hlavných a pomocných pracovní, doplnkových priestorov, 

zhromaždovacích priestorov a príslušenstva. Efektívne zariadený kancelársky priestor 

disponuje vlastnou recepciou, ergonomickými pracovnými miestami so stolom, stoličkou a 

odkladacími možnosťami, samostatnými zasadacími miestnosťami, archívom, kuchynkou a 

oddychovým sedením. 

 

 



Vodorovné konštrukcie 

Stropné konštrukčné riešenie je prostredníctvom  kazetových stropných podhľadov, 

kde bol pri svetlej výške zohľadnený prevádzkový faktor VZT zariadení, ekonomická účinnosť 

s ohľadom na objemu vzduchu, aby bola zvuková klíma čo najpriaznivejšia. 

 

Zvislé konštrukcie 

- Suchým spôsobom prostredníctvom SDK priečok 

- pevné sklenené deliace priečky z ESG sklenených výplní 

- sklenené priečky s kyvnými (otváravými) dverami bez zárubne 

 

Podlahy, dlažby, obklady 

Zdvojené dutinkové podlahy typu Lindner vo všetkých kancelárskych priestoroch, pre 

zabezpečenie priameho prístupu do dutiny a jednoduchú údržbu dátových liniek. Súčasťou 

podlahy, sú podlahové dózy so silnoprúdovými a slaboprúdovými zásuvkami. 

Povrchová úprava podlahy opatrená vysokopevnostnou PVC podlahou, koberce vo štvorcoch 

rozmeru 50x50cm. 

Podlaha použitá v zázemí administratívnych priestorov je kombináciou PVC a keramickou 

dlažbou. 

- Kuchynská časť – PVC 

- Sociálne zariadenia – keramická dlažba 



Dvere 

Vchodové dvere do administratívnych priestorov sú riešené ako plné dvere z HPL 

laminátu, dverná výplň je z oboch strán opláštená impregnovanými živicovými doskami, 

lisovanými pri vysokej teplote a vo vysokom tlaku do pevnej homogénnej dosky. 

Interiérové dvere kancelárskych priestorov, sociálnych zariadení a kuchynskej časti sú 

v dvoch prevedeniach  

- dvere, zárubne z MDF dosky - Fólia 3D - zámok dózický, vložka FAB,  

- dvere sklenené, 10mm Float, ESG, kovania nerezové, konštrukcia samonosná bez 

zárubne, zámok dózický, vložka FAB 

 

Hydroizolácie 

V kuchynských priestoroch a sociálnych zariadeniach požitá jednozložková, polotekutá 

hmota s tixotropnými vlastnosťami na báze polymérovej disperzie Den Braven, ktorý 

po zaschnutí vytvorí vysoko elastický, tesný, vodeodolný náter s dobrou priľnavosťou. Bez 

obsahu organických látok. 

 

Zdravotechnika 

Riešené ako rekonštrukčné práce vyplývajúcich z dispozičných zmien existujúcich 

zdravotechnických inštalácií v budove, ktoré  zabezpečujú najmä dodávku pitnej vody, odtok 

odpadovej vody do kanalizácie, vodoinštalačné rozvody úžitkovej, technologickej.  

 

Vzduchotechnika 

V administratívnych priestoroch rozvody vzduchu zabezpečujú čerstvý, vopred 

upravený vzduch vo všetkých administratívnych priestoroch, chladenie systémom 

recirkulácie vzduchu cez podstropné fancoily SIEMENS. 

 

 



Fotografie k realizácii:  

 

Foto 01: Sklenené priečky/Rozdelenie kancelárskych priestorov 

 

Foto 02: Zimná záhrada ako súčasť administratívnych priestorov. 



 

Foto 03: Detail SDK konštrukcií 

 

Na uvedenej stavbe som pracoval ako asistent SD od 032014-122018 v jednotlivých 

fázach, celkom 14.mesiacov 

 

Súpis vykonávaných pracovných činností: 

• Komunikácia s architektom, investorom 

• Prerozdeľovanie, delegovanie kompetencií podriadeným zamestnancom 

• Technická zodpovednosť za realizáciu diela 

• Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a 

dodržiavania termínov 

• Logistika a koordinácia činností súvisiacich s realizáciou diela 

- Asistenčná činnosť SD 

- Koordinácia montážnych pracovníkov 

- Zodpovednosť za BOZP v rámci staveniska 

- Komunikácia a koordinácia v rámci stavby  

- Participácia pri odovzdávaní diela 



Mestské vily Bratislava Búdkova ul.(Hriňovská),  subdodávateľská 

realizácia samonosného skleneného zábradlia na vilách A1-A6.  

 

Základný popis, poloha 

  Jedinečný projekt rodinného bývania v Bratislave, nakoľko ponúka nadštandardné 

bývanie v Starom meste Bratislavy, spojené s krásnym prostredím Horského parku. Byty 

poskytujú nádherné výhľady na mesto a okolie, ktoré spĺňajú najvyšší štandard bývania. 

Projekt zahŕňa 6 samostatných víl A1-A6, pričom v každej vile je 9 alebo 10 bytov o výmere od 

70m2 až 250 m2 s balkónmi prípadne terasami. Pod každou vilou, domom sú podzemné 

parkovacie státia, ktoré zabezpečujú statickú dopravu obyvateľom bytových jednotiek, 

prípadne parkovacie státia na úrovni terénu, určené najmä pre návštevy. 

Vily sú situované v hornatom teréne za objekt SUZA, Správy účelových zariadení 

Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Medzi 

budovou SUZA a MŠ a ZŠ je prístupová cesta ku komplexu Mestských víl. 



Členenie stavby : 

Predmetom realizácie diela bol návrh, dodanie a montáž konštrukcií zábradlia osadených na 

konštrukcie ŽB balkónov z vrstveného bezpečnostného skla pre Mestské vily – Horský park 

v rozsahu 1200 Bm a 60ks francúzskych balkónov delených rovnomerne medzi vily A1 – A6 

Celkový rozsah realizovaného diela vyjadreného v euro 420 tis. EUR 

 

Plocha: 

• 1200 bežných metrov / 1289 metrov štvorcových + 60ks Fr.balkónov s plochou 92,4 m2 

 

Dispozičné riešenie: 

• Členenie realizovaného diela, zábradlie sa nachádza na šiestich vila domoch 

situovaných do samostatného obytného komplexu budov vo vysokom štandarde. 

Dielo tvorí neoddeliteľnú súčasť projektu ako celku a podčiarkuje dojem 

nadštandardného bývania v oblasti Horského parku.  

 

Statické a konštrukčné riešenie: 

• Ako nosná konštrukcia samonosného skleneného zábradlia boli použité 

novonavrhnuté oceľové hr 6mm. Architektom navrhovaná konštrukcia zábradlia bola 

priebežná, železná konštrukcia v tvare písmena U a hr. 10mm. Takáto konštrukcia by 

bola realizovateľná s komplikáciami, s ohľadom na zriadenie staveniska a manipulačné 

možnosti s ťažkým bremenom. Zo strany generálneho dodávateľa stavby spoločnosti 

SkyBau bola požiadavka na konštrukciu, ktorá neovplyvní činnosti ostatných profesií 

počas realizácie pri zachovaní statických a bezpečnostných požiadaviek na konštrukciu. 

Navrhli sme konštrukciu kotvenú bodovo o šírke 150mm v osovom rozpätí kotvenia 

450 – 600mm. Kotvy boli v tvare čísla 4. 



- nosná podkonštrukcia z plechu hr.6 mm S235JR vystuženej plechom hr.6mm S235JR 

kotvenej do ŽB konštrukcie závitovou tyčou priemeru 10mm osadenej na chemickú 

kotvu a maticou M12 a podložkou ᴓ12,3mm 

Na konštrukciu kotvená nosná konštrukcia skla skrutkou zo zapustenou hlavou M12, maticou 

M12 a podložkou ᴓ12,3mm 

• Samonosné sklenené zábradlie, sklo ESG/VSG 88.2 hrany brúsené, EVA fólia, súčasťou 

zábradlia bolo hliníkové madlo rozmeru 40x30mm 

- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo určené pre použitie v stavebníctve 

- Oceľová nosná konštrukcia kapotážovaná po osadení výplňových skiel 

prostredníctvom Alucobondových presne tvarovaných panelov na SIKA tmel. 

- Pre francúzske balkóny boli použité oceľové uzavreté nosné profily povrchovo 

upravené žiarovým zinkovaním a kapotované alucobondom. 

 

Pozície zábradlí: 

• Balkónové zábradlia na poschodiach 1.-4.NP kotvené do ŽB konštrukcie po obvode 

konštrukcie z vonkajšej strany 

• Balkónové zábradlia na 5.NP kotvené do ŽB konštrukcie po obvode konštrukcie 

z vnútornej strany 

• Francúzske balkóny kotvené do fasády 

 

Činnosti smerujúce k realizácii a dodaniu diela ako celku: 

• Samotná realizácia vyžaduje cielené vykonávanie činností smerujúce k dodaniu diela 

ako celku, ochrane zdravia a majetku dotknutých osôb. 

- Prípravné a zameriavacie práce potrebné ako podpora výroby pre dodanie materiálov 

nevyhnutných pre realizáciu diela 



- Osádzanie oceľových bodových nosných profilov zábradlia z dôrazom na vyrovnávanie 

nerovností ŽB konštrukcie vzniknutých pri HSV prácach 

- Konštrukcie a spojovacie materiály v zmysle dielenskej dokumentácie 

- Vŕtanie nosných kotiev nosných profilov zábradlia 

- vŕtanie príklepovým vŕtaním zabezpečené príklepovou vŕtačkou AKU 

- vŕtanie jadrovým vŕtaním zabezpečené Jadrovou vŕtačkou pripojenou na elektrickú 

sieť. 

- Samotné osádzanie nosných profilov je vykonávané rázovým uťahovaním, prípadne 

šrobovacím zariadením cez imbusový BIT. 

- Zabezpečenie nosných profilov proti poškodeniu v rámci staveniska 

- Počas realizácie sa budú využívať materiály ako kalené sklo, hliníkové madlá, oceľové 

nosné profily, alucobondové panely, Sika tmel, vysokopevnostné kotvy, nerezové 

a mosadzné kotviace prvky pre zabezpečenie potrebných podmienok vynakladaných 

na predmetnú konštrukciu. 

- Osádzanie výplňových skiel zábradlia 

- V zmysle ZoD budú použité sklá hrúbky 8mm/8mm/0,76mm bezpečnostná fólia,  

- Sklá sa budú osádzať chronologicky po dohovore s SV generálneho dodávateľa 

v zmysle časového harmonogramu. 

- Sklenené výplne boli osadenéné do nosných oceľových profilov na plastové L-profily, 

zabezpečené plastovými klinmi, Sika tmelom a tesniacimi gumenými prvkami. 

 



Fotografie k realizácii:  

 

Foto 01: Pohľad na kotvenie bodové pre 5NP 

 

Foto 02: Pohľad na kotvenie bodové pre NP 1.-4. 



 

Foto 03: Pohľad na osádzanie nosných konštrukcií francúzskych balkónov 

 

Foto 04: Pohľad na zábradlia jedného z Viladomov 



Na uvedenej stavbe som pracoval ako konateľ, zodpovedný za realizáciu diela a asistent SD 

od 11/2009 – 09/2010, t.j. 11.mesiacov 

 

Súpis vykonávaných pracovných činností: 

• Spracovanie cenovej ponuky 

• Komunikácia s architektom, návrh nového konštrukčného riešenia 

• Jednanie z investorom diela ( zástupcami spoločnosti BRAIN DEVELOPMENT s.r.o.) 

• Jednanie s generálnym dodávateľom SkyBau s.r.o 

• Príprava podkladov a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce. 

• Technická zodpovednosť za realizáciu diela 

• Kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality 

• Koordinácia činností súvisiacich s realizáciou diela 

- Koordinácia montážnych pracovníkov 

- Zodpovednosť za BOZP v rámci staveniska 

- Komunikácia a koordinácia v rámci stavby s SD, SV a inými profesistami 

- Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác  

              a dodržiavania termínov 

- Koordinácia subdodávok 

- Logistika 

- Čiastkové či úplné odovzdávanie diela 

 

 

 

 



Niekoľko ďalších referenčných realizácií na ktorých som participoval: 

 

Foto 01: Bytový dom, Búdkova ul., Bratislava 

 

Foto 02: Bytový dom, Drotárska ul. Bratislava 

Foto 03: Letisko M.R.Štefánika, Bratislava 



 

Foto 04: NRSR, nám. A.Dubčeka, Bratislava 

 

Foto 05: NRSR, nám. A.Dubčeka, Bratislava 

 

Foto 06: OC Galerie Přerov, Čechova ul.,Přerov 



                                                                                          

 

 


