


STAVBA : Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

STAVEBNÝ OBJEKT : SO 03  Interiér

MIESTO STAVBY : Vinohradská 1595, Močenok, parcela č. 6919/358, 6919/246, katastrálne územie Močenok

ÚČEL OBJEKTU :
− predmetom riešenia  projektu je  vybavenie  mobilným  zariadením  interiérových  priestorov  pre  plnohodnotnú

prevádzku  Pavilónu 5
− vybavenie materskej školy pozostáva z vybavenia herne, spálne, šatne a hygienických priestorov pre deti a z

vybavenia priestorov pre pedagogických zamestnancov 

TECHNICKÉ RIEŠENIE :
Herňa pre deti vo veku 3-6 rokov :
− herne  sú  vybavené  stolíkmi  a  stoličkami  pre  predškolské  zariadenia,  nábytkom  pre  učiteľku,  didaktickými

pomôckami a hračkami pre deti
− detské stolíky majú možnosť výškového nastavenia, stoličky sú ergonomicky tvarované a zabezpečené proti

kĺzaniu
Spálňa pre deti vo veku 3-6 rokov :
− spoločná spálňa pre deti je vybavená detskými postieľkami s možnosťou stohovania, súčasťou postieľok sú

matrace
− čistá posteľná bielizeň sa odkladá do skrinky s priehradkami, použitá posteľná bielizeň sa zberá do košov
Šatňa :
− šatňa je vybavená  lavičkami,  skrinkami s priehradkami a háčikmi na odloženie  odevov,  v spodnej  časti  je

priestor na odkladanie topánok
− v šatni sú umiestnené poličky a odpadkový kôš
Hygienické zariadenia :
− v hygienických priestoroch sa nachádzajú vešiaky, kúpeľňová polička a odpadkový kôš
Požiadavky kladené na nábytok pre materské školy :
− bezpečnosť : pevné prvky a oblé hrany, nábytok pre materské školy musí byť bezpečný aj v nepredvídateľných

situáciách
− uskladniteľnosť  :  nábytok  pre  materské  školy  často  premiestňovaný  v  rámci  úspory  priestoru  musí  byť

jednoducho uskladniteľný
− jednoduchá údržba : použitý materiál musí umožňovať udržiavať nábytok v škôlke vždy čistý
− dlhodobá životnosť : nábytok pre materské školy musí byť dostatočne pevný a stabilný, vyrobený z kvalitných

materiálov, aby detskú záťaž vydržal dostatočne dlho
− atraktívnosť : veselé farby pozdvihnú náladu v celej miestnosti a pekný nábytok navodí vhodnú atmosféru na

rozvoj našich najmenších
− prispôsobená výška : nábytok pre škôlky musí byť výškovo prispôsobený deťom v predškolských zariadeniach
− zdravotná nezávadnosť : použitý materiál musí byť bezpečný, nezávadný, ekologický a certifikovaný
Kancelárske priestory :
− kabinet učiteľov je vybavený kancelárskym stolami a kancelárskou stoličkou a uzatvorenou skriňou s policami
Ostatné vybavenie :
− súčasťou interiérového vybavenia sú odpadkové koše
Farebné riešenie :
− farebné riešenie interiéru je definované v projektovej dokumentácii

Dokladovanie požadovaných vlastností výrobkov
Zhotoviteľ  stavby je povinný použiť  výlučne výrobky s vlastnosťami zabezpečujúcimi v zmysle § 43d Zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku zo dňa 27. apríla 1976 v znení neskorších predpisov
počas ekonomicky odôvodnenej  životnosti  stavby mechanickú odolnosť  a stabilitu stavby,  požiarnu bezpečnosť
stavby, hygienu a ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, ochranu pred hlukom
a vibráciami, energetickú úspornosť a ochranu tepla stavby, na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba
stavebné výrobky, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 43f cit. zákona, zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z. (úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 413/2000 Z. z.,  zákonom č.
134/2004 Z. z. a zákonom č. 173/2008 Z. z.) a  vyhlášky 558/2009 MVRR SR ( vyhláška, ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní
značiek zhody v znení vyhlášky 451/2011)  vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, túto skutočnosť musí
zhotoviteľ  stavby pred začatím realizácie  dokladovať  objednávateľovi  príslušnými  dokladmi o zhode  (atestami)
platnými na území Slovenskej republiky.
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