
 

Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zmluvy 

Základné údaje a popis budov 

 

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave 
Počet zamestnancov – cca 350 

Budovy – Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Počet zamestnancov – cca 200  

Počet študentov – cca 2200 

Budovy – Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Počet zamestnancov – cca 283 

Počet študentov – cca 2464 

Budovy – Račianska 59, 813 34 Bratislava, Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava, Moskovská 3, 811 08 

Bratislava  

 

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny  

Počet zamestnancov – cca 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

Pedagogická fakulta 

Račianska 59, Bratislava 813 34 

 

 

Základné údaje k dokumentácii pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  a Ochranu pred požiarmi 

pre fakulty a ďalšie súčasti v samosprávnej pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Tabuľka č.1 

Základné spoločné údaje pre jednotlivé fakulty/súčastí 

počet všetkých objektov  3 

orientačný počet spolu - zamestnancov/ brigádnikov/ 
dohodárov atď. 

283 

orientačný počet spolu – študentov (fakulty) 2464 

orientačný počet spolu – ubytovaných osôb (internáty) 900 

orientačný stručný popis pracovných činností, (napr: 
kancelárska , pedagogická, vrátnik, upratovacia činnosť atď.) 

Administratívne činnosť, pedagogická činnosť, činnosti 
zabezpečujúce prevádzku fakulty 

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre študentov (fakulty) áno  

školenie BOZP a PO sa zabezpečuje aj pre ubytované osoby 
(internáty) 

 nie 

objekty so zvýšeným rizikom vzniku požiaru  nie 
 

 

Tabuľka č.2 

Podrobnejšie informácie 

adresa objektu Račianska 59, Bratislava 813 34 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

kancelárie, študovne, výmenníková stanica 

počet podlaží objektu 4 z toho 1 podzemné podlažie 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS)  nie 



stabilné hasiace zariadenia (SHZ)  nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): 2 ks požiarne dvere 

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) vrátnik - práca v sobotu počas výuky 

protipožiarna hliadka  
áno/ protipožiarna hliadka pracoviska 

 

Tabuľka č.3 

Podrobnejšie informácie 

adresa objektu Šoltésovej 4, Bratislava 811 08 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

kancelárie, študovne, ateliéry, výmenníková 
stanica 

počet podlaží objektu 6 z toho 1 podzemné podlažie 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ)  nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): 11 ks požiarne dvere  

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) vrátnik - práca v sobotu počas výuky 

protipožiarna hliadka  
áno/ protipožiarna hliadka pracoviska 

 

Tabuľka č.4 

Podrobnejšie informácie  

adresa objektu Moskovská 3, Bratislava 811 08 

využitie objektu (napr.: študovne, kancelárie, ubytovacie zariadenie, 
telocvičňa, prenájom, kotolňa atď.) 

kancelárie, študovne, výmenníková stanica 

počet podlaží objektu 5 z toho 1 podzemné podlažie 

počet ubytovaných v objekte (orientačne, internáty) 0 

Hasiace prístroje prenosné áno   

vodovodné hydranty vnútorné/nástenné áno  

vodovodné hydranty vonkajšie nie 

elektronická požiarna signalizácia (EPS) nie 

stabilné hasiace zariadenia (SHZ)  nie 

požiarne uzávery (druhy, množstvo): 14 ks požiarne dvere  

práca v mimopracovnom čase: (napr.: práca v noci/vrátnik/strážnik atď.) nie 

protipožiarna hliadka  
áno/ protipožiarna hliadka pracoviska 

 

  



       Univerzita Komenského v Bratislave 

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny 

   Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

POPIS OBJEKTOV VM Ľ. ŠTÚRA – MLYNY UK 
 

 
Átriové domy 
 
1. Popis 
 Stavba bola kolaudovaná v roku 1976. Priestory stavebných blokov stavieb slúžia 

z prevažnej časti na ubytovanie a z časti sú v prenájme viacerých právnických osôb alebo 

fyzických osôb – podnikateľov.  V niektorých blokoch stavieb boli vykonané stavebné  úpravy 

resp. rekonštrukcie   (úpravy boli povolené stavebným úradom)  pri ktorých bolo vypracované 

a schválené riešenie  protipožiarnej bezpečnosti. 

1. Popis stavby a stavebných konštrukcií stavby 
Zostava stavebných átriových blokov sa člení na  osemnásť ubytovacích  blokov -  A, B C, 

D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, dve kuchyne  U, V a Z – telocvičňa. 

Stavba je tvorená nehorľavým konštrukčným celkom.  Existujúce nosné konštrukcie 

objektu sú kvalifikované ako nehorľavé. Riešené bloky sú štvorpodlažné alebo päťpodlažné,  

majú v súlade s čl. 56 STN 73 0802 požiarnu výšku max. 10,00 m. 

Na každom podlaží bloku je kuchyňa.  Počet izieb na bloku cca od 59 do 70.  Ubytovaných 

na bloku cca od 153 až po 216.  

2. Rozdelenie zostavy stavieb átriových domov na požiarne úseky 
V pôvodnom projektovom riešení nebola stavba rozdelené na požiarne úseky. Neskôr 

vykonané stavebné úpravy alebo rekonštrukcie stavby boli riešené  individuálnymi projektmi 

požiarnej ochrany.  

Rekonštruované boli bloky A, B, H, K. Na tieto bloky je vypracovaná projektová 

dokumentácia – riešenie protipožiarnej bezpečnosti.  

Čiastočné riešenia protipožiarnej bezpečnosti boli vypracované na ubytovacie bloky: 

-    E – úprava vnútorných priestorov na I. NP 

-    J, M, N, S  riešenie nových vstupov do blokov  

Samostatné požiarne úseky  (PÚ) v zostave átriových domov sú: 

- bloky A, B (vypracované riešenie PBS v projektovej dokumentácii stavby) 
- telocvičňa na  bloku E (vypracované riešenie PBS v projektovej dokumentácii stavby) 
- pohybové štúdio na bloku J  
- bloky  K, H (vypracované riešenie PBS v projektovej dokumentácii stavby) 
- posilňovňa na bloku N 

 

 



3. Požiarnotechnické zariadenia 
Voda na hasenie požiarov: 

1) vonkajšie požiarne hydranty podzemné sa nachádzajú v blízkosti stavieb: 1 ks  pri bloku A, 

B, 1 ks pri bloku E, 1ks pri bloku M, O, 1 ks pri turniketoch.  

2) Bloky su vybavené vnútornými požiarnymi hydrantmi:  -  bloky A, B hydranty  C 52, ostatné 
bloky hydranty D 25. Hydranty sú umiestnené na podlažiach tak, aby bolo možné viesť 
zásah jedným prúdom vody v ktoromkoľvek mieste PÚ.  

3) na každom podlaží stavieb je inštalovaný minimálne jeden prenosný hasiaci prístroj (PHP) 
práškový 6 kg. V rozvodniach elektrickej energie sú inštalované PHP CO2. 

 

VÝŠKOVÉ   BUDOVY 
 
1. Popis  
 Stavba bola vyprojektovaná a postavená koncom 60-tych rokov 20. storočia. V projektovej  

stavebnej dokumentácii nebola riešená protipožiarna bezpečnosť.   V niektorých častiach 

stavby boli vykonané stavebné  úpravy resp. rekonštrukcie   (úpravy boli povolené stavebným 

úradom)  pri ktorých bolo vypracované a schválené riešenie  protipožiarnej bezpečnosti. 

 
2. Popis stavby a stavebných konštrukcií stavby 

Existujúce stavebné konštrukcie sú kvalifikované ako nehorľavé – silikátové t.j. 
železobetónové stenové a stropné panely, obvodové steny a priečky murované z tehál, 
pórobetónových tvárnic. 

Výškové bloky budovy slúži na ubytovanie, ostatné časti stavby ako kancelárie, dielne, 
sklady, posilňovňa, telocvične, spoločenské priestory, ambulancie a iné.  V stavbe bolo 
vykonaných viacero  stavebných  úprav  (úpravy boli povolené stavebným úradom)  pri ktorých 
bolo vypracované a schválené riešenie  protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS). 

Stavba   sa člení na  päť   blokov -  A (A1,A2), B (B1, B2, B3), C, D, E Existujúca budova 
má dva výškové bloky. Blok A má 15 a blok B 12 ubytovacích nadzemných podlaží. Na bloku 
A sú pod ubytovacími podlažiami  2 podlažia,  ktoré majú charakter nadzemných podlaží. 
Na prvom podlaží  sú skladové priestory a dielňa. Na druhom podlaží je služobný byt, skladové 
priestory a posilňovňa.  

V prvom a druhom podlaží bloku B sú prevažne kancelárske priestory, sklady, ambulancie 
lekárov, čakáreň, šatne, dielne a iné. V podzemnom podlaží bloku B sú sklady a priestor 
pôvodnej garáže.  

Na bloku A má každé obytné podlažie 7 obytných buniek, z ktorých každá má dve 
trojlôžkové izby a dve dvojlôžkové izby so spoločným hygienickým zariadením a jeden 
apartmán. Na každom podlaží je kuchyňa. Ubytovacia kapacita bloku A je 1050 osôb.  

Každé obytné podlažie bloku B má 11 obytných buniek, z ktorých každá má dve trojlôžkové 
a dve dvojlôžkové izby so spoločným hygienickým zariadením. Na každom podlaží je kuchyňa. 
Ubytovacia kapacita bloku B  je 1326 osôb.  

Oba bloky A aj B majú dve samostatné schodiská. Ubytovacie bloky sú vybavené výťahmi. 
  

3. Požiarnotechnické zariadenia 
Voda na hasenie je zabezpečená z vonkajších podzemných  hydrantov a z 

vnútorných nástenných hydrantov C 52. Na každom podlaží sú dva nástenné požiarne 

hydranty.  

Prenosné hasiace prístroje sú rozmiestnené po podlažiach  na chodbách ( 2 ks PHP 6kg 

práškový) a v prevádzkových priestoroch objektu.  

 

 



 

MANŽELSKÝ  INTERNÁT 

1. Popis  
Stavba bola kolaudovaná v roku 1984. Projektová dokumentácia bola vypracovaná 

pred 1.1.1982 podľa vtedy platných predpisov z oblasti požiarnej bezpečnosti. V niektorých 

častiach stavby boli vykonané stavebné  úpravy resp. rekonštrukcie   (úpravy boli povolené 

stavebným úradom)  pri ktorých bolo vypracované a schválené riešenie  protipožiarnej 

bezpečnosti. 

2. Popis stavby a stavebných konštrukcií stavby 
Posudzovaná stavba z prevažnej časti slúži na ubytovanie a z časti ako kancelárie, sklady, 

telocvične, výmenníková stanica, priestory v prenájme viacerých firiem a iné.  V stavbe bolo 
vykonaných viacero stavebných úprav    pri ktorých boli vypracované a schválené riešenia  
protipožiarnej bezpečnosti stavby.  Stavba je tvorená nehorľavým konštrukčným celkom.  
Existujúce stavebné konštrukcie sú kvalifikované ako nehorľavé t.j. železobetónové stenové 
a stropné panely, obvodové steny a priečky murované z tehál, pórobetónových tvárnic.  

V ubytovacej časti A, B, C, D a  E, F, G, H bola vykonaná rekonštrukcia podľa schválenej 
projektovej dokumentácie a riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS).  Pri ďalších 
stavebných úpravách boli vypracované samostatné čiastočné riešenia PBS. 

Stavba  má desať blokov A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.   
Ubytovacie bloky A, B, C, D, E, F, G, H majú osem poschodí, samostatné vchody, 

schodiská a výťahy. Na každom podlaží ubytovacieho bloku sú tri bunky. Súčasťou bunky je 

kuchynka a spoločné sociálne zariadenia. Na bloku F sú byty zamestnancov.  Počet izieb na 

bloku cca od 51 do 72.  Ubytovaných na bloku cca od 116 až po 144.  

 

3. Požiarnotechnického zariadenia 
 V objekte je inštalovaná elektrická požiarna signalizácia ( EPS) ktorá pozostáva z jednej 

hlavnej ústredne, opticko dymových hlásičov, tlačidlových hlásičov a  rozhlasu.   

Ubytovacie bunky, byty, sklady majú inštalované  požiarne dvere. 

Voda na hasenie je zabezpečená z  nástenných hydrantov rozmiestnených po objekte. Na 

strane objektu E – H je podzemný požiarny hydrant a na strane A – D je jeden nadzemný 

hydrant. Prenosné hasiace prístroje práškové 6 kg sú rozmiestnené  vo vstupných  chodbách 

blokov, na podlažiach blokov resp. v ubytovacej bunke a v prevádzkových priestoroch objektu. 

V elektro rozvodniach a strojovniach výťahov sú inštalované prenosné hasiace prístroje CO2.  

 

VÝMENNÍKOVÁ STANICA 

1. Popis  
Stavba bola vyprojektovaná a postavená v  čase keď neboli platné záväzné právne 

predpisy riešiace protipožiarnu bezpečnosť stavieb.  Posudzovaná je stavba ktorá bola 
pôvodne  plynovou kotolňou pre objekt výškových budov. Neskôr bola stavba prestavená na 
výmenníkovú stanicu. V roku 2009 bola    v časti stavby vykonaná  zmena v užívaní stavby na 
prevádzku baru,    ku ktorej bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je 
projekt riešenia  protipožiarnej bezpečnosti. 
 

 



2. Popis stavby a stavebných konštrukcií stavby 

Stavba má 2 nadzemné podlažie. Stavba je tvorená nehorľavým konštrukčným celkom.  
Existujúce nosné konštrukcie objektu sú kvalifikované ako nehorľavé.  

Nosné a obvodové zvislé konštrukcie sú zo železobetónových konštrukcií, vnútorné 
priečky murované. Konštrukcia strechy je z oceľových väzníkov a železobetónových panelov, 
okná a vstupné dvere sú oceľové, vnútorné dvere drevené. Horné pódium baru je z oceľovo-
drevenej konštrukcie.  

 

3. Rozdelenie stavby na požiarne úseky 
V čase projektovania pôvodnej stavby požiadavky na delenie stavby do požiarnych úsekov 

neexistovali a z tohto dôvodu stavba tvorila jeden požiarny úsek. Pri rekonštrukcii stavby bola 
stavba v projektovej dokumentácii PBS rozdelená na  dva požiarne úseky.  

Samostatné požiarne úseky tvoria:  - N1  prevádzka baru 
      - N2  výmenníková stanica 

 

4. Požiarnotechnické zariadenia 
Hasenie stavby v prípade požiaru je možné  z vonkajšieho podzemného hydrantu alebo 

z vnútorných nástenných hydrantov.   

Vonkajší požiarny hydrant podzemný sa nachádza v blízkosti výmenníkovej stanice.   

V každom  požiarnom úseku je inštalovaný jeden vnútorný požiarny hydrant a prenosné 

hasiace prístroje. V požiarnom úseku baru  3 ks PHP  práškový 6 kg a v požiarnom úseku 

výmenníkovej stanice 1 ks CO 2  5 kg  a 1 ks práškový 6 kg.   

 

OBJEKT   DIESELAGREGÁTU 

1. Popis 
Stavba bola vyprojektovaná a postavená koncom 60-tych rokov 20. storočia.  Prevádzka 
dieselagregátu je samostatne stojaci objekt. V objekte dieselagregáru je umiestnený náhradný 
zdroj – elektrocentrála ako zdroj elektrickej energie slúžiaci na jej dodávku pre dva výťahy 
v objekte výškových budov v prípade výpadku elektrickej energie dodávanej zmluvným 
dodávateľom. Pohonnou jednotkou elektrocentrály je spaľovací motor na naftu.  Objekt 
dieselagregátu je miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nakoľko sa 
v danom priestore skladuje, prečerpáva horľavá kvapalina a manipuluje sa s ňou. Stavba tvorí 
jeden samostatný požiarny úsek. 
 

2. Popis stavby a stavebných konštrukcií stavby 
Existujúce stavebné konštrukcie sú kvalifikované ako nehorľavé – obvodové steny sú 

z murované z tehál,  strop tvorí železobetónový monolit.  

 

3. Požiarnotechnické zariadenia 
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg  je umiestnený pri vstupe do objektu. Vonkajší 

hydrant sa v tesnej blízkosti objektu nenachádza.  

 


