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Hlavný inžinier projektu: 

Ing. Ján Zajac 

 

 

Názov stavby: 

ŽST Bratislava hl. stanica, plnenie štandardov 

Stupeň projektovej dokumentácie: 

Dokumentácia pre realizáciu stavby 

Objednávateľ / investor stavby: 

Železnice Slovenskej republiky, GR - odbor investorský,  
Klemensová 8, 813 61 Bratislava 

Generálny projektant: 

Architektonický ateliér Modulor Bratislava s.r.o.,  

Štefánikova 29 , 811 05  Bratislava, 
 

Termín spracovania projektovej dokumentácie: 05/2016 

 

Termín realizácie stavby: 06/2016 – 11/2016 

Popis projektu: 

Odôvodnenie stavby a jej umiestneni 

Plánovaná rekonštrukcia a riešenie štandartov v tejto stavbe bude zahŕňať obnovu  výpravnej 
budovy a prístavby výpravnej budovy v exteriéri i v interiéri a obnovu prislúchajúcich 
exteriérových objektov podľa riešenej objektovej skladby. 

Tvarovo stavba zostáva v nezmenenom výraze ako sa v súčasnosti nachádza. Pôjde o 
materiálovú výmenu obvodového plášťa, výmenu nového presklenia na fasáde za 
tepelnoizolačné trojsklo a obvodových tepelnoizolačných panelov v mieste súčasného obkladu 
z fealu, riešime sanáciu strechy s novou strešnou skladbou. V interiéri riešime výmenu 
interiérových podhľadov v prístavbe VB, v koridore a v chodbách VB a v nadväznosti na tento 
úkon navrhujeme výmenu prislúchajúcej elektroinštalácie, rozhlasu a kamerového systému. Vo 
výpravnej budove navrhujeme výmenu dlažby za novú s vyhovujúcimi vlastnosťami štandartov 
v zmysle STN a požiadaviek investora. Fasádne plochy výpravnej budovy sa navrhujú sanovať 
a spracovať v novej farebnosti. Niektoré fasádne výplne – dvere sa navrhujú vymeniť za nové v 
pôvodnom tvare i farebnosti. 

Objekt bude napojený na jestvujúce rozvody energií a médií. (elektrina, plyn, voda, 
kanalizácia)  

 
 

 
 

Predmetom projektu je vypracovanie plánu organizácie výstavby a plánu BOZP, 
menovite: 
- kapacita a využitie doterajších alebo novovybudovaných objektov a priľahlých plôch  na 

účely zariadenia staveniska 

- údaje o opatreniach pri realizácii stavby 

- postup výstavby 

- podmienky pre realizáciu stavby 
- časový harmonogram výstavby 

- hlavné smery pohybu cestujúcich počas rekonštrukcie prístavby výpravnej 
budovy 

 
 

Prehľad rozhodujúcich ukazovateľov stavby: 

Podlahová plocha objektu VB a prístavby VB celkom : ….....10 615,96 m2 

 

Objektová skladba stavby: 

 

SO 01 - Výpravná budova 
SO 02  - Prístavba VB 

SO 03 - Prístrešok 1. nástupišťa  
SO 04 - Koridor 

SO 05 - 06  - Stanovištia vonkajších výpravcov 1 a 2 
SO 07 - Rozvodňa nn Jaskový rad 

SO 09 - Sklad TO 
SO 10 - Stavadlo 1 

SO 11 - Podchod pre cestujúcich v žkm 54,367 / príchodový / 

SO 12 - Podchod pre cestujúcich v žkm 54,335 / odchodový / 
SO 13 - Oporný múr pri schodisku od Žabotovej ul. 

SO 14 - Asanácia objektu Núdzový východ 
SO 15 - Oplotenie pri Núdzovom východe 

SO 16 - Oplotenie pri kotolni K3 
SO 17 - Spevnené plochy 

SO 18 - Mobiliár 
 

PS  01 - Elektroinštalácia  
PS  02   - Kamerový systém 

PS  03 - Rozhlasové zariadenie  
PS  04 - Štruktúrovaná kabeláž  
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Výkresy:  
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