
Technická správa 

 

Búracie práce: 

ZŠ Chodba 

Zdemontuje sa vnútorné pevne osadené okno o rozmere 870x1250 mm. Odstráni sa dlažba zo zeme. 

Odstráni sa pôvodná maľovka. Demontujú sa dverové krídla a odstráni náter zo zárubní v počte 2 ks. 

 

ZŠ Sklad učebníc 

V miestnosti sa vybúra otvor pre osadenie okna v smere do chodby o rozmere 800x1300 mm. Je 

potrebné rátať s priestorom na vloženie keramického prekladu. Demontuje sa dverové krídlo 

a odstráni náter zo zárubne. V miestnosti sa odstráni pôvodná maľovka a demontuje PVC. 

 

ZŠ WC chlapci 

Prevedie sa demontáž wc s nádržkou v počte 1ks, demontáž umývadla a vodovodnej batérie v počte 

1 ks, demontáž pisoáru v počte 1 ks. Odstráni sa dlažba zo zeme a obklad zo stien. Odstráni sa 

pôvodná maľovka. Zdemontuje sa drevené okno o rozmere 1170x2100 mm vrátane vnútorného 

a vonkajšieho parapetu. Demontujú sa dverové krídla a odstráni náter zo zárubní v počte 2 ks. 

 

ZŠ WC dievčatá 

Prevedie sa demontáž wc s nádržkou v počte 1ks, demontáž umývadla a vodovodnej batérie v počte 

2 ks. Zdemontuje sa podlahovú vpusť. Odstráni sa dlažba zo zeme a obklad zo stien. Odstráni sa 

pôvodná maľovka. Zdemontujú sa drevené okná o rozmere 1190x2100 mm vrátane vnútorného 

a vonkajšieho parapetu v počte 2ks. Demontujú sa dverové krídla a odstráni náter zo zárubní v počte 

2 ks. 

ZŠ upratovačka 

Odstráni sa dlažba zo zeme a obklad zo stien. Odstráni sa pôvodná maľovka. Zdemontuje sa drevené 

okno o rozmere 1190x2100 mm vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu. Demontuje sa dverové 

krídlo a odstráni náter zo zárubní v počte 1 ks. 

ZŠ Šatňa 

Zdemontujú sa 2ks drevených okien o rozmere 1170x2100 mm vrátane vnútorného a vonkajšieho 

parapetu. Odstráni sa pôvodná maľovka. 

 

 



Nové práce 

ZŠ chodba 

V miestnosti sa osadí vnútorné pevné plastové okno 870x1250 mm. Prevedú sa úpravy ostenia okolo 

okien. Vykoná sa pokládka keramickej dlažby a urobí sa soklík z keramickej dlažby vo výške 100 mm. 

Na stenách a strope sa prevedie náter. Na stene do výšky 1,5 sa prevedie olejový náter. Natrú sa 

dverové zárubne a prahy dverí a osadia sa dverové krídla. 

ZŠ sklad učebníc – kancelária 

V miestnosti sa uloží nadokenný keramický preklad. Osadí sa vnútorné pevné plastové okno 

o rozmere 800x1300mm, ktoré má slúžiť na presvetlenie miestnosti. Následne sa prevedú úpravy 

ostenia okolo okna. V miestnosti sa prevedie nový náter stropu a stien. Natrie sa dverová zárubňa 

a prah dverí a osadia sa dverové krídla. 

ZŠ wc chlapci 

V miestnosti sa osadí nové plastové päťkomorové okno o rozmere 1170x2100 mm vrátane 

vnútorného a vonkajšieho parapetu. Následne sa prevedú úpravy ostenia okolo okien. Rozvody vody 

sa zapustia do drážok v murive. Na podlahu sa položí nová keramická dlažba. Steny sa obložia 

keramickým obkladom. Na stenách a strope  sa prevedie náter. Osadí sa nová záchodová misa, nový 

pisoár, umývadlo a vodovodná batéria. Natrú sa dverové zárubne a prahy dverí a osadia sa dverové 

krídla.  

ZŠ wc dievčatá 

V miestnosti sa osadia nové plastové päťkomorové okná o rozmere 1190x2100 mm vrátane 

vnútorných a vonkajších parapetov. Následne sa prevedú úpravy ostenia okolo okien. Rozvody vody 

sa zapustia do drážok v murive. Na podlahu sa položí nová keramická dlažba. Steny sa obložia 

keramickým obkladom. Na stenách a strope sa prevedie náter. Osadí sa nová záchodová misa, nové 

umývadlá a vodovodné batérie. Natrú sa dverové zárubne a prahy dverí a osadia sa dverové krídla.  

ZŠ upratovačka 

V miestnosti sa osadí nové plastové päťkomorové okno o rozmere 1190x2100 mm vrátane 

vnútorného a vonkajšieho parapetu. Následne sa prevedú úpravy ostenia okolo okien. Na podlahu sa 

položí nová keramická dlažba. Steny sa obložia keramickým obkladom. Na stenách a strope  sa 

prevedie náter. Osadí sa nová záchodová misa, nový pisoár, umývadlo a vodovodná batéria. Natrie sa 

dverová zárubňa a prahy dverí a osadí sa dverové krídlo. 

ZŠ Šatňa 

Osadia sa dve nové plastové päťkomorové okná 1170x2100 mm vrátane vnútorných a vonkajších 

parapetov. Prevedú sa úpravy ostenia okolo okien. Kanalizačá rúra sa obloží sádrokartónovou 

konštrukciou. Prevedie sa náter stien a stropov. Do výšky 1200mm sa urobí náter z umývateľnej 

farby. 


