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Popis projektu
Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave je najstaršou 
hokejovou halou na Slovensku. Otvorený bol v roku 
1940, nebol krytý a mal iba 300 miest pre divákov. 
Za svoju históriu prešiel niekoľkými rekonštrukciami, 
v rámci ktorých bol zastrešený a vybudovali sa tribúny 
pre divákov. V máji roku 2011 sa zimný štadión 
Ondreja Nepelu stal dejiskom Majstrovstiev sveta v 
hokeji a pre toto podujatie prebehla jeho posledná 
rozsiahla rekonštrukcia, počas ktorej sa zbúralo 
80% pôvodnej stavby, vykopalo sa 60 000m3 zeme 
a odstránilo sa 800 ton ocele. Novootvorený štadión 
má kapacitu 10 000 divákov, pribudli dve tréningové 
haly a dvojpodlažné podzemné parkovisko. Prestavba 
sa konala pod záštitou hlavného mesta Bratislavy s 
väčšinovým príspevkom vlády SR.

Požiadavky
Samotná výstavba sa skladala z dvoch celkov. Prvý celok 
bola hlavná hokejová hala a druhý novovybudované 
dve tréningové haly s podzemnými parkoviskami. 
Pôvodná hokejová hala prešla komplexnou 
rekonštrukciou. Zrekonštruovalo sa hľadisko, 
odstránili sa nosné betónové stĺpy s čím súvisela i 
výmena strešnej konštrukcie. Pod ľadovou plochou 
sa vybudovalo podzemné podlažie, kde je umiestnená 
nové technológia ľadovej plochy, vybudovali sa  nové 
tréningové haly s dvoma poschodiami podzemných 
parkovísk, čím sa vyriešil problém s parkovaním 
nielen na samotné majstrovstvá.  



Sika systémové riešenia
Reprofilácia betónových stupňov
Investor sa rozhodol zachovať hľadisko hlavnej 
hokejovej haly. Po odstránení pôvodných 
vrstiev so odkryl drolivý betón s množstvom 
prasklín, na ktorého vyspravenie sa použila 
sanačná malta Sika Rep a na menšie 
nerovnosti Sika MonoTop – 621 Evolution. 
Celkovo sa na reprofiláciu betónových lavíc v 
hľadisku spotrebovalo 80 ton Sika sanačných 
mált. 

Pred samotnou inštaláciou sedadiel, bolo 
potrebné  ešte betón ošetriť. Architekt mal 
požiadavku dosiahnuť konečnú úpravu betónového vzhľadu, avšak povrch mal byť 
nenasiakavý, odolný proti šmyku a ľahko udržiavateľný. Sika navrhla špeciálne riešenie 
- štruktúrovaný systém Sikafloor-264, Sikafloor-169, Sikafloor-358 (7.000m2).

Reprofilácia stupňov v hľadisku. 
Stav pred a.... 

Výstavba technologických miestností
Stará ľadová plocha bola demontovaná a pod 
ňou vybudované jedno podzemné podlažie, 
v ktorom sú technologické miestnosti. Na 
izoláciu spodnej stavby realizátor použil Sika 
Tesniace pásy. 

Steny a stropy v technologických miestnostiach boli natreté ochranným náterom 
Sikafloor-2530W (4.000m2), ktorý je bez zápachu a je možné ho použiť i v 
uzavretých priestoroch. 

Sikafloor-156 s ochranným náterom Sikagard-63 N boli použité na povrchovú 
úpravu čpavkového kanála (300m2). 

Výstavba tréningových hál
Pri budovaní nových tréningových hál ochranu 
spodnej stavby proti vode a vodotesnosť 
základovej bielej vane zabezpečili Sika 
tesniace pásy.

Celkovo bolo použitých 1.500 m vnútorného 
pásu V32  a 700 m vystuženého Forte 32.

V samotných tréningových halách sú na 
chodbách na prízemí nanesené systémy 
Sikafloor-161 a Sikafloor-264-Thixo (850 m2) 
a na 1. poschodí Sikafloor-161, Sikafloor-
325 a Sikafloor-358.   



Povrchové úpravy 
podzemných garáží
Podzemné garáže majú 
dve podlažia, kde sa pri 
nadbetonávke ako spojovací 
mostík použila malta Sika Repair -10 (5.000m2).Pred aplikovaním 
podlahových systémov všetky betónové povrchy vyrovnali použitím 
Sikafloor –Level-25N s podkladným náterom Sika Level-01 Primer 
(2.000m2). 

Ako povrchová úprava podláh na 1. podzemnom podlaží bol použitý 
systém Sikafloor-161, Sikafloor-350N Elastic a Sikafloor-358 (5 
500m2), ktorý je schopný premostiť trhliny a je vhodný na miesta s 
častou premávkou.

Na 2. podzemné podlažie aplikátor použil práškovú prísadu na zvýšenie 
tvrdosti Sikafloor-2SynTop, ktorú je možné aplikovať na čerstvý alebo 
vlhký betón a následne plochu ošetril ochranným a uzatváracím 
náterom Sikafloor-ProSeal (5 000m2). 

Na ochranu stien a stropov v podzemnej garáži bol použitý  ochranný 
náter Sikagard-680 S (20 000m2).
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