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Rekonštrukcia strechy riadiacej veže letiska M.R.Štefánika v Bratislave
Najväčším medzinárodným letiskom na Slovensku je letisko M.R.Štefánika v Bratislave. Rozprestiera sa                
9 km severovýchodne od centra mesta v nadmorskej výške 132 m.n.m., na ploche 477 ha. Má mimoriadne 
vhodné klimatické podmienky, čo využíva i susediace letisko vo Viedni. Slúži pravidelnej a nepravidelnej leteckej 
doprave na domácich i zahraničných linkách. Letisko po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie prešlo 
výraznou premenou, keďže muselo splniť kritériá potrebné pre vstup do  vzdušného schengenského priestoru, 
čo bolo zavŕšené v roku 2008. 

Popis projektu
Medzi najvýznamnejšie investície do civilného letectva 
patrila výstavba nového terminálu a prestavba starého 
za plnej prevádzky letiska. Táto rozsiahla investícia 
začala v roku 2009 a trvala 4 roky. Súčasťou tejto 
komplexnej modernizácie letiska bola i rekonštrukcia 
riadiacej veže. Riadiaca veža bola postavená v roku 
1998. V roku 1999 v dôsledku krízy v Kosove a s ňou 
súvisiacim nárastom letových operácií NATO, vzrástla 
prevádzka vo vzdušnom priestore SR z 260 pohybov 
denne na 800. Preto v tom istom roku bol uvedený 
do prevádzky jeden z najmodernejších systémov 
na riadenie letovej prevádzky, ktorý zvýšil kapacitu 
vzdušného priestoru zo 78 letov za hodinu na 120. 

Požiadavky
Plechová strecha riadiacej veže bola vyrobená zo 
systému Alucobond spájaného na ležatú drážku. Po 
každom daždi voda cez strechu zatekala až do interiéru. 
Pri hľadaní vhodného riešenia na hydroizoláciu strechy 
sa muselo prihliadať na jej atypický tvar a silný vietor, 
keďže sa strecha nachádza vo výške   40 metrov. 
Výška bola prekážkou aj pre inštaláciu lešenia. Z 
bezpečnostných dôvodov túto aplikáciu nemohla 
realizovať bežná aplikačná firma, ale boli vybraní 
horolezci zvyknutí  pohybovať sa vo výškach. 



Sika systémové riešenia
Tradičné hydroizolačné fólie v pásoch by za vetra nebolo 
možné ukotviť a na prácu s nimi sú potrebné praktické 
skúsenosti, ktoré vybraní horolezci nemali. Preto si investor 
vybral náterový hydroizolačný systém Sikalastic® MTC. 
Špecialisti so Sika Slovensko zaškolili horolezcov na prácu 
so strešným náterovým systémom Sikalastic® MTC a počas 
realizácie dohliadli na správnu aplikáciu.  

Povrch plechovej strechy najprv napenetrovali náterom Sika® 
Metal Primer. Po zaschnutí sa aplikovala  základná vrstva 
Sikalastic®-601 BC, do ktorej sa vkladala výstužná tkanina 
Sika® Reemant Premium. Finálna úprava bola realizovaná 
pohľadovým polyuretánovým náterom Sikalastic®-621 
TC. Styky v dilatáciách boli prelepené pružnou páskou 
Sika® Heavy Tape. Nakoniec bol do strechy vyrezaný a 
namontovaný komín na prevetrávanie, ktorý bol zaizolovaný 
tým istým systémom.

Jednoducho v suchu
Horolezeckí nadšenci, bez predchádzajúcich skúseností s 
rekonštrukciou striech a po absolvovaní školenia odborníkmi 
Sika Slovensko, zvládli spoľahlivo zaizolovať strechu 
zaobleného tvaru. Už po nanesení prvého náteru prešla 
strecha zaťažkávacou skúškou, keďže nám počasie pripravilo 
daždivé prekvapenie. Zamestnanci riadiaceho strediska boli 
nadšení, pretože sa odstránil problém zatekania a mohli 
pracovať v suchu. Náterový systém Sikalastic MTC je 
skutočne jednoduchý a pri dodržaní postupov uvedených v 
Produktovom liste vytvorí hydroizoláciu, ktorá spoľahlivo a 
dlhodobo ochráni strechu pred zatekaním.
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