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1. Popis základných údajov 

 
  1.1.Identifikačné údaje stavby 
 
    Kraj:   Žilinský 
    Okres:  Bytča 
    Obec:   Bytča 
    Miesto stavby: Špeciálna základná škola internátna, Bytča 
      Mičurova 364/1, 014 01  Bytča 
      Mičurova 367/3, 014 01  Bytča 
 
  1.2.Identifikačné údaje investora 
 
    Názov organizácie: Špeciálna základná škola internátna, Bytča 
    Kontaktná adresa:  Mičurova 364/1, Bytča, 014 01 
    Tel., Fax.   +421 41 553 3215 
    E-mail:   durajkova@szsibytca.sk  
   
  1.3.Autor technického riešenia  
 
    SLOVAK GARDEN, s.r.o. 
    Martinská 5,  
    01018 Žilina,  
    tel. 0905 803 741 
    e-mail: durinik@slovakgarden.sk  
 
 

2. Popis východiskového stavu 
 

2.1 Prehľad podkladov 
 

 K termínu vypracovania projektovo realizačnej správy boli poskytnuté ako podklady pre vypracovanie návrhu – osobné zameranie  
 

Upozornenie: pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať správcov všetkých podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu priamo 
v teréne. 

 
2.2 Popis súčasného stavu a požiadavky investora 

 
 Riešené územie  sa nachádza v intraviláne mesta Bytča,. Na pozemku sa nachádzajú drobné stavby, terén je upravený.  
 Inžinierske siete nie sú vytýčené, 

Požiadavkou investora je riešenú plochu pretvoriť na priestor slúžiaci k štúdiu žiakov. Celú riešenú časť oslobodiť od zaťaženia na 
kanalizáciu.  

 
 
 

3. Architektonické riešenie realizácie 
 

3.1 Štúdia 
  
 Projekt rieši celkové architektonické rozmiestnenie prvkov a realizácia vodozádržných adaptačných opatrení v areáli školy. Našim cieľom 
je vytvoriť účelný prírodný priestor s možnosťou štúdia. 
 Riešený pozemok  je vymodelovaný tak aby dopadajúce atmosférické zrážky boli povrchovým odtokom zachytené v retenčnej nádrži,  
ktorá bude zároveň tvoriť architektonický prvok ( prírodný vodný biotop). 
 Záhony okrasných drevín sú umiestnené po obvode pozemku, vytvárajú atraktívnu kulisu a pohľadovo oddeľujú vnútorný priestor záhrady 
od okolitých pozemkov. Ostatný priestor v záhrade je tvorený trávnikom. Výsadby drevín sú naviac doplnené mulčovacou vrstvou borovicovej kôry 
alebo drevnej štiepky, ktorá prispeje okrem okrasnej funkcie aj k udržiavaniu vlahy v poraste, zníženiu odparovania z povrchu pôdy a zníženiu rastu 
burín, čím prispeje k nižšej náročnosti na údržbu, ako aj k vytvoreniu vhodnejšej mikroklímy vo výsadbách a tým aj v celom záhradnom priestore. 
 
 

4. Technické riešenie realizácie 
 

4.1 Terén 
4.1.1 Terénne úpravy 

 
 Terénne úpravy na pozemku, na ploche 1150 m2, pozostávajú z hrubej modelácie terénu – odstránenie stavebného odpadu a urovnanie 
terénu na pozemku. Pôvodná vegetácia musí byť odstránená. Po chemickom odstránení náletu burín, na ktorý bude použitý kontaktný prípravok 
ROUNDAP v dávke 5 l/ha, môžeme pristúpiť k zemným prácam a následne k jemnej modelácii terénu. 
 Jemná modelácia pozostáva z prekyprenia pôdy rotadeironom alebo kultivátorom do hĺbky 10 cm a jej urovnania. 
 

 
 



4.1.2 Výkaz výmer 
 

• Plošné urovnanie pozemku   1150 m2 
• Chemické odburinenie   1150 m2  
• Bofix     2,4 l 
• Výkopy      104 m3 

 
4.1.3 Spevnené plochy 

 
 V záhrade sú navrhnuté spevnené plochy z funkčného a komunikačného hľadiska. Na základe návrhu štúdie riešenej Ing. Slamečkovou 
zo dňa 8.9.2013 sú spevnené plochy riešené ako živicou viazané systémy toto navrhnuté riešenie spevnených plôch je pre účelu škôl nevhodné 
s dôvodu šmykľavosti povrchu a s tohto dôvodu možnosť úrazu detí. V tomto prípade by som navrhoval zmenu povrchovej úpravy na 
bezpečnejšiu pre pohyb detí v riešenom prostredí. Na tento účel je vhodnejšia betónová dlažba uložená do štrkového lôžka ktoré nám 
zabezpečí vsak zrážkovej vody do pôdy, drsnosť povrchu dlažby nám zaručí komfortnejší a bezpečnejší pohyb v záhradnom priestore, okraj 
chodníka bude obstaraný záhradným  obrubníkom. 
 
4.2. Stavby v záhrade 

 
 

Nie sú predmetom riešenia.  
Na trávnatej ploche cca 57 m2  sa nachádzajú aj objekty napr. preliezky, lezecká stena a pod., ktoré nie sú tiež predmetom  riešenia. 
 
 

4.3. Siete 
 

Inžinierske siete nie sú vytýčené, 
 
4.4. Záhradná architektúra  

 
4.4.1 Prírodný vodný biotop, retenčné nádrže 

 
 Je riešený na ploche cca 86 m2. Vodný biotop je navrhnutý tak aby zachytával atmosférické zrážky s riešeného územia a tím odbremenil 
dažďovú kanalizáciu. Retenčná schopnosť je navrhnutá na objem 50 m3.Zachytenie vody je riešené aj zbernými plastovými podzemnými nádržami  
z ktorých zadržanú zrážkovú vodu ďalej využívame pre účely závlahy trávnika a výsadieb AZS – Hunter. 
 
 

4.4.2 Štrkové pole 
 
 Celková plocha štrkového poľa je 42 m2. Prerastaniu burín zabraňuje netkaná textília, ktorá štrk oddeľuje od pôdy, ale zároveň nezabraňuje 
presakovaniu vody k pripadne vysadeným rastlinám. 
 
 
4.5. Výsadba rastlín 

 
 Výsadba drevín a trávnika sa realizuje na ploche 1207 m2, z toho plocha trávnika je 1150 m2. 
 

4.5.1 Založenie trávnika - obnova 
 
 Plocha určená na založenie trávnika je 1150 m2. Pred založením plochu chemicky odburiníme selektívnym  herbicídom bofix  

VÝSEV - Na výsev použijeme trávne semeno – parková zmes 30 g/m2. Po vzídení trávnika kosíme od apríla do októbra – termín začiatku 
i ukončenia, ako i interval medzi každým kosením závisí od danej lokality a od počasia – teploty, vlahy približne každých 7 dní. Prvé kosenie po 
výseve sa robí pri výške porastu 10 – 12 cm s nabrúseným kosným ústrojenstvom rotačnej kosačky. Tráva plytko korení, nedokáže čerpať vodu z 
väčšej hĺbky, preto pre udržanie pekného trávnika počas celej vegetácie je potrebná pravidelnosť závlahy. Ideálne zavlažovanie je systémom dobre 
rozvrhnutej pod povrchovej závlahy, ktorá pokryje celú plochu trávnika rovnomerne. Pravidelným kosením a odstraňovaním zelenej hmoty z trávnika 
sa odčerpávajú živiny s pôdy. Ak chceme zachovať pekný vzhľad trávnika, musíme ho pravidelne prihnojovať. Hnojiť sa začína na jar, pričom sa 
hnojí 2 – 3 krát počas sezóny, najlepšie hnojivami špeciálne určenými pre hnojenie trávnika. Sú to napr. KRISTALON – TRÁVNIK, ROKOSAN – 
TRÁVNIK. Hnojivá s dlhodobým uvoľňovaním živín stačí aplikovať raz za sezónu napr. SIERABELON, EUROGREEN.  
 Pre zabezpečenie kvalitného trávnika odporúčame kontaktovať firmu špecializovanú na údržbu trávnika. 
  
 

4.5.2 Rastlinný materiál 
 
 Na výsadbu sa použijú stromy s balom a dreviny v kontajneroch. Pri výsadbe je počítané s mulčovaním borovicovou kôrou vo vrstve 8,0 
cm a zálievkou drevín v dávke 30 l/ks pre stromy s balom. 
 

4.5.2.1 Výkaz výmer 
 

✔ listnaté stromy       ks       16 
✔ výsadba stromov       ks       16 
✔ výkop jám        ks       16  

 
 
 
 



5. Údržba 
5.1 Návod na údržbu 

5.1.1. Starostlivosť o trávnik 
 A) Kosenie 
 
 Trávnik sa kosí od apríla do októbra – termín začiatku i ukončenia, ako i interval medzi každým kosením závisí od danej lokality a od 
počasia – teploty, vlahy. Prvé kosenie po výseve sa robí pri výške porastu 10 – 12 cm s nabrúseným kosným ústrojenstvom rotačnej kosačky. Toto 
kosenie je zároveň z časti odburiňovacie. 
 Intenzívne okrasné trávniky pri rodinných domoch vyžadujú pomerne časté kosenie – v plnej vegetácii je to 1 krát za 5 – 7 dní, na jar a na 
jeseň sa interval predlžuje. Trávnik by nemal prerastať dĺžku 9 cm, ak chceme zachovať jeho kvalitu! Platí zásada, že pri kosení sa nemá odkosiť viac, 
ako 1/3 dĺžky trávy. Doporučená výška trávnika je 3 cm, závisí to však i od typu okrasného trávnika. Na kosenie doporučujeme použiť kosačku so 
zberným košom, ušetrí sa čas na vyhrabávanie pokosenej trávy z trávnika. 
 
 B) Zavlažovanie  
 
Tráva plytko korení, nedokáže čerpať vodu z väčšej hĺbky, preto pre udržanie pekného trávnika počas celej vegetácie je potrebná pravidelná závlaha. 
Ideálne zavlažovanie je systémom dobre rozvrhnutej podpovrchovej závlahy, ktorá pokryje celú plochu trávnika. Pri jej dobrom nastavení budeme 
mať počas celej vegetácie svieži zelený trávnik a pritom sa nebude plytvať s vodou. Zavlažuje sa počas celej vegetácie každý deň 7 l/m2. Nastavenie 
závlahy je medzi 4 – 6 hodinou ráno. U kobercových trávnikov je potrebné po položení zabezpečiť dôkladné premáčanie celého trávnika počas 
prvých 2 týždňov. 
 

C) Hnojenie 
 
 Pravidelným kosením a odstraňovaním zelenej hmoty z trávnika sa odčerpávajú živiny z pôdy. Ak chceme zachovať pekný vzhľad 
trávnika, musíme ho pravidelne prihnojovať. Hnojiť sa začína vždy na jar, pričom sa hnojí 2 – 3 krát počas sezóny, najlepšie hnojivami špeciálne 
určenými pre hnojenie trávnika. Sú to napríklad KRISTALON – TRÁVNIK, ROKOSAN – TRÁVNIK. Hnojiva s dlhodobým uvoľňovaním živín 
stačí aplikovať raz za sezónu napríklad SIERABLENON, EUROGREEN. 
 

D) Odburiňovanie 
 
 Na odstránenie jednoročných burín stačí pravidelné kosenie. Trváce buriny ako napríklad pichliač roľný, púpava lekárska, rumanček pravý, 
pupenec roľný, skorocel kopijoý, sedmokráska obyčajná, ….....  najlepšie odstránením chemickými prípravkami, ako sú: BOFIX, LONTREL 300, 
STARANE 250 EC, LONSTAR. 
 

E) Prevzdušnenie 
 
 Po čase sa v mieste koreňového systému trávnika vytvorí plsť, ktorá zhoršuje priepustnosť pre vodu, vzduch a živiny. Zhoršuje sa kvalita 
trávnika. Na prevzdušnenie sa používajú stroje – vertikutátory, ktoré trávnik prevzdušnia do hĺbky asi 5 cm a vytrhávajú z trávnika plsť, ktorú treba 
ďalej povysávať alebo vyhrabať. 
 
 F)  Príprava trávnika na zimu 
 
 Pred zimou treba zbaviť trávnik nečistoty – vyhrabať opadané lístie a zbytky trávy. Trávnik sa pokosí nižšie ako v priebehu sezóny. Môže 
sa aplikovať postrek proti snežnej plesni prípravkom ROVRAL T3. 
 

5.1.2 Starostlivosť o stromy a kry 
 
 Medzi základné pestovateľské práce patrí rez, zalievanie, prihnojovanie, odburiňovanie, prebierky a ochrana proti chorobám, škodcom, 
zveri a mrazu. 
 
 A) Rez stromov 
 
 Stromy si vyžaduje najviac starostlivosti hneď po vysadení. Koruna sa upraví výchovným rezom a strom sa podľa potreby ukotví pomocou  
jedného alebo troch kolov, aby nedošlo k jeho vyvráteniu. Dôležitá je tiež zálievka hneď po vysadení ň. Čim väčšie stromy sadíme, tým sú 
náročnejšie na zálievku. V lete môžeme obmedziť stratu vlahy okolo stromov namulčovaním pôdy vrstvou kôry. Tá potlačí i rast burín, ktoré oberajú 
pôdu o potrebné živiny. V prvých rokoch po vysadení listnatých stromov môžeme ešte urobiť opravný rez, ktorým usmerníme zakladanie 
rozkonárovania odstránením niektorých zahusťujúcich a konkurenčných konárov. Pri starších stromoch musíme zase korunu presvetliť. Pritom okrem 
chorých a suchých konároch odstraňujeme konáre, ktoré rastú dovnútra koruny, križujú sa alebo rastú súbežne s iným konárom. 
 
 B) Rez krov 
 
 Rez krov spočíva hlavne v úprave ich tvaru, hustoty alebo výšky rezom. Rez nie je jednotný pre všetky druhy, treba brať do úvahy ich 
prirodzený vzrast, hustotu vetvenia, obdobie kvitnutia. Stredne husté kry sa majú po 10 – 15 rokoch ošetrovať presvetlením. Pri zemi sa odstraňujú 
prestarnuté a nevzhľadné konáre a ponechajú sa odspodu rastúce nové výhonky , ktoré sa skrátia, aby sa zahustili. Riedke kry s peknými malebnými 
staršími konármi, napr. magnólie škumpy, azalky sa zaobídu bez presvetlovania a väčšinou sa vôbec nerežú. Veľmi husté kry s tenkými a slabými 
komármi, napr. Na jar kvitnúce tavolníky, nátržník krovitý, drač a pod. Sa tiež neprerezávajú. Prerezávanie by bolo problematické a porušil by sa tým 
i vzhľad kra. Prestarnuté kríky tohto typu sa musia po čase zmladiť. Kry kvitnúce v lete na novovytvorených letorastoch, napr. Hortenzia, ľubovník, 
záhonové ruže je vhodné rezať každoročne, najlepšie na jar, po odkrytí. Niektoré mohutnejšie a veľmi teplomilné druhy, napr. Ibišteky, v lete 
kvitnúce tamarišky nie je vhodné veľmi rezať, lebo konáre potom v  dôsledku nevyzretia ľahko namŕzajú. 
 

C) Rez popínavých drevín 
 
 Väčšina  druhov popínavých rastlín nevyžaduje pravidelný rez. U mohutnejších popínaviek musíme ich rast obmedziť, hlavne ak 
potláčajú okolité porasty, zatieňujú okná, vrastajú do odkvapových žľabov alebo medzi krytinu striech. V lete kvitnúce plamienky sa môžu 
každoročne zrezať k zemi. Niektoré popínavky treba usmerňovať a vyväzovať na konštrukcie. 



D) Rez ihličnanov 
 
 Väčšina ihličnanov rez nepotrebuje a ani ho veľmi neznáša. Výnimkou sú hlavne tisy, ktoré sa zároveň hodia na žive ploty, a tiež 
ciprusovité ihličnany (tuje, cyprušteky, borievky ). Tie sa môžu čiastočne zrezať, ak sa má upraviť ich tvar alebo dosiahnuť väčšiu hustotu. 
 
 E) Obdobie rezu 
 
 Dreviny sa režú najčastejšie v období vegetačného pokoja ( s výnimkou silných mrazov ) prípadne skoro na jar. Len kríky, kvitnúce na jar 
na vlaňajších výhonkoch (orgovan, zlatica, pajazmín atď.) je najlepšie rezať hneď po odkvitnutí. Pokiaľ by sme ich rezali v  zime, odstránime tak ich 
na jar kvitnúce vetvy. Rez je dôležitý vtedy, keď sa majú skrátiť vlaňajšie prírastky alebo pri zmladení. 
 
 F) Živé ploty 
 
 Pravidelné živé ploty sa udržiavajú podľa toho, z akého druhu sú vysadené. Niektoré rýchlo rastúce druhy, ako napr. Vtáčí zob, hloh, sa 
strihajú viac krát do roka, ak chceme, aby vyzerali upravene. Väčšina druhov sa strihá dva krát do roka na jar a na jeseň v auguste, napr. Hrab, 
hlohyňa, krušpán, tuja, tis a pod. 
 
 Zálievka – je dôležitá najmä v prvých rokoch po vysadení. Všeobecne sú na vlahu náročnejšie ihličnany a stálozelené kríky ako listnaté 
dreviny. V prípade suchej jesene je zvlášť dôležitá výdatná zálievka u týchto drevín. Zalieva sa radšej menej často ale výdatnejšie. 
 
 Hnojenie – má najväčší význam pri mladých výsadbách a náročnejších kríkoch. Môžu sa použiť plné alebo špeciálne hnojivá v dávke asi 
0,6 – 0,8 g/m2. U ihličnanov použijeme polovičné dávky. Najlepší čas ja tesne pred vegetáciou a hnojivá treba podľa možností zapraviť do pôdy. 
 
 Odburiňovanie – je dôležité u zhustených skupín krov a musí sa robiť až kým rastliny nevytvoria súvislý porast, ktorý potlačí rast burín. 
Odburiňovanie sa robí najčastejšie okopávkou, i keď je možné odstrániť buriny i špecialnymí herbicídmi. Rast burín tiež obmedzí hrubá nástielka 
drvenou kôrou. 
 
 Zimná ochrana – je dôležitá u niektorých chúlostivých drevín. Z opadavých listnáčov sú to napr. Azalky, hortenzie, ibišteky, japonské 
javory, záhradné ruže. Neskôr na jeseň prikryjeme spodnú časť rastlín napr. Suchým lístím alebo vrstvou kôry. Chúlostivá je väčšina vždyzelených 
krov, u ktorých treba okrem pôdy prikryť i nadzemnú časť, hlavne pokiaľ sú na nezatienenom mieste. Takéto kríky prikrývame zľahka čečinou. Ak 
kríkom v tuhých zimách zmrznú nechránené časti konárov, po ich odrezaní rastliny ľahko zregenerujú. Škody na ihličnanoch môžu v zime spôsobiť 
veľké množstvo snehu a ľadová námraza. Pod ich ťarchou sa lámu konáre, poruší sa pôvodný tvar rastlín. Preto treba napadnutý sneh opatrne striasť. 
 
 Dôležitá je ochrana proti chorobám a škodcom – ktoré môžu znížiť okrasnú hodnotu jednotlivých rastlín. Zo živočíšnych škodcov sa 
najčastejšie vyskytujú kôrovce, vošky, štítnička, puklice, roztoče, strapky a húsenice. Z hubových chorôb sú najčastejšie rôzne škvrnitosti listov, 
hrdze, múčnatka. Pri stanovení diagnózy, pokiaľ sme si neistý treba sa poradiť s odborníkom. Podobne i chemické prípravky, ktoré sa používajú proti 
jednotlivým chorobám sa neustále menia, treba sa informovať v špecializovaných záhradkárskych predajniach. 
 
 
 

5.1.3 Starostlivosť o kvitnúce rastliny. 
 
 Výsadbu záhrady dotvárajú skupiny trvaliek, letničiek, dvojročných kvetín a cibuľovín, ktoré z hľadiska údržby vyžadujú viac času. 
 
 Trvalky – sú bylinné kvitnúce rastliny, ktoré zotrvávajú na stanovišti viacero rokov. Kvitnú v rôznom čase v priebehu vegetácie. K 
trvalkám zaraďujeme i skalničky. Údržba trvalkových záhonov spočíva v ich odburiňovaní odstraňovaní odkvitnutých a zoschnutých kvetov či 
súkvetí, v redukovaní trsov, prípadne ich rozdeľovaní a rozsadzovaní. Niektoré druhy po čase zoslábnu, preto sa musia vybrať, miesto sa znovu 
pripravý, vyhnojí a vysadia sa nové mladé trsy. 
 
 Letničky – sú jednoročné kvitnúce rastliny, ktoré treba vypestovať každý rok nanovo zo semena. Do záhrady ich väčšinou sadíme ako 
mladé rastliny v polovici mája. Niektoré druhy môžeme vysievať priamo na záhon. Letničky vyžadujú pravidelnú zálievku a odstraňovanie burín. Na 
jeseň po zamrznutí nadzemnej časti sa zo záhonu odstraňujú. Podobnú starostlivosť ako letničky vyžadujú aj dvojročné rastliny. Tie sa vysádzajú, 
neskoro na jeseň ( vtedy sa prikrývajú zľahka čečinou, aby nevymrzli ), alebo skoro na jar. Zo záhonov sa odstraňujú koncom mája, kedy po nich 
nasleduje výsadba letničiek. 
 
 Cibuľoviny – sa vysádzajú na jeseň , koncom septembra a v októbri. Na jar po odkvitnutí a zatiahnutí sa cibule vyberú z pôdy a uskladnia 
sa až do jesene. Niektoré druhy drobnejších cibuľovín, a tiež narcisy sa môžu nechať na stanovišti viacero rokov. Podobné cibuľnatým rastlinám sú 
hľuznaté rastliny, u ktorých sa ale hľuzy sadia na jar, začiatkom mája a vyberajú sa z pôdy na jeseň, v polovici októbra. Hľuzy sa uskladnia v 
bezmrazovej miestnosti. 
 
 
5.2. Kalendár prác pre  údržbu zelene 
 
 
 Január                                               ======================== 
 Február   Zmladzovací rez odolných krov, Rez krov kvitnúcich na letorastoch 
 Marec   Rez nekvitnúcich krov. Prihnojenie drevín a trávnika. Vyhrabanie a vertikutácia trávnika. 
 Apríl   Dokončenie údržby trávnika 
 Máj   Rez odkvitnutých krov.  Kosenie a závlaha trávnika. 
 Jún   Dokončenie rezu odkvitnutých krov. Kosenie a závlaha trávnika. Ochrana proti škodcom a chorobám. 
 Júl   Údržba trávnika ,zavlažovanie. 
 August   Kosenie a závlaha trávnika 
 September   Kosenie a závlaha trávnika 
 Október   Kosenie trávnika 
 November   Čistenie trávnika, Okopávanie drevín, Zazimovanie vždyzelených drevín 
 December                ======================== 



5.3. Harmonogram údržby po prevzatí uživateľom 
 
 Pre kry: 1) do troch rokov po výsadbe 
 

✔ okopávka  5x ročne 
✔ hnojenie 1x ročne 
✔ zálievka  10 l/m2, podľa potreby 
✔ postrek herbicídmi 1x ročne 
✔ ochranný postrek 1x za 3 roky 
✔ obnova uhynutý drevín – podľa potreby 

 
 

1) Po troch rokoch po výsadbe 
   

✔ odpichovanie okrajov skupín 1x ročne 
✔ prerezávka 1x za 5 rokov 
✔ ochranný postrek 1x za 3 roky 

 
 Pre stromy: 1)  Do 8 rokov po výsadbe 
 

✔ odkopávka a odpichovanie okrajov misiek 1 – 2x ročne 
✔ hnojenie 1x za 2 roky 
✔ zálievka 10 l/m2, podľa potreby 
✔ obnova uhynutích stromov – podľa potreby 

 
  2)  Po 8 rokoch po výsadbe 

✔ nepravidelné práce podla potreby 
 
 
 Pre trávnik       

✔ kosenie – podľa potreby (výška trávnika nesmie presiahnuť 150 mm), v horúcich dňoch treba dbať na výšku 
kosenia, nízko zostrihaný trávnik je chúlostivý na prudké slnko. Výška kosby za normálnych podmienok je 3 – 
5 cm. Častejším kosením sa dosiahne hustejší a sviežejší trávnikový porast. 

✔ Prevzdušnovanie 1- 2 krát ročne 
✔ válcovanie vždy po kosení trávnika 
✔ zalievanie podla potreby 
✔ hnojenie dlho pôsobiacimi hnojivami 4x ročne, krátko pôsobiacimi hnojivami 1x za 14 dní 
✔ odburiňovanie podľa potreby, prípravkom bofix a iné 


