
SLOVENSKÉ  BANSKÉ  MÚZEUM 

Kammerhofská  2,   969 01  Banská Štiavnica 

 

 
 
 
Všetkým záujemcom, 
ktorí požiadali  
o súťažné podklady 
 
 
 
                                                                          Vybavuje                Banská Štiavnica     
                                                                          Bačíková                09. 01. 2014 
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Vec 
Vysvetlenie a doplnenie  súťažných podkladov  
 
 
Dňa 8. januára 2014 nám bola elektronickou poštou doručená žiadosť 
o vysvetľovanie dotýkajúca sa viacerých objektov, v ktorých je naplánovaná 
rekonštrukcia -   predmet zákazky.   
 
Poskytujeme nasledovné vysvetlenie a doplnenie SP:  
 
1. SO 01 – Banské múzeum v prírode – strojovňa ťažnej veže Ondrej šachty - 
záujemca požaduje spresniť typ škridle, tvar strechy, strešné doplnky (zachytávače 
snehu, odkvapy,...) 
 
Podľa žiadosti spresňujeme  
Typ škridle – pálená škridla v štandarde, napr. TONDACH Bravura, NIBRA DS 10 
a pod., vrátane hrebenáčov. 
Tvar strechy – sedlová, sklon strechy  30° - 45° 
Strešné doplnky – sú zahrnuté v objekte Kachelmanov elektrický vrátok – konštrukcie 
klampiarske, pol. č. 16 – 20  
Lapače snehu – nie 
 
2. SO 02 – Berggericht - záujemca požadoval spresniť vonkajší náter + penetráciu 
 
Podľa žiadosti spresňujeme:  
– pri obnove fasád sa použijú v zmysle podmienok KPÚ BB fasádne farby na 
vápennej báze 

 Špecifikácia:  
Minerálna farba na báze vápna pre exteriér 

 Charakteristika: 
Farba  je na báze haseného, odstáteho, upraveného mastného vápna, syntetického 
spojiva a prírodných stálych zložiek. Môže byť považovaná za „vybielenie vápnom“ 



zo zložením podľa moderných technologických kritérií. Po zaschnutí sa neotiera, 
výborne prepúšťa vodné pary, odoláva plesniam a baktériám. Má matný 
vzhľad, ľahké nanášanie, primeranú odolnosť voči zmývaniu. Vhodná na dekoráciu 
stien budov z architektonickým záujmom a na reštaurovanie historických budov.  

 Príprava povrchu: 
Omietky nikdy nenatierané: Povrch očistiť od prachu a nečistôt a naniesť farbu v 2 až 
3 vrstvách v 3 až 4 hodinových intervaloch. V prípade obzvlášť suchého podkladu sa 
odporúča mierne navlhčiť povrch vodou. 

 Nanášanie: 
Štetcom alebo valcom: Pred použitím dobre zamiešať, rozriediť 25 až 35 % s vodou. 
Nanášať pri teplote prostredia alebo povrchu od + 5o .C do + 35oC. Nenanášať pod 
priamym slnečným žiarením a na povrchy obsahujúce soľ, zvetrané a vlhké 
miesta.. Povrch po nanesení je potrebné chrániť pred dažďom pri 200.C cca 48 hod.  

 Technické údaje: 
Doba schnutia pri 20 0. C: suché na dotyk cca 2 hod. 
Finálnu charakteristiku dosiahne po 3 až 4 týždňoch, potrebný čas na karbonizáciu 
vápna. 

 Výdatnosť:  
6 až 8 m2/kg v jednej vrstve v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu. 

 Balenie:  
4 kg, 20 kg 

 Farba:  
biela, odtieň podľa vzorkovnice 

 
3.  SO 03 – Žiakov dom - záujemca požadoval spresniť opravu komínového telesa, 
hlavice, náteru. 
 
Podľa žiadosti spresňujeme:  
- oprava komínového telesa je zahrnutá v pol. č. 6, 7, 8 a 9 
-  farba v štandarde Primalex Silica, biela a pod. 
-  krycia doska betónová, odľahčená,  pr. do 260 mm 
 
4. SO 05 – Starý zámok – záujemca požaduje  spresniť typ, materiál deliacich stien 
na WC, položka 72; spresniť typ, steny HPL dosiek položka 90, počet dverí; dlažbu – 
keramická položka 94. 
 
Podľa žiadosti spresňujeme:  
- urinálová deliaca stena medzi pisoármi – 1 ks,  pol. č. 72 – v štandarde urinálová 
deliaca stena SPLIT 847601, výrobca Jika, rozmery 410x100x660 mm a pod. 
- steny z HPL dosiek vrátane dverí – pol. č. 90 – prevedenie štandard (biela, šedá), 
kovania štandard (elox) 
- počet dverí – 2x60P, 1x60Ľ, 1x70P, 1x70Ľ – viď PD 
- dlažba – v štandarde Rako ANTIK DAR35094 dlažba tehlová 30x30x0,8cm a pod. 
 
5. SO 06 – Glanzenberg štôlňa  - záujemca požaduje  doplniť projekt a povrchovú 
úpravu všetkých oceľových prvkov. 
 
Podľa žiadosti spresňujeme:  
Povrchová úprava – pozinkovanie (viď výkaz) 



Projektová dokumentácia,  ktorú má k dispozícii verejný obstarávateľ bola prílohou 
súťažných podkladov ( rez štôlňa_35, štôlňa_34, TS glanzenberg). 
 
Nad rámec žiadosti záujemcu v prílohe posielame PD Starý zámok, ktorá má časti: 
ARCH -. A1 – Situácia 
ARCH – A2 -  Pôdorys plnenia 
ARCH - Správa 
 
Verejný obstarávateľ v tomto vysvetľovaní určuje materiály, ktoré majú byť použité. 
V zmysle princípov verejného obstarávania zdôrazňujeme, aby záujemcovia 
prípadné  odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo 
materiálu, ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca považovali iba za určenie 
parametrov porovnateľných výrobkov a materiálov. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     v. r.  Mgr. Božena Bačíková 
                                                                                     za verejného obstarávateľa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


