A.

SPRIEVODNÁ

SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby:

Múzeum SNP Banská Bystrica
stavebné úpravy, interiér
SO 02 – 1.NP , pravá časť juh, západ
Prestavba na depozit a časť administratívy

Stupeň:

Projekt stavby pre realizáciu stavby

Miesto stavby:

Banská Bystrica, Kapitulská ul. č.23

Investor:

Múzeum Slovenského národného povstania B. Bystrica

Autor:

Akad. arch. Ing. Pavol Kuzma
PAVILLON spol. s r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava

Spracovateľský kolektív:
- stavebná časť

- statika
- ZTI
- VZT
- MaR
- ÚK
- elektro
- požiarne zabezpečenie
- EPS, HSP, SHZ
- KS, EZS
- RFID
- SHZ – hasenie
- rozpočet

Ing.arch. Vlasta Ilievová
Ing. Tomáš Banko
Ing. Igor Záhorský
Ing. Ján Kútik
Ing. Miroslav Solkový, Ing. Elena Majerová
Ing. Zuzana Longauerová
Ing. Marán Vaňko, Ing.Miroslav Nágel
Ing. Ladislav Javorek
Ing. Ján Božek
Ing. Ján Kulfas
Ing. Juraj Novák
Ľuboš Bíreš, Jozef Cenkov
Róbert Murín, Ľuboš Bíreš
Ing. Jozef Machay
Ing. Michal Žarnovický

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Riešený objekt Múzea SNP bol postavený v sedemdesiatych rokoch XX. storočia,
jedná sa o významnú Architektúru tohto obdobia, autora Profesora Arch. Dušana Kuzmu.
Cieľom stavby je premiestnenie depozitára z nevyhovujúcich suterénnych priestorov
na 1.NP, kde sa doposiaľ nachádzali archív a priestory po administratíve.
Vytvorenie prototypu komplexného špecializovaného systému ochrany a správy
múzejných zbierok, ktorý dosahuje odborný a technologický štandard súčasnej doby.
V takomto štandarde bude aplikovaná súčasná legislatíva, múzejná metodika, nové
technológie, moderné zariadenia a praktické skúsenosti. Základom modernizácie sú úpravy
existujúcich priestorov a moderné technologické vybavenie. Jadrom modernizácie je
nasadenie nových metód správy zbierok a pokročilých technológií, ktoré ich podporujú, ako
aj zavedenie automatizovaného režimu využívania celého depozitárneho systému – teda
vytvorenie moderného depozitára s technológiou a zariadením vhodným na zozbierané
premety, ktorý bude prístupný aj návštevníkom múzea.
Súčasťou rekonštrukcie je aj riešenie kancelárií kurátorov a sprievodcov,
reprezentačnej kancelárie riaditeľa a príslušných sanitárnych zariadení.
(Architektonický a stavebnotechnický popis je v technickej správe projektu)

3. Prehľad východiskových podkladov
-

Projekt pre stavebné povolenie
Stavebné povolenie
Požiadavky investora na členenie stavebných objektov - projektových súborov

4. Členenie stavby na stavebné objekty- projektové súbory
S.O.02 – 1.NP Stavebné úpravy interiéry objektu – prízemie a časť suterénu
PS 01 – Prestavba časti objektu na depozitár
Architektúra
Statický posudok
Vzduchotechnika
Meranie a regulácia
Vykurovanie
Elektroinštalácie
Požiarna ochrana
Elektroinštalácie – slaboprúdové systémy
- Elektrický zabezpečovací systém /EZS/
- Kamerový systém CCTV /KS/
- Elektrická požiarna signalizácia /EPS/
+ Hlasová signalizácia požiaru /HSP/
- Stabilné hasiace zariadenie /SHZ/
- RFID ochrana, kontrola pohybu a evidencia exponátov
PS 02 – Prestavba časti objektu na administratívne priestory
Architektúra
Zdravotechnika
Elektroinštalácie
PS 03 – Obnova strešného plášťa
Architektúra
Elektroinštalácie
Rozpočet, Výkaz Výmer

5. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu
Odstupy rekonštruovaného objektu od okolitých objektov ostanú nezmenené. Pri
rekonštrukčných prácach nebudú stavebnými prácami obmedzené prístupy k okolitým
objektom a nebude dochádzať k nepriaznivým vplyvom na okolitú zástavbu.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Prevádzkovateľom a užívateľom prestavby bude investor.

7. Termín zahájenia a ukončenia projektu a stavby
Termín začatia stavebných prác :
Termín ukončenia
:

3.Q 2021
3.Q 2022

8. Skúšobná prevádzka
Neuvažuje sa, pretože ide o objekt nevýrobného charakteru.
9. Poznámka
-Stavbu realizovať v súlade so stavebným povolením!
-Pri realizácii stavby je nevyhnutné pracovať so všetkými projektovými
dokumentáciami profesií!

