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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  

 

d o r u č u j e    V E R E J N O U  V Y H L Á Š K O U 

oznámenie o vydaní rozhodnutia: 

 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle 

ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového 
zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov  toto  
 

r o z h o d n u t i e : 
 
 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona 
v spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona   

 
         v y h l a s u j e    z a    n á r o d n ú    k u l t ú r n u    p a m i a t k u 

 

hrádzu na parc. CKN č. 7574/6, 7884, 7573/2, 6209/2, 7574/5, 7575, kanál vodný (zberný jarok od 
Jergištôlne) na parc. CKN č. 7574/6, 6209/2, 6209/1 (EKN č. 6766), 6275, 6208 (EKN č. 6766), 6261/1, 
6261/3, 6120/1 (EKN č. 2521, 6599/4), kanál vodný (Beliansky zberný jarok) na parc. CKN č. 7573/1 
(EKN č. 6770/2), 7574/6, 7574/4 (EKN č. 6770/3), 7574/2 (EKN č. 6770/1), 7822 (EKN č. 6770/1), 
7538/1 (EKN č. 6770/1), zariadenie technologické na parc. CKN č. 7884, 7574/6, 7575, 6209/2, 
7574/5, zátopu nádrže na parc. CKN č. 7574/6, 7573/2, 7573/1 (EKN č. 2372/1, EKN č. 6770/2), 7575, 
7574/1, nachádzajúce sa v k. ú. Banská Štiavnica ako súčasti národnej kultúrnej pamiatky Nádrž 
vodná (Belianska vodná nádrž) v Banskej Štiavnici, okr. Banská Štiavnica na parc. CKN č. 7884, k. ú. 
Banská Štiavnica, evidovanej v ÚZPF pod č. 3261/1, vyhlásenej rozhodnutím Okresného národného 
výboru Žiar nad Hronom č. 146/79 dňa 29. 6. 1979. 
V zmysle listu vlastníctva č. 4657 sú pozemky parc. CKN č. 6209/2, 7573/2, 7574/1, 7574/5, 7574/6, 
7575, 7884 a parc. EKN č. 2372/1, 6770/3 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica; v zmysle 
listov vlastníctva č. 64 a 332 sú pozemky parc. CKN č. 6275 a parc. EKN č. 6766  vo výlučnom 
vlastníctve SR-Rudné bane š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica; v zmysle listu vlastníctva č. 
3329 je pozemok parc. CKN č. 6261/3 vo výlučnom vlastníctve Jána Krátkeho, Belianska 4, 969 010 
Banská Štiavnica, v zmysle listu vlastníctva č. 4416 je pozemok parc. EKN č. 6770/2 vo výlučnom
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vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 
Banská Bystrica; v zmysle listu vlastníctva č. 3076 sú pozemky parc. EKN č. 6599/4, EKN č. 2521 vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica; v zmysle 
listov vlastníctva č. 3332 a 7 sú pozemky parc. EKN č. 6770/1, 6261/1 vo výlučnom vlastníctve SR-
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava; listy vlastníctva k pozemkom – parc. CKN 
č. 6209/1, 6208, 6120/1, 7573/1, 7574/4, 7574/2, 7822, 7538/1 nezaložený.  

 

O d ô v o d n e n i e 

V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná 
vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad“) začal dňa 4. 5. 2021 
správne konanie o vyhlásení hrádze, kanála vodného (zberný jarok od Jergištôlne), kanála vodného 
(Beliansky zberný jarok), zariadenia technologického a zátopy nádrže (rozšírenie rozsahu evidovanej 
kultúrnej pamiatky o ďalšie parcely) ako súčastí národnej kultúrnej pamiatky Nádrž vodná, tzv. 
Belianska vodná nádrž v Banskej Štiavnici, s ktorou tvoria jeden celok – banské vodohospodárske 
dielo, na základe zistení úlohy Revízie a aktualizácie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a 
na základe podkladu pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „podklad“), 
vypracovaného Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica z vlastného 
podnetu.  

Účastníkom konania – známym vlastníkom nehnuteľností a dotknutej obci, bolo oznámenie 
o začatí konania spolu s podkladom rozhodnutia doručené nasledovne: Slovenský vodohospodársky 
podnik š. p. Banská Štiavnica, Rudné bane š. p. Banská Bystrica, Slovenský pozemkový fond, Mesto 
Banská Štiavnica dňa 4. 5. 2021, Lesy Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica dňa 5. 5. 2021. 
Zásielka účastníkovi konania Jánovi Krátkemu sa správnemu orgánu vrátila ako neprevzatá dňa          
20. 5. 2021. Pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk sa v zmysle § 32 ods. 5 písm. b) zákona o 
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) považuje elektronická správa za doručenú aj  vtedy, ak uplynie 
úložná lehota (15 dní) a notifikácia o doručení v tejto lehote nebola potvrdená (fikcia doručenia). 

Vzhľadom na neznámych účastníkov konania – neznámych vlastníkov pozemkov na parc. CKN 
č. 6209/1, 6208, 6120/1, 7573/1, 7574/4, 7574/2, 7822, 7538/1, k. ú. Banská Štiavnica (list vlastníctva 
nezaložený), správny orgán doručoval oznámenie o začatí správneho konania formou verejnej 
vyhlášky. Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na úradnej tabuli Mestského 
úradu v Banskej Štiavnici vyvesená dňa 7. 5. 2021 a zvesená dňa 24. 5. 2021. Pätnásty deň vyvesenia 
verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

K oznámeniu o začatí správneho konania alebo k podkladu rozhodnutia sa účastníci konania 
nevyjadrili. 

 
 Pamiatkový úrad ako správny orgán v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci 
tak, ako to ustanovuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej 
historickej, krajinnej, architektonickej, technickej a remeselnej charakteristiky Belianskej vodnej 
nádrže a k nej prislúchajúcich stavebno-konštrukčných a technologických súčastí a následne posúdil 
splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 zákona, podľa ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, 
vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre vyhlásenie veci za národnú kultúrnu 
pamiatku jednoznačne preukázal pamiatkovú hodnotu, ktorou je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového 
zákona súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, 
vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci 
predmetom individuálnej alebo územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie hrádze, 
oboch vodných kanálov, zariadenia technologického a zátopy nádrže za národnú kultúrnu pamiatku 
ako súčastí Belianskej vodnej nádrže – banského vodohospodárskeho diela.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20180401.html#paragraf-32.odsek-5.pismeno-b
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Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že predmetné objekty tvoria súčasť  vodnej nádrže 
Belianska – sú jej stavebno-konštrukčnými časťami, doplnené technologickým zariadením, ktoré 
zabezpečujú jej funkčnosť, tzn. reguláciu vody. Nakoľko súčasný rozsah evidovanej národnej kultúrnej 
pamiatky Nádrž vodná – Belianska vodná nádrž/Belianske jazero, vyhlásenej v roku 1979 a evidovanej 
v rozsahu parcely CKN č. 7884 (vodná plocha) nezodpovedá skutkovému stavu zachovania takmer 
kompletného vodohospodárskeho diela, pozostávajúceho z viacerých technologických 
a konštrukčných prvkov vykazujúcich pamiatkové hodnoty v zmysle § 2 ods. 2 pamiatkového zákona, 
pričom väčší je tiež pôvodný rozsah samotnej vodnej nádrže – zátopy nádrže (vodnej plochy), je 
nutné chrániť vodnú nádrž v navrhovanom rozsahu ako celok vybudovaný pred rokom 1747 na 
základe projektov Samuela Mikovíniho. Od 2. polovice 18. storočia patrila nádrž Gerambovskej 
banskej únii a voda z nej s a používala (rovnako ako v prípade Halčianskej vodnej nádrže) na pohon 
strojných zariadení pre stupu a hutu v Banskobelianskej a Kozelníckej doline. Gerambovská banská 
únia svoj majetok vrátane vodných nádrží predala v roku 1906 uhorskému banskému eráru. V roku 
1907 bolo vzhľadom na zlý stav uzatváracieho zariadenia vodnej nádrže toto vymenené – železná 
konštrukcia uzatváracieho zariadenia bola vyrobená v Kachelmannových strojárňach vo Vyhniach, 
zároveň došlo k zhutneniu hrádze. Pravdepodobne v roku 1964 bola nádrž vypustená a neodborným 
spôsobom rekonštruovaná (boli vymenené tiahla ovládania, postavený nevhodný murovaný 
manipulačný objekt a pod.). Pravdepodobne v dôsledku neodborných zásahov v minulosti 
dochádzalo v telese hrádze k miestnym presakom. V rokoch 1998-2002 SVP realizoval jej komplexnú 
obnovu – nanovo bola vyrazená štôlňa vodného diela, osadené dnové výpusty a ovládacie prvky, 
manipulačný objekt, opravený návodný svah hrádze, odvodnenie podhrádzia a bezpečnostný priepad 
(spolu s klenbovým priepustom pod korunou hrádze a korytom priepadu). Belianska vodná nádrž na 
rozdiel od väčšiny vodných nádrží v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom revíri pravdepodobne 
nemala vybudovaný bezpečnostný priepad takého charakteru, aký u nich poznáme. Pri poslednej 
komplexnej obnove nádrže nebolo zistené žiadne miesto, kde by sa zachovali aspoň zbytky 
bezpečnostného priepadu, ani na historických mapových podkladov takéto miesto nie je vyznačené. 
Predpokladá sa, že ako bezpečnostný priepad mohol slúžiť prívodný (zberný) jarok ľavostranne od 
vodnej plochy (v severnej časti zátopy a hrádze). Predpokladané miesto polohy pôvodného riešenia 
priepadu bolo zmenené výstavbou prístupovej komunikácie (pôvodný zberný jarok je v mieste hrádze 
prerušený). Pri komplexnej obnove nádrže bol vybudovaný nový bezpečnostný priepad s korytom 
situované v južnej časti nádrže a hrádze, pri ktorého budovaní boli použité pôvodné materiály – 
kameň. Koryto bezpečnostného priepadu je zaústené do tzv. Rybničného potoka. Podľa historickej 
katastrálnej mapy z konca 19. storočia bola voda z Belianskej vodnej nádrže odvádzaná buď tzv. 
Rybničným potokom, ktorý bol zaústený do Belianskeho potoka, alebo umelo vybudovaným 
náhonným jarkom v smere na štôlňu Juraj (severovýchodne od vodnej nádrže). Náhonný jarok začínal 
pod vzdušným svahom hrádzového telesa, v mieste vyústenia výpustného systému 
a v severovýchodnom smere bol trasovaný k prevádzke štôlne Juraj, avšak v súčasnosti nie je v teréne 
čitateľný a nebolo možné zachytiť ani približne jeho predpokladané trasovanie. Napojenie 
výpustného systému na tzv. Rybničný potok (spolu so zaústením koryta bezpečnostného priepadu) je 
v súčasnosti zachované a bolo obnovené pri komplexnej obnove vodnej nádrže v rokoch 1998-2002.  

Belianska vodná nádrž a všetky jej stavebno-konštrukčné a technologické časti sú 
neoddeliteľnou súčasťou unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému, ktorý sa 
zachoval in situ v autentickej podobe v pôvodnom rozsahu, s malými lokálnymi narušeniami alebo 
poškodeniami. Dokumentuje význam a unikátne technické dielo spojené s banskou činnosťou 
a využívaním energie vody, využívajúc existujúce danosti krajinného prostredia a aplikácie 
jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Vodohospodársky systém a spôsob jeho fungovania je 
dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti vo svojej dobe, prekračujúc hranice 
regiónu.  
 
 Vodná nádrž pozostáva z vlastnej zátopy nádrže v rozsahu evidovanej NKP nádrž vodná – 
parcela CKN č. 7884, k. ú. Banská Štiavnica a v rozsahu navrhovaného rozšírenia o parcely CKN č. 
7574/6, 7573/2, 7573/1 (EKN č. 2372/1, 6770/2), 7575, 7574/1, k. ú. Banská Štiavnica, do ktorých 
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pôvodný rozsah zátopy nádrže na základe katastrálnej mapy z konca 19. storočia zasahoval 
a v súčasnosti zasahuje. Zátopa nádrže je samotná  vodná nádrž, teda jej zberná časť, v ktorej bola 
zadržiavaná naakumulovaná voda. Dno zátopy bolo pravdepodobne tvorené nepriepustným 
podložím, pre úpravu dna a svahov zátopovej oblasti nádrže nepredpokladáme žiadne špecifické 
stavebno-technické postupy, ako je tomu pri výstavbe hrádzového telesa. Možno sa však domnievať, 
že v prípade potreby mohli byť pre zvýšenie tesnosti niektorých častí zátopy použité ílovité zeminy. 
Pôdorysný priemet vodnej hladiny – rozloha zátopy nádrže sa do súčasnosti zachovala v pôvodnom 
rozsahu a tvare, k čiastočnému zmenšeniu plochy mohlo dôjsť nánosom sedimentov v juhozápadnej 
časti (pri začiatku zátopovej oblasti). Vodná nádrž má objem zátopy 146 000 m3, maximálnu hĺbku 18 
m a rozlohu 12,42 ha. Súčasťou zátopy nádrže je výpustný systém – navrhovaný pamiatkový objekt 
„zariadenie technologické“. V súčasnosti slúži vodná nádrž na rekreačné účely a v malej miere aj na 
rybochovné účely.  
 Zátopa nádrže v rozsahu evidovanej i navrhovanej plochy s ohľadom na pôvodný rozsah 
nádrže dokumentovaný katastrálnou mapou z konca 19. storočia a skutkový stav, vykazuje 
predovšetkým historickú a krajinnú pamiatkovú hodnotu ako súčasť unikátneho banskoštiavnického 
vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva 
UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, ktorý je dokladom technického 
a technologického pokroku spoločnosti; je súčasťou kultúrnej krajiny – tej časti krajiny, ktorá je 
výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí a je pôvodnou 
súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné 
využitie v baníctve, čím dokumentuje technologický spôsob zachytenia vody pre jej použitie 
v baníckej činnosti s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov 
a zákonitostí. Zátopa nádrže je nositeľom architektonickej a technickej pamiatkovej hodnoty ako 
špecifická technicko-vodohospodárska stavba riešená s uplatnením prírodných materiálov, ktorá 
predstavuje významné technické dielo v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec.   
 Ukončenie zátopovej časti nádrže predstavuje vo východnej časti teleso hrádze, ktoré bolo 
vybudované spolu s ostatnými stavebno-konštrukčnými a technologickými súčasťami vodnej nádrže 
pred rokom 1747. V rámci komplexnej rekonštrukcie vodnej nádrže v rokoch 2000-2002 bola 
realizovaná aj oprava hrádzového telesa v rozsahu opravy koruny hrádze, opravy a rekonštrukcie 
opevnenia návodného svahu hrádze, zachytenie a odvedenie priesakových vôd a zriadenie siete 
pevných a kontrolných výškových bodov. Koruna hrádze bola vyrovnaná a opätovne zatrávnená. 
Hrádzové teleso je zemným heterogénnym typom hrádze, vybudované zo suťových hlín a 
usporiadané na spôsob jadrového tesnenia. Hrádza pozostáva z jadra hrádze (tesniaceho telesa) 
z utlačeného ílu a hliny, návodného svahu v podobe násypu suťových hlín na návodnej strane hrádze 
v sklone 1 : 1,45 – 1 : 1,7, vzdušného svahu z násypu suťových hlín na vzdušnej strane hrádze v sklone 
1 : 1,35 – 1 : 1,45 a koruny hrádze. Návodný svah je spevnený lomovým kameňom, vzdušný svah 
hrádze trávovým drnom. Pravdepodobne na základe potreby hospodárnosti pri stavbe banských 
vodných nádrží došlo k rozlišovaniu funkcie tesniacej a stabilizačnej. Z tohto dôvodu sa pre stavbu 
jadra hrádze v neskoršom období používali kvalitnejšie materiály (hliny, piesočnato-ílovité a hlinito-
ílovité zeminy) s požiadavkou na odlišný spôsob spracovania. Jadro bývalo zložené až na úroveň 
nepriepustného podlažia, kde bola v osi hrádze realizovaná širšia ryha, ktorá sa vyplnila zhutneným 
nepriepustným materiálom (tzv. zámok). V spodnej časti zámku sa ešte realizovala užšia a plytká ryha 
nazývaná kľúč. Zhutňovanie bolo realizované drevenými tĺkmi. Súčasne so stavbou jadra boli 
s použitým suťových hlín realizované aj oba svahy hrádze, ktorých zhutňovanie bolo realizované len 
prechádzaním povozov prinášajúcich materiál. Ako ochrana pred účinkami vĺn sa na návodnej strane 
hrádze realizoval kamenný násyp (príp. suchý kamenný múr) so zapustenou pätou asi 2 metre pod 
úroveň dna hrádze alebo bol svah spevnený obložením lomovým kameňom. Vzdušný svah hrádze bol 
spevnený trávovým drnom, koruna hrádze bola rovnako spevnená trávovým drnom a slúžila ako 
manipulačná plocha. V prípade Belianskej vodnej nádrže bola skladba telesa hrádze a jeho podložia 
overená vrtmi v rámci prieskumných prác pre zistenie inžiniersko-geologických a hydrogeologických 
pomerov v roku 1998. Hrádza je budovaná z ílovitého a suťového, kamenito-ilovitého a menej ílovito-
kamenitého materiálu, ktorý je dobre uľahlý s lokálnym výskytom organických zemín. Podľa 
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geologickej dokumentácie sa nedá vylúčiť ani jednoznačne potvrdiť stredové ílové tesniace jadro, 
ktoré mohlo byť vrtmi zachytené len okrajovo v spodnej časti telesa. Podložie telesa hrádze je 
prezentované neogénnymi horninami andezitu. V podloží telesa hrádze bola zistená vrstva 
naplavených sedimentov s organickými látkami s ostrohrannými úlomkami hornín. Označený je ako 
kvartérny premiešaný materiál feuvialnodeluviálnej genézy, ktorý vyplnil údolie. Skalné podložie 
telesa hrádze tvoria zvetrané až nezvetrané andezity, nesúce znaky hydrotermálnej premeny, čo 
môže súvisieť s priebehom tektonickej línie údolím. V obidvoch naviazaniach hrádze sa navŕtala 
poloha zdravých hornín. Koruna hrádze je v súčasnosti zatrávnená trávnatým porastom a je 
pravidelne udržiavaná, návodný svah je aj v súčasnosti spevnený kameňom, vzdušný svah hrádze je 
spevnený trávovým drnom, pri päte vzdušného svahu sú realizované tri pätné dreny (z dôvodu 
zachytenia a odvedenia priesakových vôd). Hrádzové teleso obsahuje aj rekonštruovaný výpustný 
systém, zaústený pod návodným svahom hrádze a vyústený pod vzdušným svahom hrádze (spolu 
s manipulačným objektom pamiatkový objekt „zariadenie technologické“). Súčasťou hrádzového 
telesa je aj novodobý bezpečnostný priepad a časť koryta priepadu – samotný bočný priepad je sčasti 
súčasťou zátopy nádrže a telesa hrádze, klenbový priepust je súčasťou telesa hrádze a koryto 
priepadu je umiestnené na vzdušnom svahu hrádze. Bezpečnostný priepad je umiestnený na pravej 
strane telesa hrádze, teda v jeho južnej časti. Dĺžka koruny hrádze je 145,30 m, šírka od 6,5 do 12,5 
m, výška od dna na návodnej strane 13,80 m a na vzdušnej strane 17,80 m.  

Hrádza dodnes plní svoju pôvodnú funkciu zadržiavania vody v priestore zátopy nádrže. 
Hrádza je zachovaná vo svojom pôdorysnom, hmotovo-priestorovom členení, materiálovom a 
konštrukčnom riešení. Vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je teleso hrádze 
predovšetkým nositeľom historickej a krajinnej pamiatkovej hodnoty ako súčasť unikátneho 
banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu svetového prírodného 
a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, ktorý je 
dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti; je súčasťou kultúrnej krajiny – tej 
časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom 
prostredí a je pôvodnou súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej 
oblasti a jej následné využitie v baníctve, čím dokumentuje technologický spôsob zachytenia vody pre 
jej použitie v baníckej činnosti s využitím existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých 
mechanizmov a zákonitostí. Ako súčasť vodnej nádrže vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke 
Nádrž vodná je hrádza – všetky jej stavebno-konštrukčné časti špecifickou vodohospodárskou 
stavbou – zachovaný je spôsob kamenného spevňovania (vyloženia) návodnej strany hrádzového 
telesa, spevňovanie návodného svahu kamenivom a päty svahu formou suchého muriva, čím je 
nositeľom architektonickej i remeselnej pamiatkovej hodnoty. Ako súčasť špecifickej technicko-
vodohospodárskej stavby má pamiatkovú hodnotu technickú – predstavuje významné technické dielo 
v rámci regiónu a celého územia Slovenska vôbec, kde bolo konštrukčné riešenie hrádze realizované s 
uplatnením prírodných materiálov a zachovali sa všetky jej časti osadené „in situ“.  

Naakumulovanie vody vo vodnej nádrži bolo realizované formou zberných jarkov 
v kombinácii so zachytením prirodzených vodných tokov, ak sa také v tej ktorej oblasti nachádzali. 
Belianska vodná nádrž bola napĺňaná zachytením prirodzeného vodného toku v smere od Banskej 
Štiavnice (bez názvu), ktorý bol doplnený prítokom vody z dnes zasypanej štôlne Karoly. Okrem toho 
mala vodná nádrž vybudované dva prívodné kanály – zberné jarky: zberný jarok od Jergištôlne 
a zberný jarok Beliansky (spod Šabova a Hájika).  

Vodný kanál – zberný jarok od Jergištôlne je situovaný severovýchodným a severným 
smerom od hrádzového telesa, v smere na Jergištôlňu. Na základe historických mapových podkladov 
išlo o kratší úsek jarku, ktorý však pravdepodobne mohol byť napájaný pomocou iných banských 
jarkov (prípadne i náhonných). Začiatok zberného jarku bol podľa historickej katastrálnej mapy 
situovaný pod súčasným telesom miestnej cestnej komunikácie Banská Štiavnica – Banská Belá, na jej 
východnej strane, v mieste križovatky komunikácií na súčasnú obec Sklené Teplice. Línia jarku 
prechádza ľavostranne od telesa hrádze vodnej nádrže a jarok je ukončený zaústením do vodnej 
nádrže cca 100 m od hrádze na ľavom brehu. Z dôvodu, že vodná nádrž nemala vybudovaný 
bezpečnostný priepad, je možné predpokladať, že tento jarok mohol v prípade potreby slúžiť aj na 



- 6 - 

 

 

 

odvedenie prebytočnej vody. Jarok je v súčasnosti zachovaný pravdepodobne v pôvodnej dĺžke 
(Mapa jarkov v okolí Belianskeho jazera v katastri obce Banská Štiavnica – historická mapa z konca 
19. storočia). Celková dĺžka jarku v súčasnosti predstavuje 400-450 m, s niekoľkými prerušeniami, 
napr. v mieste hrádzového telesa a v mieste vytvorenia prístupovej komunikácie k telesu hrádze pri 
jeho rekonštrukcii v rokoch 1998-2002. Jeho zaústenie do vodnej nádrže v brehovej časti na severe 
vodnej plochy je však čitateľné aj v súčasnosti. Stavebno-konštrukčne zberný jarok pozostáva 
z vlastného koryta jarku, ktorého bočné steny a dno pravdepodobne nikdy neboli spevnené suchým 
murivom, ale boli realizované len vo forme nespevneného vodného kanála. Ďalšou stavebno-
konštrukčnou časťou je tzv. obslužná komunikácia, ktorá predstavovala zhutnený zemný násyp bez 
povrchovej úpravy. Vlastné koryto jarku je tvorené umelo vytvorenou terénnou ryhou, ktorá je 
v súčasnosti vo výraze nespevneného vodného kanála. Obslužná komunikácia je tvorená zhutneným 
zemným násypom bez spevnenia povrchu. Koryto jarku a obslužná komunikácia sú v súčasnosti 
zarastené náletovou vegetáciou, znečistené napadaným lístím, nánosmi a v blízkosti cestnej 
komunikácie aj odpadkami. V súčasnosti už zberný jarok neplní svoju pôvodnú funkciu.  

Vodný kanál – Beliansky zberný jarok je situovaný južne od vodnej nádrže a je trasovaný 
v smere južnom a neskôr juhovýchodnom. Jarok bol vybudovaný pravdepodobne spolu s výstavbou 
vodnej nádrže a bol pravdepodobne hlavným zberným jarkom tejto nádrže. Začiatok zberného jarku 
bol podľa historickej mapy situovaný na východ od vodnej nádrže, bol vedený po vrstevniciach 
južným, západným a nakoniec severným smerom až po jeho zaústenie do vodnej nádrže, na jej 
pravom brehu. Pôvodná dĺžka jarku mohla byť viac ako 2000 m, v súčasnosti je jarok zachovaný 
takmer v celom rozsahu vyznačenom na historickej mape z konca 19. storočia, jeho dĺžka v súčasnosti 
predstavuje približne 1,5 km. Koryto jarku je na viacerých miestach prerušené (vodovod, nespevnená 
komunikácia a pod.), jeho zaústenie do vodnej nádrže je v teréne zreteľné. Časť obslužnej 
komunikácie v súčasnosti slúži ako nespevnený chodník. V súčasnosti zberný jarok neplní svoju 
funkciu.  

Vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná sú dochované privádzacie kanály – 
zberný jarok od Jergištôlne aj Beliansky zberný jarok predovšetkým nositeľom historickej a krajinnej 
pamiatkovej hodnoty ako súčasť unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému 
zapísaného do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica 
a technické pamiatky v jej okolí“, ktorý je dokladom technického a technologického pokroku 
spoločnosti; sú súčasťou kultúrnej krajiny – tej časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti 
(hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom prostredí a sú pôvodnými súčasťami vodnej nádrže 
určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej oblasti a jej následné využitie v baníctve, čím 
dokumentujú technologický spôsob zachytenia vody pre jej použitie v baníckej činnosti s využitím 
existujúcich daností terénu a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Ako súčasť vodnej 
nádrže vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná sú oba vodné kanály (zberné jarky) – 
všetky ich stavebno-konštrukčné časti (koryto a obslužná komunikácia) špecifickou 
vodohospodárskou stavbou, čím sú nositeľom architektonickej pamiatkovej hodnoty. Ako súčasť 
špecifickej technicko-vodohospodárskej stavby majú pamiatkovú hodnotu technickú – predstavujú 
významné technické dielo v rámci regiónu a celého územia Slovenska vôbec. 
 S vodnou nádržou a jej jednotlivými súčasťami priamo súvisí technologické zariadenie – 
technológia výpustného systému. Technológia je takmer v celom rozsahu súčasťou jednotlivých častí 
vodnej nádrže – dnový výpust, filtračný zrub, výpustné potrubie a časť ovládania dnového výpustu sú 
súčasťou zátopy nádrže, časť ovládania dnového výpustu, výpustné potrubie, manipulačný objekt 
(tzv. mních) a odtoková štôlňa sú súčasťou telesa hrádze. Jediná časť výpustného systému, ktorá nie 
je priamou súčasťou vodnej nádrže je odpadové koryto odtokovej štôlne – toto je umiestnené pod 
vzdušným svahom hrádze a je trasované od dnovej štôlne ku korytu tzv. Rybničného potoka, do 
ktorého je spolu s korytom bezpečnostného priepadu zaústené. Technológia výpustného systému 
bola vybudovaná spolu s výstavbou vodnej nádrže pred rokom 1747. Uzatváracie zariadenie vodnej 
nádrže bolo pre svoj zlý stav rekonštruované v roku 1907, pravdepodobne v roku 1964 boli 
vymenené tiahla ovládania, postavený nevhodný manipulačný objekt a pod., počas komplexnej 
obnovy nádrže v rokoch 1998-2002 bola novovyrazená štôlňa vodného diela, osadené dnové výpusty 
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a ovládacie prvky, manipulačný objekt. Originály uzatváracích zariadení – dnových výpustov (z roku 
1747) spolu s časťou dubového výpustného potrubia sú súčasťou expozície Slovenského banského 
múzea – Banského múzea v prírode a expozície SVP š. p. Jednotlivé časti technologického zariadenia 
– dnový výpust, filtračný zrub (vtokový objekt), ovládanie dnového výpustu a manipulačný objekt 
(tzv. mních), odtoková štôlňa a odpadové koryto sú navzájom prepojené a spoločne zabezpečovali 
svoju základnú funkciu – ovládania výšky hladiny a objemu vody v nádrži. Dnový výpust bol 
umiestnený pod návodným svahom hrádze, vždy v najhlbšom mieste nádrže a realizovaný bol formou 
výpustného dreveného (dubového) potrubia umiestneného v telese hrádze. Tesané potrubie sa 
ukladalo na drevené pražce a bolo zakryté dreveným poklopom pripojeným k potrubiu železnými 
svorníkmi. Bolo uložené pod určitým spádom a na návodnej strane hrádze vyčnievalo mimo telesa 
hrádze. Bolo podmurované a s ohľadom na nánosy naplavenín bolo umiestnené vo výške cca 0,6 – 
1,2 m nad dnom nádrže. Uzatváranie výpustného potrubia bolo umiestnené na návodnej strane 
hrádze a bolo realizované rôznymi formami – drevené alebo kovové (zväčša bronzové) šupátka, ktoré 
sa pohybovali v príslušnom vedení (otvorenie/zatvorenie) alebo dreveným kužeľovým piestom 
potiahnutým kožou alebo piestom kovovým. V prípade Belianskej vodnej nádrže išlo o kovové 
šupátka. Samotné šupátko bolo zložené z kovovej dosky s otvorom, z dvoch úzkych kovových pásov 
(konštruované ako rybinové vedenie) a z kovovej dosky, ktorá sa pohyboval medzi oboma pásmi. 
Šupátko skrutkou pripevnené k šikmo zrezanému potrubiu a k jeho pohyblivej časti bolo pripevnené 
na tiahlo, ktorým sa z koruny hrádze regulovala veľkosť vtokového otvoru. S ohľadom na poruchovosť 
uzáverov a manipulačných tiahel sa potrubie pred vtokom rozdvojovalo na dve vetvy, z ktorých každá 
mala samostatný uzáver (tiahlo je súčasťou ovládania dnového výpustu). Pri komplexnej obnove 
vodnej nádrže (1998-2002) boli osadené nové dnové výpusty, spolu s výpustným potrubím. Dnový 
výpust je tvorený zdvojeným vodárenským zasúvadlovým uzáverom (šupátkom) a výpustné potrubie 
tvoria sklolaminátové rúry. V súčasnosti je dnový výpust plne funkčný. Filtračný zrub (dnes nazývaný 
vtokový objekt) býva umiestnený nad dnovým výpustom a slúži na zabránenie vniknutiu nečistôt 
a následnému upchatiu dnového výpustu. Išlo o štvorcový objekt umiestnený nad koncom 
vyčnievajúceho potrubia, zväčša s rozmermi 1,9 x 1,9 m, hore s ovládacím poklopom, ktorým sa doň 
bolo možné spustiť. V spodnej časti boli vyrezané otvory pre vtekanie vody chránené sitom. Detaily 
riešenia pôvodného filtračného zrubu vodnej nádrže neboli zistené, pri komplexnej obnove vodnej 
nádrže bolo pôvodné vtokové zariadenie odstránené, realizovaný bol odkop a nový vtokový objekt. 
Tiahlová tyč chránená dreveným obložením končila v manipulačnom objekte na korune hrádze – tzv. 
mních. Tiahlo ležalo na vodiacich kozlíkoch zamurovaných do hrádze, kozlíky boli zakončené 
valčekmi, na ktorých sa tiahlo pohybovalo pomocou pák, skrutiek alebo iného zariadenia. Pôvodné 
ovládanie dnového výpustu bolo vymenené najprv v roku 1907 a následne pri opravách v 60. rokoch 
20. stor. a pri komplexnej obnove v r. 1998-2002 nahradené novým. Mních bol pri komplexnej 
obnove nahradený v súčasnom výraze – drevená nosná konštrukcia s doskovým obkladom na 
pevnom základe, so sedlovou strechou pokrytou dreveným šindľom. Súčasťou technológie 
výpustného systému je aj odtoková štôlňa realizovaná pri poslednej komplexnej rekonštrukcii nádrže, 
ktorá nahradila výpustné drevené potrubie, ktoré bolo pôvodne pravdepodobne vyústené do 
vonkajšieho vývaru, teda bez odtokovej štôlne a po úpravách v 60. rokoch 20. stor. bolo vyústenie 
riešené formou 5 skruží, ktoré ďalej pokračovalo betónovými rúrami, pričom v šachte boli zaústené 
pravdepodobne ešte dve pôvodné drevené potrubia. Súčasná štôlňa bola vyrazená v trase 
pôvodného potrubia, až za stredové tesniace teleso – jadro (šírka štôlne je 1,2 m, výška 1,8 m, dĺžka 
24 m). Štôlňa má lichobežníkový profil a dnom prebieha kanál. Výpustné potrubia sú uložené na 
betónových pätkách nad dnom štôlne pripevnené oceľovými pásnicami. Vstup do štôlne predstavuje 
portál a nadväzujúce spevnenie obkladané kameňom a šikmosť svahu pri vstupe je kopírovaná 
krídelnými múrmi z lomového kameňa. Od vyústenia odtokovej štôlne až po jej zaústenie do tzv. 
Rybničného potoka je realizované odpadové koryto lichobežníkového priečneho profilu z lomového 
kameňa, pričom vstup do štôlne je zabezpečený oceľovou mrežou. Technológia výpustného systému 
je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou samotnej vodnej nádrže resp. jej jednotlivých súčastí, je po 
komplexnej rekonštrukcii, plne funkčná a využívaná v prípade potreby. Vo vzťahu k evidovanej 
kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je technologické zariadenie – popísaný výpustný systém vodnej 
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nádrže predovšetkým nositeľom historickej a krajinnej pamiatkovej hodnoty ako súčasť unikátneho 
banskoštiavnického vodohospodárskeho systému zapísaného do Zoznamu svetového prírodného 
a kultúrneho dedičstva UNESCO „Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, ktorý je 
dokladom technického a technologického pokroku spoločnosti; je súčasťou kultúrnej krajiny – tej 
časti krajiny, ktorá je výsledkom ľudskej činnosti (hlbinného baníctva) v špecifickom prírodnom 
prostredí a je pôvodnou súčasťou vodnej nádrže určenej na akumuláciu povrchovej vody z rozsiahlej 
oblasti a jej následné využitie v baníctve, čím dokumentuje technologický spôsob vypúšťania 
akumulovanej vody pre jej použitie v baníckej činnosti s využitím existujúcich daností terénu 
a aplikáciou jednoduchých mechanizmov a zákonitostí. Ako súčasť vodnej nádrže vo vzťahu 
k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná je technologické zariadenie – všetky k nemu 
prislúchajúce časti, špecifickou vodohospodárskou stavbou, ktorá predstavuje významné technické 
dielo v rámci regiónu a územia Slovenska vôbec a je teda nositeľom technickej pamiatkovej hodnoty. 
Obnovená technológia zachovala technickú a technologickú podstatu pôvodného riešenia. 
   
 Predmetné súčasti Belianskej vodnej nádrže vo vzťahu k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž 
vodná, svojím situovaním v súvzťažnosti s vodnou nádržou, svojim hmotovo-priestorovým, 
materiálovým a technickým riešením, technickou a technologickou podstatou súvisiacou s funkciou 
vodnej nádrže, spolu s definovanými pamiatkovými hodnotami v spojení so spoločenským záujmom 
na zachovaní veci, napĺňajú stanovené kritéria pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku.  
 Jednotlivé objekty náležiace k evidovanej kultúrnej pamiatke Nádrž vodná sú neoddeliteľným 
celkom – súčasťou banského vodohospodárskeho systému, ktorý patrí k najdôležitejším technickým 
pamiatkam banskoštiavnickej oblasti, ktorý vytvára krajinný prvok s vysokou hodnotou. Banský 
vodohospodársky systém ako svetový technický unikát vznikol originálnym hydrotechnickým 
riešením využitia vodného energetického potenciálu v geografickom priestore bez významnejších 
zdrojov povrchovej vody. V snahe vylepšiť hydrologické pomery vlastného povodia nádrží vybudovali 
v ich blízkosti zberné (záchytné) jarky, ktoré boli zaústené do nádrží. Voda akumulovaná v nádržiach 
bola podľa potreby vedená na miesto určenia na pohon banských, úpravníckych a hutníckych 
zariadení, v menšej miere na pohon hámrov a mlynov alebo chov rýb, príp. ako zdroj pitnej vody.  

Vodná nádrž Belianska spolu s Goldfusskou a Halčianskou vodnou nádržou sú súčasťou 
skupiny tzv. Belianskych vodných nádrží. Na základe súčasného stavu poznania je nutné chrániť 
vodohospodárske dielo – vodnú nádrž Belianska ako celok v pôvodnom rozsahu a so všetkými 
súčasťami, ktoré k nej prináležia a ktorých ochrana, zachovanie a prípadná obnova a prezentácia sú 
nevyhnutné pre ochranu vodnej nádrže ako technickej pamiatky.  
 
 
 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov v čl. 44 
ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
Podrobnosti o právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú ustanovené zákonom (čl. 
44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky). Ochrana kultúrneho  dedičstva je verejným záujmom, čo 
vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z., pričom 
Slovenská republika je tiež v tejto oblasti viazaná medzinárodnými svetovými a európskymi 
dohovorom o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.  

 
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona sa základná ochrana kultúrnej 

pamiatky rozumie súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, 
zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane 
prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej 
pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

Podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 
hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor 
v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od 
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obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice 
pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 

 
Vzhľadom  na uvedené  rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  
 
 
P o u č e n i e : 
 
 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti 
tomuto rozhodnutiu odvolanie na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 

               
 
 

v. r. PhDr. Radoslav Ragač, PhD.       
                       generálny riaditeľ      
                                                                                                                           dočasne vymenovaný 
 
 
 
 
 

Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  

1. úradnej tabuli Mestského úradu Banská Štiavnica 

2. úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 

3. webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 

4. centrálnej úradnej elektronickej tabuli  – www.slovensko.sk   

 

Vyvesené  dňa: ................................  Zvesené dňa: .................................. 
 
 

Rozhodnutie sa doručuje – doporučene do vlastných rúk: 

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , Radničné nám. 8, 969 01 Banská Štiavnica  

6. Rudné bane, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica 

7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

8. Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica 

9. Lesy SR, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  

10. Ján Krátky, Belianska 4, 969 01 Banská Štiavnica 

Rozhodnutie sa doručuje – doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti): 

11. Okresný úrad Banská Štiavnica, Katastrálny odbor, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica  

 

Na vedomie: 

12. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica  

14. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu (2x)  


