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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 

 
Dom robotnícky v obci Vaľkovňa, časť Nová Maša, okr. Brezno, súp. č. 15 na pozemku parc.             
CKN č. 4091/1, k. ú. Vaľkovňa, v zmysle listu vlastníctva č. 70 stavba vedená ako „obytný dom“ 
a pozemok pod stavbou vedený ako „zastavané plochy a nádvoria“ v spoluvlastníctve 42 vlastníkov 
(fyzické osoby). Robotnícky dom je súčasťou areálu bývalej železiarne (budova starej maše) 
evidovanej ako národná kultúrna pamiatka pod č. ÚZPF 191/1. 
 
 

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“ alebo „správny orgán“) 
začal dňa 20. 10. 2022 správne konanie o vyhlásení robotníckeho domu vo Vaľkovni, časť Nová Maša 
za národnú kultúrnu pamiatku na základe podkladu pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky 
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(ďalej len „podklad“), ktorý vypracoval v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) pamiatkového zákona 
Pamiatkový úrad.  

Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania a neznámy pobyt niektorých účastníkov konania  
správny orgán v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku v spojení s § 44 ods. 4 pamiatkového zákona 
oznámil začatie správneho konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli 
Pamiatkového úradu vyvesená dňa 24. 10. 2022 a zvesená dňa 8. 11. 2022. Na úradnej tabuli 
Obecného úradu Vaľkovňa bola verejná vyhláška vyvesená dňa 5. 10. 2022 a zvesená dňa                    
20. 10. 2022. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia t. j. dňom začatia 
správneho konania. Správny orgán zároveň stanovil účastníkom konania lehotu na vyjadrenie sa 
k podkladu rozhodnutia. K podkladu rozhodnutia neboli správnemu orgánu doručené žiadne 
vyjadrenia.    

 
Pamiatkový úrad v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci tak, ako to 

ustanovuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej historickej, 
urbanistickej a architektonickej charakteristiky predmetného objektu a následne posúdil splnenie 
kritérií § 15 ods. 1 pamiatkového 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 navrhovanej veci, ktorou je podľa § 2 ods. 2 
pamiatkového zákona súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, 
architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre 
ktoré môže byť vec predmetom individuálnej alebo územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na 
vyhlásenie robotníckeho domu vo Vaľkovni, časť Nová Maša za národnú kultúrnu pamiatku vo 
verejnom záujme.  

Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že predmetný objekt tvorí súčasť areálu železiarne 
tzv. Ferdinandovej huty, ktorá bola založená v rokoch 1837-1839 Ferdinandom Százs-Coburg Gothai. 
Ferdinandova huta patrila v 50. – 60. rokoch 19. storočia k najlepšie vybaveným zlievarňam 
v monarchii. Huta pozostávala z vysokej pece, zlievarne a hámrov, neskôr pribudla aj strojárska dielňa 
a odlievanie doplnili o kuplovú a plameňovú pec. V roku 1889 vysokú pec od základov prestavali. 
Prestavaný závod však nebol efektívny, kvalita železa z neho bola zlá a už v roku 1893 bola vysoká pec 
odstavená z prevádzky. Areál bol rozšírený v roku 1892 o oceliareň, valcovňu a zlievareň a v roku 
1913 železiarne odkúpila viedenská firma P. Hagyi a spol., neodpredané budovy spravoval tajomník 
Coburgovcov sídliaci v Pohorelej. Zvyšok areálu bol v prevádzke do roku 1933. Areál Ferdinandovej 
huty bol stavaný v duchu klasicistickej architektúry s prihliadnutím na osovo symetrické umiestnenie 
budov. Na osi areálu bola situovaná vysoká pec so zavážacou rampou (ruina vysokej pece je 
evidovaná ako národná kultúrna pamiatka pod č. ÚZPF 191/1) a dodnes stojaci objekt skladu. Po 
bokoch vysokej pece boli postavené dva objekty v pôdoryse „U“, z ktorých stojí predmetný pavlačový 
bytový dom (dom pre zamestnancov Ferdinandovej huty). Predstavuje rozľahlú stavbu, ktorá je 
orientovaná južne od hlavnej cesty v smere Telgárt – Brezno, do ktorej je orientovaná hlavnou 
fasádou hlavného traktu. Do dvora je orientovaná pavlač s kratšími bočnými krídlami z východnej 
a západnej strany. Ruina pamiatkovo chránenej vysokej pece je situovaná v poraste pri terénnom 
zlome za autobusovou zastávkou východne od bytového domu. Predmetný pavlačový robotnícky 
dom bol súčasťou pôvodného urbanistického konceptu výrobného areálu železiarne a je 
zaznamenaný na historickej katastrálnej mape v dochovanom pôdorysnom riešení v tvare „U“, ktorý 
od hospodárskej časti (chlievy, sklady) oddeľoval vodný náhon (tento v súčasnosti nie je viditeľný 
v teréne). Robotnícky dom je dodnes zachovaný v pôvodnej hmote s jednou prízemnou prístavbou 
k východnej fasáde a po drobných stavebných úpravách ako je výmena strešnej krytiny (pred 
požiarom), výmena trámu nad pavlačou, čiastočná výmena okien na objekte za plastové, výmena 
dverných výplní v niektorých bytoch, drobné dispozičné zmeny. Vo februári 2022 došlo k požiaru 
strechy domu a čiastočnému prepadu stropu medzi krovom a 2. nadzemným podlažím. V súčasnosti 
je plánované provizórne zastrešenie objektu a následná rekonštrukcia strechy do pôvodného stavu.  

Robotnícky dom slúžil na ubytovanie zamestnancov Ferdinandovej huty a bol postavený 
pravdepodobne v rokoch 1837-1839 spolu s vysokou pecou železiarne ako pavlačový, dvojpodlažný 
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objekt s niekoľkými bytovými jednotkami zastrešený sedlovou strechou. Pavlač je prístupná 
z dvorovej strany centrálne umiestneným dreveným schodiskom. Prístup do bytov na 1. NP je 
zabezpečený vstupmi z dvorovej fasády aj z uličnej fasády, pričom byty na 2. NP sú prístupné 
z pavlače. Do podkrovia vedie drevené centrálne umiestnené schodisko z pavlače. Stropy na 1. NP sú 
rovné, pravdepodobne s rákosom a podbitím, v miestach s pôvodnou čiernou kuchyňou so 
záklenkom. Bytové jednotky majú vybudované sociálne zariadenia sekundárne vsadené do dispozícií. 
Niektoré interiéry už prešli modernizáciou so zánikom pôvodných detailov (dverí, okien, kovaní, 
podláh). Na 1. NP je 10 vstupov do bytov a schodiskový vstup. Východný trakt obsahuje na 1. NP           
1 bytovú jednotku, západný trakt 2 bytové jednotky a hlavný (severný) trakt 7 bytových jednotiek.       
2. NP je prístupné z centrálne umiestneného dreveného schodiska v hlavnom trakte a naň 
nadväzujúcej pavlače, z ktorej je prístup do všetkých bytov v celom podlaží – celkovo ide o 9 bytových 
jednotiek. Otvorená pavlač s dreveným zábradlím má 12 stĺpov s jednoduchými hranolovitými 
drevenými hlavicami, ktoré nesú drevený trám podopierajúci krov. Podlaha pavlače je betónová, 
strop je drevený trámový. Byty z hlavného traktu sú do pavlače orientované vstupnými dverami 
a jedným okenným otvorom. Dverné výplne sú v niektorých prípadoch dochované pôvodné aj so 
závesmi a zárubňami, pričom kľučky sú sekundárne. Schodisko vedúce do podkrovia je drevené, 
s pôvodnými vstupnými dverami.  

Fasády objekty sú dochovali pôvodné klasicistické tvaroslovie s jemnou profiláciou. Hlavná 
severná fasáda (uličná) je horizontálne členená soklom, korunnou a kordónovou rímsou medzi 1. a        
2. NP, pričom najvýraznejším architektonickým prvkom fasády sú pilastre s ozdobnými hlavicami, na 
nároží sú pilastre zdvojené. Pilastrami je fasáda vertikálne členená na jednotlivé okenné osi. Medzi 
pilastrami je pásová bosáž. Na 1. NP sú umiestnené vstupné otvory – pôvodný centrálny umiestnený 
dverný otvor a ďalšie sekundárne prerazené dverné otvory situované v krajných osiach fasády. 
Dverné výplne vstupných otvorov sú sekundárne. Okenné otvory hlavnej fasády sú obdĺžnikové 
s pôvodnými zdvojenými von otváravými okennými výplňami delenými krížom na 6 tabuliek. Korunná 
rímsa prechádza aj na západnú fasádu západného krídla. Sokel a kordónová rímsa tu nie sú 
zachované a pásová bosáž je zachovaná v úrovni 2. NP. Pilastre s ozdobnými hlavicami sa nachádzajú 
na nárožiach krídla. Fasáda je 7-osová, pričom všetky okenné výplne sú pôvodné, delené krížom na 6 
tabuliek. Vstupné otvory sa nachádzajú v 1. a 5. osi od severu. Vstupný otvor v 5. osi fasády má 
pôvodnú dvernú výplň. V úrovni 1. NP bola fasáda novo omietnutá, pričom novšia omietka zakryla 
pôvodnú profiláciu fasády, na úrovni 2. NP je fasáda čiastočne narušená (opadaná omietka). Južná 
fasáda západného krídla je v oboch podlažiach bez okenných otvorov. Fasáda bola členená soklom, 
korunnou a kordónovou rímsou a na nárožiach boli pilastre s ozdobnou hlavicou. Z členenia fasády sa 
dochovala iba pásová bosáž (čiastočne zachovaná). Fasáda vrcholí poloblúkovým oknom lemovaným 
obrubou so zvýrazneným parapetom, ktoré je umiestnené v štíte strechy. Východná fasáda 
západného krídla je členená korunnou a kordónovou rímsou, pričom bosáž nie je na fasáde 
zachovaná. Z pôvodného riešenia fasády je dochovaný ešte pilaster s hlavicou na južnom nároží 
krídla. Fasáda je trojosová, nepravidelne členená. V strednej osi na 1. NP je umiestnený dverný otvor 
prekrytý strieškou a okenné otvory so sekundárnymi plastovými okennými výplňami s vonkajšími 
okenicami. Na 2. NP sú v oknách zachované 6-tabuľkové drevené okenné výplne. Dvorová južná 
fasáda hlavnej budovy je v úrovni 2. NP pavlačová s mohutnými stĺpmi nesúcimi strechu. Fasáda je 
členená na 12 osí, v dvoch stredných osiach sa nachádzajú vstupné otvory na schodisko. Pri portáloch 
sa nachádzajú dva ozdobné pilastre s jednoduchými hlavicami. Na 1. NP sú dochované drevené 
okenné výplne – pôvodné 6-tabuľkové von otváravé, pričom 4 okenné výplne vo východnej časti 
fasády sú sekundárne plastové. Západná fasáda východného krídla je členená korunnou 
a kordónovou rímsou, bosáž na fasáde nie je badateľná. Pilaster s ozdobnou hlavicou sa nachádza na 
južnom nároží krídla. Fasáda je 3-osová, na 2. NP so zachovanými drevenými                                             
6-tabuľkovými okennými výplňami. Okenné výplne na 1. NP sú novodobé, v strednej osi zmenšené. 
Južná fasáda východného krídla je v úrovni 1. a 2. NP bez okenných otvorov. Fasáda bola členená 
soklom, korunnou a kordónovou rímsou aj nárožnými pilastrami s ozdobnou hlavicou. Pôvodne bola 
členná aj pásovou bosážou, ktorá je jediná čiastočne zachovaná. V štíte strechy sa obdobne ako na 
západnom krídle objektu nachádza poloblúkové okno lemované obrubou so zvýrazneným 
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parapetom. Východná fasáda východného krídla je členená korunnou rímsou, kordónová rímsa 
a sokel nie sú zachované, pásová bosáž je zachovaná v celom rozsahu fasády a pilastre s ozdobnými 
hlavicami sa nachádzajú na nárožiach krídla. Fasáda je 7-osová, pričom 2. os zo severu má zaslepený 
okenný otvor. V 3. osi z juhu sa na 1. NP nachádza vstupný otvor do bytovej jednotky s plastovou 
dvernou výplňou. Na severovýchodnom rohu krídla sa nachádza prístavba ukončená pultovou 
strechou. Okenné výplne sú pôvodné, drevené 6-tabuľkové, von otváravé.  

Pred požiarom  v roku 2022 bol na objekte zachovaný pôvodný drevený krov so zavetrením 
z tesaných trámov. V podkroví boli umiestnené drevené latové kobky často s dobovým kovaním 
a niekoľko komínových telies s pôvodnými kovovými obslužnými dvierkami. Tvarové riešenie 
pôvodnej strechy bolo sedlové, krytina bola plechová. Požiarom bola strešná konštrukcia zničená.  

 Do súčasnosti sa robotnícky dom dochoval v pôvodnom pôdorysnom a hmotovo-
priestorovom riešení trojkrídlového objektu v tvare „U“ so zachovaným riešením pavlače na dvorovej 
fasáde, klenbovým riešením v interiéri a architektonickým riešením fasád (pilastre, rímsy, priebežná 
bosáž), pričom na objekte sú dochované aj niektoré dobové detaily – historické drevené dverné 
a okenné výplne, ako aj pôvodné technické zariadenia (pece na chlieb, udiarne, čierne kuchyne) 
a ďalšie drobné detaily v interiéri a exteriéri.  

Napriek zániku pôvodného hodnotného riešenia strešnej konštrukcie a napriek niektorým 
sekundárnym zásahom a úpravám, je objekt dodnes zachovaný v podstatnej miere autenticity svojho 
hmotovo-priestorového, dispozičného, materiálového, konštrukčného stvárnenia s pôvodným 
štýlovým výrazom dochovaným v architektonickom riešení exteriéru. Prezentuje typ dobového 
riešenia robotníckeho bývania v type rozľahlého pavlačového bytového domu. V kontexte 
dochovaných pozostatkov bývalých železiarskych komplexov v lokalite súčasnej obce Vaľkovňa 
a regiónu Horehronia vykazuje významné pamiatkové hodnoty v zmysle § 2 ods. 2 pamiatkového 
zákona: 

Hodnotu historickú: Historická hodnota objektu sa viaže k osobnosti Ferdinanda Coburga 
a jeho syna Augusta Coburga a Pohorelskému železiarskemu komplexu. V historickom kontexte ide 
o významný a autentický objekt bývalého komplexu železiarne, ktorá patrila k Pohorelskému 
komplexu založenému v 18. storočí na Horehroní rodinou Koháryovcov. Po smrti Františka Jozefa 
Koháryho sa sobášom jeho jedinej dcéry a dedičky jeho majetkov, kontesy Márie Antónie Gabriely 
s nemeckým princom Ferdinandom Jurajom von Sachsen-Coburg-Gotha v roku 1816 dostávajú 
koháryovské podniky do majetku Coburgovcov, ktorá tento železiarsky komplex ďalej rozvíja, 
rekonštruuje a modernizuje pôvodné železiarne, pričom prikúpila aj ďalšie továrne na Horehroní 
a v povodí riek Hnilec, Hornád a Slaná. V tejto súvislosti predstavuje dochovaný pavlačový robotnícky 
dom významný hmotný doklad riešenia bytovej otázky – bývania zamestnancov železiarne.  

Hodnotu architektonickú: Robotnícky dom má autenticky dochovanú hmotu vrátane veľkého 
množstva zachovaných umelecko-remeselných detailov. Hodnotné je predovšetkým čitateľné 
klasicizujúce tvaroslovie fasád príznačné pre objekty vznikajúce v danom období v danej lokalite v 
rámci architektonického riešenia železiarskych komplexov. Hmotovo-priestorové riešenie, dispozícia 
objektu, klenby a konštrukcia pavlače, z ktorej sú prístupné bytové jednotky na poschodí sú 
autenticky dochované. Je predpoklad zachovania dobového riešenia zaklenutí nad čiernymi 
kuchyňami a komínových telies vrátane pecí a komínových hlavíc. Robotnícky dom je spolu 
s pozostatkom vysokej pece železiarne významným dokladom prosperujúcej železiarskej výroby na 
hornom Hrone. Ako súčasť bývalého areálu Ferdinandovej huty, ktorú tu nechal vybudovať Ferdinand 
Coburg v 30. rokoch 19. storočia, je dokladom potreby zabezpečiť ubytovanie kvalifikovaných 
zamestnancov a ich rodín priamo v sídle výroby. Pavlačový bytový dom bol vybavený na tú dobu 
vysokým obytným štandardom a je typickou ukážkou autenticky dochovaného robotníckeho bývania 
budovaného pri železiarňach v 19. storočí v lokalite Horehronia.  

Hodnotu urbanistickú: Robotnícky dom predstavuje autentickú súčasť bývalého areálu 
železiarne v zmysle pôvodného zastavovacieho plánu Ferdinadovej huty, kde os symetrie tvorí 
spojnica vysokej pece a skladu surovín spojených zavážkovým mostom a veľkorysý objekt 
robotníckeho domu, ktorý je výraznou súčasťou v súčasnom urbanizme obce. Dom je súčasťou 
ucelenej urbanistickej kompozície v duchu dobového riešenia lokality, ktorej dominantným výrobným 
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odvetvím bolo spracovanie železa a do súčasnosti je obec resp. jej miestne časti určené 
urbanistickým konceptom vo vzťahu k bývalým železiarskym areálom.   

Hodnotu umelecko-remeselnú: V objekte sú dochované viaceré pôvodné remeselné prvky, 
ktoré majú významný podiel na vnímaní historicity daného objektu: pôvodné okenné a dverné 
výplne, zárubne, kovania, drevené schodiská, komínové dvierka.  

Hodnotu technickú: Pri robotníckom dome je zaujímavé dochované technické riešenie 
použité pri vykurovaní jednotlivých obytných priestorov.  

Robotnícky dom Ferdinandovej huty svojim situovaním, architektonickým, stavebno-
konštrukčným a materiálovým riešením so zachovanými autentickými architektonickými, 
konštrukčnými a remeselnými prvkami, definovanými individuálnymi pamiatkovými hodnotami v 
spojení so spoločenským záujmom na zachovaní veci napĺňa stanovené kritéria pre vyhlásenie za 
národnú kultúrnu pamiatku.  
 

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 
dohovormi 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 
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. Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.       
      generálny riaditeľ    
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Príloha: Schematické vyznačenie NKP na aktuálnej katastrálnej mape 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  

1. úradnej tabuli Obecného úradu Vaľkovňa 
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 (po nadobudnutí právoplatnosti): 

5. Okresný úrad Brezno, Katastrálny odbor, Brezenská 4, 977 01 Brezno 
 
Na vedomie: 

6. Matúš Ondrejka, Krásnohorská 3162/13, 851 07 Bratislava 

7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
8. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu (2x)  
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