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Číslo: PUSR-2022/12148-14/1910/KIR 

Bratislava, 14. 01. 2022 

                                                                     

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 zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,  

v znení neskorších predpisov. 
 

Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2021/12148-9/90037/KIR zo dňa                     
02. 11. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 12. 2021, boli do registra nehnuteľných                
kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísané  ďalšie objekty nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky:   

 

1. Názov pamiatky:    Nádrž vodná – /2 hrádza, /3 priepad hrádze, 4/ kanál vodný, /5 kanál vodný, 
     /6 kanál vodný s akvaduktom, /7 zariadenie technologické  
2. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu:   3268/2-7 

3. Adresa     

    Obec:   Banský Studenec, Svätý Anton            Miestna časť:   
  Banská Štiavnica      

  Ulica:   Por. číslo:   Súp. číslo:   
    Okres:  Banská Štiavnica  Kraj:  Banskobystrický 

4. Katastrálne územie: Banský Studenec, Svätý Anton, Banská Štiavnica 

 Parcelné čísla:   k. ú. Banský Studenec: CKN 699, CKN 660, CKN 450/5, CKN 1416/2,  

CKN 1417/1, CKN 1192/1 (EKN 590), CKN 355/1 (EKN 195/1), CKN 312/15, 

CKN 312/10 (EKN 186, 184/2, 183/2), CKN 1192/5, CKN 1192/3, CKN 1192/1 

(EKN 565, 564, 566), CKN 1190/1 (EKN 566), CKN 1187/1, CKN 1198 (EKN 

621/5), CKN č. 1414/1 (EKN 1377, 288/1, 242, 246, 250, 1381/1), CKN 1420/1 

(EKN 1381/1, 255, 288/2, 288/1, 170, 281, 287), CKN 247/2 (EKN 281, 

1381/2), CKN 1421/4 (EKN 1381/2, 282/1, 1378/2, 284/2), CKN 1421/5, CKN 

1421/18, CKN 1421/17, CKN 1421/16,            

 CKN 1421/15, CKN 1421/14, CKN 1421/13, CKN 1421/12, CKN 1421/11,                 

 CKN 1421/1 (EKN 481/1), CKN 115/7, CKN 115/6, CKN 1327/7, CKN 1327/6,          

 CKN 1327/5, CKN 1325/4, CKN 1325/3, CKN 1325/2, CKN 1327/4, CKN 1327/3  

 (EKN 1341/1), CKN 1325/1, CKN 1327/1 (EKN 1341/2, 1378/3, 473/1, 1223/2),      

CKN 1431 (EKN 1378/4, 1223/2, 1339/1, 1223/3, 1231/1, 1378/5, 1338, 

1378/6, 1231/2, 1378/7, 1231/3, 1378/8, 1230, 1337, 1378/9, 1328/1), CKN 

1093/2 (EKN 6830/1, 6572/2), CKN 450/1; 
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 k. ú. Svätý Anton: CKN 5441/2 (EKN 1443, 1441), CKN 5445 (EKN 1442, 1441),  

CKN 5435 (EKN 1441, 1435/1, 1434/1, 1433/2), CKN 5434/1 (EKN 1433/2),            

CKN 5449, CKN 5456, CKN 5484 (EKN 1456/2, 1457, 1460, 1461, 1484, 1483, 

1482, 1481, 1480/3, 1480/2, 1480/1, 1479, 1478, 1477, 1476/2, 1476/3, 

1468/4), CKN 5475/1 (EKN 1461, 1468/4, 1475/2, 1475/1, 1474, 1473, 1471, 

1470, 1612); 

k. ú. Banská Štiavnica: CKN 5520/1 (EKN 6572/2), CKN 5228, CKN 7525                  

(EKN 6869/52), CKN 7607 (EKN 6869/52), CKN 7524 (EKN 6869/52, 6830/2),         

CKN 5521/1 (EKN 6830/2) 

5. Vlastník (správca):  SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné nám. 8, 965 55        
  Banská Štiavnica 

      SR – Lesy Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 B. Bystrica 

  (nájomca: Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská  
  Štiavnica)  

  SR – Rudné bane, š. p., Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica 

  SR – Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

     Obec Banský Studenec, Banský Studenec č. 60, 969 01 Banská Štiavnica 

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

  súkromní vlastníci (fyzické a právnické osoby) v zmysle LV č. 1145, 893, 735, 
  1107, 142, 1034, 748, 26, 809, 894, 628, 450, 898, 653, 82, 889, 85, 425 (k. ú.  
  Banský Studenec), LV č. 912, 749, 790, 871, 1065, 814, 174, 731, 768, 212,  
  728, 809, 1019, 892, 913, 752, 872, 854, 908, 811, 630, 478, 864, 78, 905,  

  734, 828, 831 (k. ú. Svätý Anton)    

LV nezaložený (parc. CKN č. 1192/1, 355/1, 312/10, 1190/1, 1198, 1414/1, 

1420/1, 247/2, 1421/4, 1421/1, 1327/1, 1327/3, 1431, 1093/2 v k. ú. Banský 
Studenec, parc. CKN č. 5441/2, 5445, 5435, 5434/1, 5484, 5475/1 v k. ú. Svätý 
Anton, parc. CKN č. 5520/1, 7525, 7607, 7524, 5521/1 v k. ú. Banská           
Štiavnica) 

6. Dôvod pamiatkovej ochrany: 

Hrádza, privádzacie vodné kanály – Spodný prívodný jarok a Talvízsky zberný jarok, odvádzací vodný 
kanál – Kolpašský náhonný jarok s akvaduktom  a zariadenie technologické tvoria súčasť Kolpašskej 

malej vodnej nádrže ako jej stavebno-konštrukčné súčasti s výpustným systémom, ktoré zabezpečujú 
jej funkčnosť, tzn. reguláciu vody. Spolu s vodnou plochou – zátopou nádrže tvoria  takmer            

kompletne zachované vodohospodárske dielo pozostávajúce z viacerých technologických 
a konštrukčných prvkov ako celok vybudovaný v rokoch 1763-1765 a naposledy obnovovaný v          
rokoch 2007-2008. Vodná nádrž Kolpašská malá 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 ako unikátne technické dielo spojené s banskou činnosťou a využívaním energie vody, 
využívajúc existujúce danosti krajinného prostredia a aplikácie jednoduchých mechanizmov 
a zákonitostí. Teleso hrádze ako zemný heterogénny typ hrádze, vybudované zo suťových hlín 
a usporiadané na spôsob jadrového tesnenia, pozostávajúce z jadra hrádze, návodného svahu, 
vzdušného svahu a koruny hrádze, sa do súčasnosti zachovalo v pôvodnom stave a rozsahu, pričom 
po poslednej rekonštrukcii vodnej nádrže bola časť povrchu návodného svahu nahradená                
novodobými kamenno-betónovými blokmi. Hrádza dodnes plní svoju pôvodnú funkciu zadržiavania 
vody v priestore zátopy nádrže. Priepad hrádze predstavuje tzv. čelný hrádzový priepad vybudovaný 
na ľavom zaviazaní hrádze a jeho pôdorysné, hmotovo-priestorové riešenie, situovanie,                     
architektonický výraz a materiálové riešenie je dochované v podobe po rekonštrukcii v 2. polovici      

20. storočia a poslednej rekonštrukcii v rokoch 2007-2008. Naakumulovanie vody do nádrže bolo          

zabezpečené formou zberných a prívodných jarkov v kombinácii so zachytením prirodzených vodných 
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tokov. Spodný prívodný jarok situovaný juhovýchodným a južným smerom od hrádze Kolpašskej      
malej vodnej nádrže v rozsahu pamiatkovo chránenej spodnej polovice svojho pôvodného rozsahu       
t. j. od zaústenia jarku do vodnej nádrže po miestnu cestnú komunikáciu má dochovanú obslužnú 
komunikáciu a koryto jarku realizované v kamennej výmurovke, ktorá je pravdepodobne dochovaná 
vo svojom pôvodnom riešení s kamenným spevnením, hoci časť jarku bola v roku 2016 zasypaná.      
Talvízsky zberný jarok situovaný južným smerom od miestneho toku Jasenice v smere na obec Svätý 
Anton privádzal vodu z tzv. Suchého potoka a dodnes je dochovaný v rôznom stupni zachovania 

a čitateľnosti v dĺžke približne 3000 m. Oba banské jarky súviseli pôvodne s výstavbou susednej        

Kolpašskej veľkej vodnej nádrže – dokončené boli v roku 1754 – a až po dokončení Kolpašskej malej 
vodnej nádrže bola voda zvádzaná a zaústená do Kolpašskej malej vodnej nádrže. Odvádzacím tzv. 

Kolpašským náhonným jarkom vybudovaným pravdepodobne v 20. rokoch 18. storočia bola voda 

odvádzaná z oboch Kolpašských vodných nádrží. Náhonný jarok pozostáva z koryta jarku, obslužnej 
komunikácie a akvaduktu vybudovaného v rokoch 1871-1873, ktorý preklenoval terén nad                
(dnes zaniknutou) úzkorozchodnou železnicou z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy a ktorý         

pozostáva z trojpoľovej oceľovej trámovej konštrukcie uloženej na murovaných koncových nosníkoch 
a dvoch stredných pilierových podperách, pričom stredom mostnej konštrukcie prebieha žľab 
z oceľového plechu, ktorým bola voda vedená. V súčasnosti je Kolpašský náhonný jarok čitateľný 
v rôznom stupni zachovania s lokálnymi zaniknutými úsekmi v rozsahu približne 4500 m (od vodných 
nádrží po akvadukt) na pár úsekoch so zachovaným a čitateľným pôvodným kamenným spevnením, 
ale i novodobými úpravami koryta (betón, plech), nakoľko jarok bol funkčný až do 80. rokov 20.       

storočia a predstavuje tak jeden z najdlhšie fungujúcich náhonných jarkov, ak nie najdlhšie slúžiaci. 

Ani jeden z dochovaných banských jarkov v súčasnosti neplní svoju funkciu. S vodnou nádržou a jej 

jednotlivými časťami priamo súvisí technologické zariadenie –  technológia výpustného systému,      
ktorej súčasťou je aj odpadové koryto odtokovej štôlne umiestnené pod vzdušným svahom hrádze 
a trasované od dnovej štôlne k náhonnému jarku. Technológiu tvorí dnový výpust, filtračný zrub, 

ovládanie dnového výpustu, manipulačný objekt (tzv. mních), dnové potrubie, odtoková štôlňa 
a odpadové koryto odtokovej štôlne. Jej jednotlivé časti prešli obnovou v roku 2007-2008 (nový      

vtokový objekt, výmena pôvodných uzáverov dnového potrubia, ich ovládanie, nosná konštrukcia 
ovládania, obnova odtokovej štôlne a jej koryta, obnova manipulačného objektu). Technológia je 
funkčná a využívaná v prípade potreby. 

  Predmetné súčasti Kolpašskej malej vodnej nádrže svojim situovaním v súvzťažnosti s vodnou       

nádržou – zátopou nádrže svojim hmotovo-priestorovým, materiálovým a technickým riešením, 
technickou a technologickou podstatou súvisiacou s funkciou vodnej nádrže sú nositeľmi                  
predovšetkým historickej, krajinnej, architektonickej, remeselnej a technickej pamiatkovej hodnoty.   

   

 

 

                                                                                                        PhDr. Radoslav Ragač, PhD.  
                                        generálny riaditeľ 
           dočasne vymenovaný 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia:  Mgr. Naďa Kirinovičová  
 

Príloha  

Poučenie o právach a povinnostiach vlastníka kultúrnej pamiatky 
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Oznámenie o zápise do ÚZPF sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  
1. úradnej tabuli Mestského úradu Banská Štiavnica 

2. úradnej tabuli Obecného úradu v Banskom Studenci 

3. úradnej tabuli Obecného úradu vo Svätom Antone 

4. úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 

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

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

 

 

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

 

Na vedomie: 

7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica  
9. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu (2x)  
 
 
  


