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Technická správa 

 

Identifikačné údaje: 

 

Názov stavby : OBNOVA ÚSTREDNÉHO PAMÄTNÍKA SNP, OSADENIE 
TABULE 

Okres :   Banská Štiavnica  

Miesto : Počúvadlianske jazero, parc. č. C-KN 6413 + (zeleň: C-KN 
64132/1, 64132/2) v k. ú. Banská Štiavnica  

Kategória stavby :   stavebné úpravy pamätníka SNP 

Objednávateľ :    Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1,  Banská    
  Štiavnica 96924 

Spracovateľ :   Ing. arch. Jakub Melicherčík, L. Svobodu 2 Banská 
 Štiavnica 969 01  

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

- Riešený priestor sa nachádza pri Počúvadlianskom jazere, kde je v súčasnosti osadený 
pamätník SNP, na parc . č: C-KN 6413 + (zeleň: C-KN 64132/1, 64132/2) v k. ú. Banská 
Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica.  

- Jedná sa hlavne o obnovu jestvujúceho degradovaného stavu pamätníka a jeho kompletnej 
obnovy s osadením novej pamätnej tabule.  

Obnova pamätníka:  
- Okrem osadenie novej tabule a odstránenia ostatných prvkov sa výrazne nebude nejakým 
iným spôsobom zasahovať do dané priestoru v okolí pamätníka.  
- V rámci obnovy dôjde k očisteniu všetkých povrchov, ako najmä sochy, vyspravenie podláh 
kamenného múrika s vrchným obkladom múrika z obdobného materiálu, ako je múrik a to 
z ryolitu namiesto degradovaného betónu.  
- Ukotvenie tabule  by malo byť realizované vyhĺbením a zabetónovaním pätkovej časti 
podstavca tabule.  
 
Nová tabuľa:  
- Tabula bude zhotovená materiálovo, podľa jestvujúcej tabule na pamätníku s textom: 

 
Padlí hrdinovia partizánskej skupiny 

kpt. (kapitán) Nálepku, oddielu Sitno, ktorí položili dňa 
23. novembra 1944 svoje životy, aby sme my mohli žiť 

a pokojne budovať našu vlasť. 
 
   Hrdinka VIERA VÁSLAVEKOVÁ, padla v boji  
   hrdina RUDOLF VALACH, padol v boji 
   hrdinovia  ANTON DÚBRAVSKÝ  
          IMRICH LEHOCKÝ  
          VILIAM GÁLUS 



         MARIA DEMIANČOKOVÁ 
         VILIAM CICKA 
         HELENA WIEROWICKÁ   nar. (národnosť) rumunskej,      
         MARIAN LADZIANSKÝ. 
 

Za vlasť obetovali životy, aby sme my žili a 
bránili odkaz Slovenského národného povstania 

 
Okolie pamätníka: 
- V rámci rekonštrukcie budú očistené kamene v okolí pamätníka, s novým vyšporovaním 
a vyspravením na poškodených miestach. Dlažba pod pamätníkom sa doplní na chýbajúcich 
miestach podľa umiestnenia navrhovaných prvkov. Budú demontované vlajkové tyče, ktoré 
sa už dnes nepoužívajú. Súčasne bude riešený orez zelene, ktorá je prerastená s doplnením 
novej nízkej  ľahko udržiavanej zelene v bezprostrednom okolí pamätníka. Súčasne sa 
vybudujú nové schody na chodníku smerom k pamätníku, namiesto jestvujúcich betónových 
rozpadnutých. 
 

 

Dosadenie do fotografii: 

 

 

Pohľad bočný 



 

Pohľad čelný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici       Ing. arch. Jakub Melicherčík 


