
 

 

Úprava okolia prameňa sv. Jána a tajchu Červená studňa 
 
Záverečná správa 
 

Aktivity: 
 
1. participatívne plánovacie stretnutia pre naplánovanie detailov projektu 

 
Uskutočnili sa  tri  plánovacie stretnutia a verejná prezentácia projektu 
- plánovacie stretnutie s občianskymi aktivistami dňa 19.5. 2012 
- plánovacie stretnutie dňa 21. 5. 2012 s primátorkou Mesta Banská Štiavnica 

a zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, Mestských lesov s.r.o,  
Správou CHKO a o.z. Kruh 

- plánovacie participatívne stretnutie dňa 4.6. 2012 so zástupcami Mesta 
BanskáŠtiavnica, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Mestských lesov 
s.r.o,  Správou CHKO, Regiónu Banská Štiavnica,  o.z. Kruh a verejnosťou 

- verejná prezentácia projektovej dokumentácie dňa 4.7. v kine Akademik  
 
Výsledok: V rámci rokovaní a pracovných stretnutí boli zistené záujmy a plány jednotlivých 
subjektov v území, bol zosúladený postup pri plánovaní ďalších krokov revitalizácie územia, 
bola dohodnutá spolupráca subjektov na realizácii projektu.  
Mestské lesy Banská Štiavnica , s.r.o. budú participovať na projekte dodaním guľatiny pre 
zhotovenie lavičiek. 
Účastníci stretnutí dali množstvo podnetov a návrhov, ako by mali drevené prvky vyzerať, 
kde byť umiestnené a pod. 
Občianski aktivisti majú záujem sa podieľať dobrovoľnícky na realizácii projektu.  
 

 
2. spracovanie projektovej dokumentácie (Vodná nádrž Červená studňa je NKP a je 

súčasťou kultúrneho dedičstva v lokalite UNESO)  (Ľubica Paučulová) 
 
Bola spracovaná projektová dokumentácia a následne verejne prezentovaná.  
 

Výsledok : v prílohe.  
 

3. zabezpečenie súhlasných stanovísk inštitúcií (vzhľadom k tomu, že sa jedná o okolie 
technickej pamiatky, bude zabezpečený súhlas KPÚ Banská Bystrica, podobne ako 
to bolo zabezpečené pri projekte „Vodárenské tajchy...“) 

 



 

 

Výsledok: V procese jednaní s vlastníkmi a správcami parciel bola prehodnotená potreba 
zabezpečenia súhlasného stanoviska. Nakoľko sa nebudú realizovať aktivity priamo na 
parcele historickej vodnej stavby Červená studňa, nebude potrebné vybavovať súhlasné 
stanovisko KPÚ.   
 

4. koordinácia s vlastníkmi a správcami (mesto BŠ, Mestské lesy, správa CHKO...) 
 
Koordinátor projektu mal pracovné stretnutia so zástupcami dotknutých inštitúcií 
(primátorka Mesta Banská Štiavnica, generálny riaditeľ Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, riaditeľ Mestských lesov s.r.o., riaditeľ OOCR Región 
Banská Štiavnica) 
V mesiaci auguste sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie, ktoré inicioval 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zápis v prílohe.  
 

Výsledok: Najvýznamnejším výsledkom rokovaní je, že Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p. prevezme vodnú nádrž Červená studňa do svojej správy a zabezpečí jej rekonštrukciu.  
Z toho dôvodu aj pôvodne plánovanú drevenú stavbu „Mnícha“ zrealizuje SVP, š.p. Kruh 
zrealizuje prístrešky pre turistov v blízkosti VN.  
 

5. zabezpečenie materiálu (drevo, stavebný materiál, náradie, dovoz materiálu, 
potraviny na občerstvenie pre účastníkov brigád, ...) 
 
Bolo zakúpené náradie, rezivo, šindle, stavebný materiál (betónové zmesi, skrutky, 
klince, kotviace prvky a pod.). Kanalizačné korugované potrubie zakúpil sponzor. 
Guľatinu darovali Mestské lesy. Bolo zakúpené aj občerstvenie pre účastníkov brigád.  
 

Výsledok: Všetok materiál sa použil na zhotovenie prvkov. 
 

6. zabezpečenie dodávateľov a výroba drevených prvkov (lavičky, „mních“, kvargle,...)  
a kovových prvkov (konzoly na ukotvenie lavičiek) 
 
Zhotovenie drevených prístreškov realizoval jeden stolár – dodávateľ a 4 
dobrovoľníci. Na osadení prístreškov sa podieľali ďalší dobrovoľníci. Šindľovanie 
prístreškov bolo realizované dodávateľsky. Zhotovenie lavičiek realizoval dodávateľ. 
Osadenie lavičiek realizovali dobrovoľníci. Zhotovenie a osadenie plôtika okolo kríža 
realizovali dobrovoľníci. 

 
Výsledok: 2 drevené prístrešky, 7 lavičiek, 1 plôtik  
 

7. terénne úpravy, výkop a položenie potrubia, prečistenie a odvodnenie cesty, čistenie 
okolia jarkov a vodnej nádrž. 



 

 

 
Bol čistený odtokový jarok od prameňa, zhotovené terénne stupne, čistenie okolia 
vodnej nádrže. Dodávateľsky v spolupráci s dobrovoľníkmi bolo osadené potrubie na 
odvedenie vôd. Dobrovoľnícky bolo čistenie okolie štôlne od náletových drevín. 
Dobrovoľnícky bolo vykosené okolie vodnej nádrže a ďalšie úpravy okolia.  
 

Výsledok: odvedenie prameňa do potrubia popod cestu, vyčistenie jarku a úprava okolia 
Červenej studne   
 

8. organizovanie dobrovoľníckych brigád (v pláne je 5 sobotných brigád s účasťou 
priemerne 30 osôb včítane detí)  
 
Bolo uskutočnených 5 brigád (9.júna, 8., 22., 29. a 30. septembra) zúčastnilo sa na 
nich od 5 do 21 dospelých, priemerne 11. Tri brigády boli „rodinné“, spolu s deťmi (12 
– 14 detí). 

 
9. návrh, výroba informačného panelu na „mnícha“.  

 
Informačné tabule pre celý areál bude realizovať Región Banská Štiavnica.  

 
 

 spôsob prezentácie projektu a aktivít v komunite 
 
V Štiavnických novinách bola zverejnená pozvánka na brigádu, po ukončen projektu bola 
zverejnená krátka správa. Na FB boli taktiež info o projekte. Na stránke združenia 
www.kruhbs.sk  informácie o projekte. Bola zriadená aj samostatná stránka 
www.cervenastudna.sk, na ktorej budú postupne aktualizované údaje o realizovaných 
projektoch.  
 

 
 

http://www.kruhbs.sk/
http://www.cervenastudna.sk/

