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Pr. V-72087/2022

Vážená pani riaditeľka,

v nadväznosti na prerokovanie konceptu pripravovaného rozhodnutia k obnove Mestského 
parku mi dovoľte zaslať Vám zosumarizované pripomienky mesta Banská Bystrica 
k jednotlivým bodom:

1. Dokončiť asanáciu posledných prežívajúcich jedincov tují (rozhodnutie na výrub 
r. 2015).

Podľa dokumentácie „Špecifikácia ošetrenia stromov - Vybrané stromy v mestskom parku 
Banská Bystrica", ktorú spracoval pre mesto Banská Bystrica certifikovaný arborista Ing. 
Martin Kolník (04/2021) - dreviny Thuja occidentals (Tuja západná) v počte 20 kusov sú 
z danej inventarizácie už vyškrtnuté s poznámkou „už odstránené".

2. Centrálny akcent parkovej kompozície, (miesto, kde je v súčasnosti situovaný 
altánok) riešiť s odkazom na pôvodnú parkovú kompozíciu a znovu ho vtiahnuť 
do kontextu promenády. Situovanie nového altánku v akejkoľvek forme je v 
centrálnej ploche neprípustné. Prípustné je variantné riešenie centrálneho 
priestoru trvalkovým záhonom alebo fontánou s vodnou plochou a tryskou na 
vysokej výtvamo - umeleckej úrovni; vylúčiť použitie typizovaných fontán a 
prvkov.

Vzhľadom na to, že umiestnenie altánku v centrálnom priestore parku má svoju tradíciu 
a prevádzkové opodstatnenie, požadujeme zachovať možnosť umiestniť, či už jeho repliku 
alebo vhodnú náhradu, do centrálnej pozície parku. Jeho stvárnenie a presnú polohu by mala 
overiť architektonická súťaž. Akékoľvek jeho premiestnenie do iných, najmä zelených plôch 
parku, by malo za následok potrebu vybudovania nových spevnených plôch potrebných pre 
jeho dostupnosť a obsluhu, čo by narušilo ochraňovanú kompozíciu parku.

3. Asanovať všetky stromy (4 max. 5 jedincov) bez ohľadu na ich zdravotný stav, 
ktoré rastú v centrálnom priestore v priehľade V - Z, ktoré zotierajú pôvodný 
kompozičný zámer vizuálne otvorenej promenády.
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V prípade, že stromy nebudú v konflikte s návrhom riešenia centrálnej plochy, navrhujeme 
vzrastlé stromy ponechať, keďže plnia nielen ekologickú funkciu, ale zabezpečujú aj tienenie 
a zvyšujú intimitu priestoru. Navrhujeme preformulovať asanáciu na odporúčanie, nie 
požiadavku.

4. Povrchovú úpravu chodníkov promenády a centrálneho priestoru parku riešiť 
kamennou dlažbou maloformátovej kocky farebného odtieňa príbuzného 
odtieňu mlatu.

Požiadavka podľa nášho názoru nevychádza zo zdokumentovanej histórie mestského parku 
Banská Bystrica. Vzhľadom na to, že v parkoch takéhoto druhu prichádza do úvahy aj použitie 
mlatového chodníka, navrhujeme požiadavku dať do polohy odporúčacej a ponechať na 
riešenie v architektonickej súťaži.

5. Akýkoľvek obrubník na stabilizáciu telesa chodníka je neprípustný.

Požadujeme ponechať možnosť návrhu technického riešenia citlivého ku koreňovému 
systému v zmysle všeobecne platných arboristických štandardov z dôvodu kvalitného 
a dlhotrvácneho riešenia.

6. Nerovnosti podkladu urovnať dosypaním materiálu, nie odoberaním. 
Urovnávanie pláne, výkopové práce v parkovej ploche za účelom vedenia 
inžinierskych sietí sú mimo priestor centrálnej promenády neprípustné.

Upozorňujeme, že vodovod k fontánam nie je možné viesť iba v priestore centrálnej 
promenády, diagonálne cez park vedie existujúca trasa PSV DN 500.

7. Výkopové práce v alejach za účelom uloženia nového podzemného 
elektrického vedenia, sú neprípustné.

Požadujeme ponechať možnosť návrhu technického riešenia citlivého ku koreňovému 
systému v zmysle všeobecných arboristických štandardov.

8. Nové osvetľovacie telesá v alejach budú napojené na staré NN vedenie; v 
prípade nefunkčného vedenia zostane aleja neosvetlená.

Z hľadiska bezpečnosti je takéto riešenie pre nás neprípustné. Požadujeme nové vedenie 
napojenia verejného osvetlenia stredom chodníka s možnosť návrhu technického riešenia 
citlivého ku koreňovému systému v zmysle všeobecných arboristických štandardov.



JÁN NOSKO
PRIMÁTOR MESTA BANSKÁ BYSTRICA

V nadväznosti na body 4.,5.,6. a 7. zároveň odporúčame do rozhodnutia zakomponovať 
podmienky údržby, výsadby a ochrany drevín v záujmovom území Mestského parku 
nasledovne:

- Vyžadujeme, aby technika výsadbových a rekonštrukčných prác zodpovedala 
slovenským technickým normám:
STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie
STN 837015 Technológia vegetačných úprav v krajine, práca s pôdou 
STN 837016 Technológia vegetačných úprav v krajine, rastliny a ich výsadba 
STN 837017 Technológia vegetačných úprav v krajine, trávniky a ich zakladanie 
STN 837019 Technológia vegetačných úprav v krajine, rozvojová a udržiavacia 
starostlivosť o vegetačné plochy

- Odporúčame, aby v prípade ošetrovania, ako aj stavebnej činnosti na ploche v 
blízkosti stromov, sa projektant, ako aj realizátor riadili:
Arboristický štandard č. 1 - Rez stromom
Arboristický štandardom č. 2 - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 
Arboristický štandard č. 3 - Hodnotenie stavu stromov 
Arboristický štandard č. 4 - Výsadba stromov a krov 
Arboristický štandard č. 5 - Rez krov
Arboristický štandard č. 6 - Starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej 
infraštruktúry

- Vyžadujeme, aby sa výkopy realizované v blízkosti koreňového systému drevín 
vykonávali šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom, 
alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom.

- Vyžadujeme, aby bol pri realizácii prítomný odborný dozor pre ochranu stromov s 
kvalifikáciou - certifikáciou v príslušnej oblasti starostlivosti, údržby a ochrany 
stromov v sídlach.
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9. V centrálnom bode parkovej kompozície, (miesto, kde je dnes situovaný 
altánok) je možné situovať:

a) kvetinový záhon (podľa obdobia založenia v roku 1821 a neskorších úprav z roku 
1896).
b) kruhovú fontánu (prípustná alternatíva k pôvodnému kvetinovému záhonu) s vodnou 
plochou stryskou, originál vyhotovený na vysokej výtvarno - umeleckej úrovni. Priemer 
kruhu vodnej plochy bude zhodný s priemerom pôvodného kvetinového záhona.

Požadujeme ponechať alternatívu vhodne zvolenej formy altánku, jeho stvárnenie sa 
preverí v architektonickej súťaži s potenciálom hľadania najlepšieho riešenia.

Vážená pani riaditeľka,

v závere mi dovoľte zdvorilo Vás požiadať, aby ste vyššie uvedené zosumarizované 
pripomienky mesta Banská Bystrica zohľadnili vo Vašom rozhodnutí. Zároveň mi dovoľte 
poďakovať sa Vám za intenzívny záujem o tému mestského parku. Verím, že výsledkom 
nášho spoločného úsilia bude kvalitná revitalizácia nášho najvzácnejšieho parku v meste 
Banská Bystrica.

S úctou

Vážená pani
Ing. arch. Mária Flórová
riaditeľka
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
Banská Bystrica


