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Údržba banskoštiavnických tajchov počas letnej sezóny 

 
Banská Štvanica, 8. 7. 2021 
 
Historické vodné nádrže v okolí Banskej Štiavnice vybudované v 18-tom storočí pre 
potreby miestneho rozvinutého baníctva prešli v r. 1995 do správy Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku (SVP)  od predošlého správcu 
v zanedbanom stave, ktorý nevyhovoval zákonným podmienkam kladeným na 
funkčnosť, spoľahlivosť a ich bezpečné prevádzkovanie.  Od r. 1996 sa plní 
„Čiastkový projekt obnovy“, ktorým sa tajchy zaradili do programu rekonštrukcií, 
zohľadňujúc aj zmenu vo využívaní tajchov so zreteľom na ich rekreačné, športové 
a turistické aktivity. Pri rekonštrukciách plne rešpektujeme pamiatkovú ochranu 
vyplývajúcu zo zaradenia tajchov na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. K dnešnému dňu SVP zrekonštruoval 14 historických tajchov, 
čo sa okrem sfunkčnenia objektov a technologických súčastí vodných stavieb 
prejavilo aj na úprave a rozšírení plôch určených na rekreáciu. 
 
K základným prevádzkovým činnostiam nášho podniku na tajchoch patria aj kosby na 
pozemkoch v správe SVP, ktoré sa za bežných podmienok vykonávajú v mesiacoch 
jún a september, prioritne z dôvodu zabezpečenia monitoringu hrádzových telies 
a ich bezprostredného okolia za účelom sledovania javov, ktoré priamo vplývajú na 
ich bezpečnosť.  
 
Uvedomujúc si tlak verejnosti, ktorá tajchy navštevuje kvôli oddychu sa prioritne 
zameriavame na pokosenie plôch, ktoré sú určené na oddych a ležanie. Až následne 
sa kosia svahy hrádzí a územia pod hrádzami, kde sa verejnosť nepohybuje. Pri 
týchto kosbách opätovne kosíme aj plochy na rekreáciu, čím sa na tajchoch udržiava 
nadštandardná, parková úprava. Preto nás mrzia negatívne reakcie a sťažnosti.  
 
Záverom si dovoľujeme prízvukovať, že SVP nie je subjektom, ktorý má v predmete 
podnikania organizovanie rekreácie a voľnočasových aktivít. To je úlohou miestnych 
samospráv a organizácií, ktoré sa k podpore turizmu hlásia. Obdobne je neriešený 
odvoz komunálneho odpadu, ktorý je likvidovaný správcom (aj keď to nie je našou 
povinnosťou)  a príslušnou obcou.  Náš podnik, ako odborná vodohospodárska 
organizácia, na tento jav upozorňuje pravidelne pri stretnutiach a pracovných 
rokovaniach na miestnych aj vyšších úrovniach a vyzýva k dobudovaniu absentujúcej 
infraštruktúry v podobe parkovísk, hygienických zariadení a podobne. Náš záväzok 
v starostlivosti o historické tajchy si plníme zodpovedne a ich stav je toho jasným 
dôkazom. 
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