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Názov projektu:

Obnova hrobky/náhrobného kameňa A.
Sládkoviča
Autor/ka: Jozef Grič
Stručný popis:
Čiastková obnova hrobky/náhrobného kameňa básnika A. Sládkoviča (1820-1872) na evanjelickom
cintoríne (ul. Cintorínska) v Radvani, jej kamenárskeho vyhotovenia a cestičky okolo nej.
Hlavným cieľom projektu je obnova hrobky a náhrobného kameňa básnika, prekladateľa, publicistu A.
Sládkoviča.
Cieľovou skupinou sú národne orientovaní návštevníci mohyly slovenského dejateľa, záujemci
o literatúru a históriu, historici, žiaci, študenti a učitelia základných a stredných škôl, cirkevní
predstavitelia.
Benefitom pre cieľové skupiny bude vedomie hrdosti na tých, ktorý sa zapísali do histórie regiónu a
pričinili sa o šírenie dobrého mena BB regiónu na Slovensku i ďalej.

Opis projektu:
Hrobka významného slovenského básnika, spoluzakladateľa Matice Slovenskej, Andreja Sládkoviča
v Radvani si zaslúži po desiatkach rokov skromného udržiavania obnovu trvalejšieho charakteru
z hľadiska významu a prínosu tejto osobnosti pre mesto Banská Bystrica a osobitne pre mestskú časť
Radvaň (evanjelický kňaz Radvaň 1856-72). Zámerom projektu je renovovať a obnoviť kamenárske
dielo na jeho hrobke, ktoré zub času napriek snahe zainteresovaných čiastočne naštrbil a to tak, aby
miesto trvalého odpočinku banskobystrického dejateľa bolo pre navštevujúcu verejnosť dôstojným
miestom zodpovedajúcim významu a odkazu tejto osobnosti. K tomu navrhujem vykonať odborné
kamenárske práce na jeho hrobke (najmä na obvodovej časti hrobky (praskliny, pukliny, zatekanie
vody) a to novým vertikálnym obkladom základu hrobky s opracovaním, vybudovaním chodníčka okolo
hrobky, obnova písmenného označenia náhrobného kameňa, pieskovaním vrchného betónového
rámu a horizontálnych platní hrobky.
Práce navrhujem vykonať a zabezpečiť firmou Kamenárstvo-Snopko, Skubín Buková č. 31 Banská
Bystrica-Podlavice 97409, IČO 50 274 511.
Parcela registra KN-C č. 2931/1, č. LV 2348, na ktorej sa hrobka nachádza patrí Evanjelickej cirkvi
Radvaň, a hrobka samotná je vedená ako kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych

pamiatok. Podľa platnej legislatívy musí vlastník hrobky podať žiadosť na Krajský pamiatkový úrad v BB
o obnovu pamiatky (vyjadrenie do 30 dní). V zmysle prijatého PHSR Mesta Banská Bystrica na roky
2015-2023, program Kultúra, priorita 5.1., str. 49 je v danej oblasti tematickým cieľom (T.23) podporiť
starostlivosť o kultúrne dedičstvo v meste – obnovu, rekonštrukciu, dlhodobé udržiavanie a rozvoj
pamiatkových objektov vo vlastníctve Mesta BB a hľadanie možných spôsobov podpory aj ostatných
kult. pamiatok vo vlastníctve súkr. osôb, vrátane zachovania nehmotného kultúrneho dedičstva.
Cieľom projektu je pozdvihnúť vedomie obyvateľov mesta Banská Bystrica a ich hrdosť na jedinečného
básnika/prekladateľa/národovca, ktorý značnú časť svojej aktívnej činnosti a života venoval mestu
Banská Bystrica a okolitému regiónu.

Časový harmonogram:
Apríl-jún 2017

Miesto realizácie projektu:
Radvanský evanj. cintorín, ul. Cintorínska

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Orient. suma v €:

1. Odstr. starej omietky, demolácia st. chodníka pred hrobom, odvoz

300 €

2. Výkop základu pod chodník, odvoz zeme

150 €

3. Penetrácia st. základu, vyspravenie, sieťkovanie, penetrácia pod obklad

300 €

4. Obklad základu žula 3cm s opracovaním

1500-2000 €

5. Montáž žulového obkladu, lepenie, skobovanie

450 €

6. Betonáž chodníka, v ktorom bude zapustený obklad (šalovanie, armovanie) 600 €
7. Prebrúsenie a preleštenie nápisnej plochy pred zlátením

100 €

8. Prezlátenie písma 23,75 kar. Zlatom (1ks 1 Euro)

300 €

9. Vyčistenie a vyspravenie žul. parapetu nad základom

150 €

10. Hĺbk. vyčistenie chémiou a pieskovaním vrchn. betónového rámu a platní
400 €
a impregnácia

Celkový rozpočet projektu v €:

4250 - 4750,- Eur

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Áno, dobrovoľnícka činnosť môže byť realizovaná čiastkovo pri spolupráci na obnove písmen.
označenia hrobky, odstraňovaní st. omietky, demolácii st. chodníčka pred hrobom

