
Obec Nitrianska Blatnica, vďaka dotácii z NSK zrealizovala 
výmenu bleskozvodu na Rotunde sv. Juraja  

 
Obec Nitrianska Blatnica, vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a výzvy 
zameranej na obnovu národných kultúrnych pamiatok „Zachráňme kultúrne 
pamiatky“, získala v roku 2021 dotáciu na realizáciu projektu  s názvom „Rotunda sv. Juraja 
– ochrana pred bleskom“ vo výške 3500,00 Eur. Obec sa spolupodieľala na financovaní 
elektromontážnych prác. Celkové náklady na výmenu bleskozvodu predstavovali  čiastku 
5300,00 Eur. Vykonané práce boli realizované v zmysle podmienok rozhodnutia a projektovej 
dokumentácie: 
Zámerom projektu je ochrana objektu pred bleskom. 
Objekt rotundy sa nachádza na kopci v lese v ochrannom pásme kultúrnej pamiatky. 
Stavebnomontážne činnosti boli riešené v blízkom priestranstve a vyžadovali si len minimálne 
obmedzenia pre návštevníkov miesta. 
Na vonkajší systém ochrany pred bleskom bola použitá metóda valivej gule. 

Na ochranu pred bleskom bola použitá hrebeňová sústava. Všetky technologické zariadenia 

sú chránené bleskozvodovou sústavou - osadenou zvodovou tyčou. Uzemňovacie vedenie je 

inštalované vodičom Cu 8 mm minimálne 60 cm pod terén. Zemné tyče sú zakopané 

minimálne 2 m od objektu. Uzemňovacie zvody sú rozmiestnené každých 15m obvodu 

objektu, prednostne v rohoch objektu. 

Pri vykonávaní výkopových a elektromontážnych prác sa dodržiavali ustanovenia vyhlášky č. 

147/2013 z.z.  (v znení č. 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z.). Práce sa realizovali s ohľadom na 

technické a realizačné podmienky stanovené výrobcami stavebných materiálov a konštrukcií. 

Všetky stavebné a montážne práce sa vykonávali v zmysle STN pre realizáciu stavebných 

prác, pri dodržaní zásad technologickej disciplíny v stavebnej výrobe podľa platných 

predpisov BOZP.  

 
Obnova národnej kultúrnej pamiatky sa realizovala s finančnou podporou Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. 

 



Rotunda sv. Juraja patrí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku. Od 16. storočia sa vo 
sviatok sv. Juraja (24. apríla) slúži pri rotunde fundačná svätá omša. Na základe dnešného 
poznania môžeme vysloviť názor, že Kostol sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici je najstaršou 
stojacou rotundou s takmer úplne zachovanými múrmi stien na území Slovenska a aj v rámci 
širšieho stredoeurópskeho priestoru. Získava tak unikátnu hodnotu dejinného a kultúrno-
historického významu, ktorý ju radí medzi naše najvzácnejšie sakrálne národné kultúrne 
pamiatky. 
 
 
 
 
 
 





 


