Valné zhromaždenie OZ ICOMOS Slovensko
zápis
dátum: 30. september 2015, od 15.00
miesto: miestnosť č. 117, FA STU v Bratislave
Registrácia členov
Prítomní členovia OZ ICOMOS Slovensko sa pri príchode legitimovali, aktualizovali svoje údaje vedené
v databáze členov a odovzdali splnomocnenia od členov, ktorí sa nemohli osobne valného
zhromaždenia zúčastniť.
Výsledky registrácie:
Počet členov OZ ICOMOS Slovensko registrovaných do 30.9.2015: 77
Počet skupinových členov OZ ICOMOS Slovensko registrovaných do 30.9.2015: 5
Počet členov OZ ICOMOS Slovensko spolu: 82
Počet členov OZ ICOMOS Slovensko prítomných na valnom zhromaždení: 41
Počet splnomocnení od neprítomných členov OZ ICOMOS Slovensko na valnom zhromaždení: 19
Počet platných hlasov: 60 (boli potrebné minimálne 2/3 hlasov, čo je 55)
Otvorenie Valného zhromaždenia a schválenie jeho programu
Prof. Gregor otvoril zhromaždenie, informoval o jeho programe a o výsledkoch registrácie.
Program zhromaždenia (Príloha č.1 zápisnice) bol schválený všetkými prítomnými.
Voľba členov volebnej komisie a zapisovateľa zhromaždenia
za členov volebnej komisie boli zvolené: Kyselová Katarína, Hermannová Beáta, Ondrejková Zuzana
za zapisovateľa bola zvolená: Petrášová Silvia
Správa o činnosti ICOMOS Slovensko za uplynulé obdobie
Viera Dvořáková predniesla správu o činnosti OZ ICOMOS Slovensko za uplynulé obdobie.
Správa o výsledkoch hospodárenia za uplynulé obdobie
Správu o hospodárení OZ ICOMOS Slovensko za uplynulé obdobie (Príloha č. 1 zápisnice) pripravila
Ing. Iveta Kodoňová (ospravedlnená pre služobné povinnosti). Správu v jej zastúpení predniesla
Ing.arch. Ľubica Pinčíková.
Návrh nových stanov OZ ICOMOS Slovensko
Prof. Gregor predniesol návrh doplnenia a zmien pôvodných stanov OZ ICOMOS Slovensko.
O všetkých zmenách bolo hlasované a priebežne boli vpisované do pôvodných stanov premietaných
zúčastneným cez dataprojektor. Výsledné znenie Stanov OZ ICOMOS Slovensko (Príloha č.2
zápisnice) bolo schválené väčšinou členov združenia (počtom 51 hlasov).
Návrh členov Národného komitétu OZ ICOMOS Slovensko na funkčné obdobie 2015 – 2018, osobná
prezentácia kandidátov
Do Národného komitétu OZ ICOMOS Slovensko kandidovalo spolu 15 členov. Každý predstavil
aktivity, ktorým sa venuje a víziu svojej účasti v Národnom komitéte.
kandidáti:
Botek Andrej
Dudáš Miloš
Gregor Pavel

Gregorová Jana
Hrčka Michal
Ižvolt Pavol
Kráľová Eva
Lieskovská Renáta
Markušová Kristína
Ondrejková Zuzana
Palgutová Katarína
Petrášová Silvia
Pinčíková Ľubica
Kohút Vladimír
Vachová Barbora
Voľba členov Národného komitétu ICOMOS Slovensko
Po predstavení kandidátov boli spracované hlasovacie lístky s poradím podľa abecedy. Kandidáta,
ktorého chcel volič podporiť hlasom, mal označiť krížikom do štvorčeka pri jeho mene. Držitelia
splnomocnení dostali od volebnej komisie volebný lístok s číslom a podpisom v pravom hornom rohu
označujúcim počet platných hlasov v rámci daného lístka. Hlasovanie bolo anonymné. Lístky boli
zozbierané do hlasovacej urny. Po skončení sa volebná komisia odobrala sčítať hlasy.
Diskusia
Počas spracovávania výsledkov volieb no Národného komitétu prebehla diskusia o zameraní aktivít a
programe činnosti OZ ICOMOS Slovensko na obdobie 2015 - 2018, o zastúpení vo vedeckých
komitétoch ICOMOS a o výške členského príspevku:
- mala by vzniknúť platforma zameraná na historické drevené konštrukcie (krovy) - sú v zlom
stave a väčšina realizovaných obnov je z hľadiska zachovania hodnôt zlá, treba vytvoriť
metodické postupy z pamiatkarského, ale aj z technologického a technického hľadiska,
venovať by sa mala aj protipožiarnej ochrane týchto konštrukcií (Ing.arch. Krušinský)
- vydávanie odborných metodík – môže si túto kompetenciu zobrať ICOMOS? ICOMOS je
oprávnený vydávať akékoľvek odborné materiály, môže žiadať o granty. Pamiatkový úrad je
nutné upovedomiť o akejkoľvek odbornej aktivite, aby sme ťahali za jeden koniec. Pracovníci
jednotlivých KPÚ sú povinní riadiť sa metodickými usmerneniami podpísanými generálnou
riaditeľkou, ale môžu sa riadiť aj inými.
- Skúsenosť hovorí, že často profesie pristupujú k metodickým usmerneniam individuálne
a potom je nutné ich opravovať. ICOMOS by mal poskytnúť priestor spolupráce odborníkov.
- Ochrana pamiatok by sa mala dostať do študijných programov viacerých profesií a to nielen
v technickej oblasti.
- Aspoň raz do roka by mal ICOMOS organizovať odbornú konferenciu. Okrem toho každý rok
by malo byť zorganizované v rovnakom čase stretnutie členov ICOMOS - u, na ktorom sa
všetci budeme informovať o dianí.
- špecializované pracovné skupiny – komitéty v rámci medzinárodného ICOMOS - u sú mnohé
neaktívne, treba sa informovať, treba formovať záujmové skupiny v rámci OZ ICOMOS
Slovensko, v týchto skupinách nemusia byť len členovia OZ ICOMOS Slovensko, je možné
spolupracovať s akýmikoľvek odborníkmi
- treba dať väčší dôraz na edukáciu na všetkých stupňoch
- odborné platformy je možné vytvoriť aj na regionálnej úrovni, výsledky pôsobenia by boli
posunuté centrálnemu ICOMOS – u
- Bolo by vhodné vydávať certifikáty realizačným firmám, ktoré by pomáhali pri výbere
vhodných kandidátov na obnovu konkrétnych pamiatok. Treba taký model dopodrobna
premyslieť. U nás neexistuje systém referencií (od vlastníka, od pamiatkárov,..), zákon to
nepredpisuje. Pamiatkový úrad takéto informácie zhromažďovať nemôže, ale ICOMOS by

mohol. Národný komitét by mohol udeľovať ocenenie za obnovu pamiatok realizátorským
firmám.
Vyhlásenie výsledkov volieb členov Národného komitétu
Všetci kandidáti do Národného komitétu ICOMOS Slovensko boli podporení dostatočným množstvom
hlasov a teda boli zvolení.
Max. možný počet získaných hlasov: 60
počet hlasov jednotlivých kandidátov:
Botek Andrej: 44
Dudáš Miloš: 59
Gregor Pavel: 60
Gregorová Jana: 58
Hrčka Michal: 60
Ižvolt Pavol: 57
Kráľová Eva: 38
Lieskovská Renáta: 52
Markušová Kristína: 54
Ondrejková Zuzana: 57
Palgutová Katarína: 53
Petrášová Silvia: 57
Pinčíková Ľubica: 55
Kohút Vladimír: 60
Vachová Barbora: 52
Zasadnutie Národného komitétu ICOMOS Slovensko
Novozvolení členovia Národného komitétu sa odobrali na voľbu nových funkcionárov ICOMOS
Slovensko: prezidenta, dvoch viceprezidentov a generálneho sekretára na obdobie 2015 – 2018. Po
oznámení kandidátov na obsadenie príslušných funkcií prebehlo hlasovanie, v ktorom boli všetkými
hlasmi podporení a zvolení:
Prezident: prof. Ing. arch. Gregor Pavel, PhD.
Viceprezidenti: Ing. arch. Pinčíková Ľubica, Ing. arch. Ižvolt Pavol, PhD.
Generálny sekretár: Ing. arch. Petrášová Silvia , PhD.
Záverečná diskusia a ukončenie zhromaždenia
-

-

-

Prof. Gregor poďakoval pani Dvořákovej za doterajšie vedenie ICOMOS – u. Zároveň oznámil,
že jeho prvá cesta s ostatnými funkcionármi Národného komitétu bude na Ministerstvo
kultúry a zároveň sa pokúsi o nadviazanie už vopred ohlásenej spolupráce so Spolkom
architektov Slovenska. Poukázal na nutnosť väčšej verejnej prezentácie OZ ICOMOS
Slovensko a nutnosť získavania finančných prostriedkov na realizáciu jeho zámerov.
Členský príspevok: skladá sa z dvoch častí – členské v medzinárodnom ICOMOS - e (X)
a členské v OZ ICOMOS Slovensko (Y). Výška členského v medzinárodnom ICOMOS - e zatiaľ
nie je známa. Účastníci valného zhromaždenia jednohlasne odhlasovali výšku členského pre
rok 2016, kde Y=10 €., t.j. X + 10€, Následne bol prednesený návrh na výšku členského 50€
s tým, že je jedno, koľko bude výška X. Nikto neprotestoval, avšak o tomto návrhu sa
nehlasovalo.
Na stránke Pamiatkového úradu môže byť základná informácia o OZ ICOMOS Slovensko.
Michal Hrčka ponúkol bezplatne umiestniť stránku na jeho server.
10 účastníkov valného zhromaždenia ponúklo 2% z daní pre OZ ICOMOS Slovensko.

V Bratislave, 5. 10. 2015

_______________________________
Silvia Petrášová, zapisovateľka

