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1. Identifikácia organizácie 
 
Názov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
Sídlo:  Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava 
Rezort: Ministerstvo kultúry SR 
Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia 
 
Generálny riaditeľ: PhDr. Katarína Kosová 
Členovia vedenia:    Mgr. Slavomír Katkin – vedúci úseku výkonu štátnej správy 

a odborných činností 
    Ing. Daniela Bardúnová – ekonomicko-prevádzková námestníčka 
    JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

 
Poradné orgány: 

Riaditeľská rada 
Operatívna porada 
Vedecká rada   
Odborno-metodická komisia 
Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 
Reštaurátorská komisia 

 
Zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov a Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo: 
MK  572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  bol 
zriadený od 1. 4. 2002 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady. 
 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pamiatkový úrad SR je právnickou osobou a je  špecializovaným orgánom štátnej 
správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad SR vykonáva štátnu správu s 
celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu § 10 pamiatkového zákona. Sídlom pamiatkového 
úradu je Bratislava, jeho pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.  

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi 
na rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len“ MK 
SR“), ktorá na základe Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie a 
vecné prostriedky krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským 
ateliérom. Pamiatkový úrad SR je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú 
v krajských pamiatkových úradoch a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  
 
 
KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY 

Krajské pamiatkové úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  
pamiatkového fondu v rozsahu § 11 pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, 
ktorým je územný obvod kraja.  

Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ“) konajú a rozhodujú v 
administratívnoprávnych veciach samostatne. Sídlami jednotlivých KPÚ sú: Banská Bystrica, 
Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené 
svoje pracoviská. 
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OBLASTNÉ REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY. 
      Oblastné reštaurátorské ateliéry (ďalej len „ORA“) sú preddavkovými organizáciami 
Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“) 
bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc 
štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých oblastných reštaurátorských 
ateliérov sú: Bratislava a Levoča. 
 
Telefón: 02/20 464 111 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
 
 

 



5 
 

 
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Hlavné činnosti PÚ SR sú definované: 
I. Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  
II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 
 
I. Hlavné činnosti v zmysle Zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov: 

 
PÚ SR: 

a) riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 
fondu uskutočňovaný krajskými pamiatkovými úradmi, 

b) rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu 
ochrany pamiatkového fondu, 

c) zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,  
d) rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) vo veciach zverených mu pamiatkovým zákonom,  
e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov, 

preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ako aj preskúmava ich 
záväzné stanoviská, 

f) plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,  
g) vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ďalej len „ústredný zoznam“) a plní 

úlohy spojené s vedením ústredného zoznamu (nehnuteľných a hnuteľných národných 
kultúrnych  pamiatok, pamiatkových rezervácií a  pamiatkových zón), vedie osobitný 
archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu, 

h) zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a 
analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá, 

i) vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú 
činnosť, 

j) poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom, 
k) spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, 

využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu, 
l) podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy národných kultúrnych 

pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a 
partnerskými inštitúciami v zahraničí. 

KPÚ: 
a) vykonáva štátny dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového 

fondu a archeologických nálezísk (§11 ods.2 písm. a), 
b) vypracúva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné 

orgány štátnej správy a spolupracuje s nimi pri príprave projektovej a reštaurátorskej 
dokumentácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, 
archeologických nálezov a nálezísk a v tejto súvislosti vykonáva primerane podľa potreby 
aj rozsah výskumnej činnosti (§ 11 ods. 2 písm. b), 

c) poskytuje krajským úradom a okresným úradom na ich požiadanie, ako aj samosprávnym 
krajom a obciam výpisy z ústredného zoznamu podľa ich územných obvodov (§ 11 ods. 2 
písm. c), 

d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní 
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk a poskytuje im odbornú a 
metodickú pomoc (§ 11 ods. 2 písm. d), 

e) rozhoduje a vydáva záväzné stanoviská podľa pamiatkového zákona (§ 11 ods. 2 písm. e), 
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f) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany národných kultúrnych pamiatok 
s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy v období krízovej situácie 
a mimoriadnej situácie a pri príprave opatrení na uvedené situácie, v nevyhnutných 
prípadoch zabezpečuje dočasnú odbornú úschovu hnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok (ďalej len „HNKP“), 

g) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce 
(§ 11 ods. 2 písm. f), 

h) sleduje dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri 
ochrane pamiatkového fondu (§ 11 ods. 2 písm. g), 

i) ukladá pokuty podľa §§ 42, 43 pamiatkového zákona  v prípade priestupkov a iných 
správnych deliktov v zmysle zákona (§ 11 ods. 2 písm. h). 
   

ORA: 
a) zabezpečuje reštaurátorsky výskum kultúrnych pamiatok 
b) zabezpečuje reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych 

pamiatkach 
 
II. Hlavné činnosti v zmysle Plánu hlavných úloh: 
a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu podľa  schváleného rozpisu lokalít, príprava 

Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenska. 
b) Revízia pamiatkových území.  
c) Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
d) Vedecko-výskumné projekty. 
e) Vyhodnotenie ukončených akcii obnovy národných kultúrnych pamiatok (ďalej len 

„NKP“). 
f) Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu  
g) Zabezpečenie činnosti archívu PÚ SR a knižnice. 
h) Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva UNESCO zameraného na NKP.  
i) Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
j) Zabezpečenie výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 
k) Spracovanie všeobecných pokynov a metodických usmernení pre výkon štátnej správy na 

úseku ochrany pamiatkového fondu. 
l) Realizácia projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti Prioritná os II. 
 

Strednodobý výhľad organizácie: 
Prioritou v činnosti úradu bude výkon štátnej  správy na úseku ochrany pamiatkového 

fondu v zmysle platných zákonov. PÚ SR pripravil pre MK SR návrhy na novelu zákona 
o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bude prerokovaný v NR SR v mesiaci február 2014.   
Po schválení novely zákona bude potrebné uviesť zmeny do činnosti úradu. 

V súvislosti s novelou zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. 6. 2009, PÚ SR pribudla kompetencia pri 
výkone štátnej správy pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk pre krajské pamiatkové 
úrady - úprava podmienok dokumentácie a nakladania s archeologickými nálezmi, prevod 
správy a vlastníctva archeologického nálezu z vlastníctva SR 

Upravila sa správa a spôsob odovzdávania hnuteľných archeologických nálezov do múzeí, 
v súčinnosti so zákonom o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. 
Zaviedla sa kompetencia rozhodovať o prevode vlastníctva nehnuteľných archeologických 
nálezov pre krajské pamiatkové úrady. Cieľom právnej úpravy je odstrániť právne nedostatky 
a fakticky uľahčiť deponovanie archeologických nálezov v múzeách, zriadených 
samosprávnym krajom a umožniť prístup nielen odbornej verejnosti k týmto nálezom. Na 
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archeologický nález sa následne vzťahuje zákon o múzeách a galériách. K prezentácii 
archeologického dedičstva, ako i k zriadeniu vhodných úložných priestorov pre archeologické 
nálezy, je Slovenská republika zaviazaná Európskym dohovorom o ochrane archeologického 
dedičstva (revidovaného). 
Ďalšie nároky na štátny rozpočet predstavuje potreba akútneho riešenia v súčasnosti 

absolútne nevyhovujúcich priestorov, v ktorých by mali byť dočasne alebo trvalo deponované 
archeologické nálezy. Najvhodnejším a finančne najmenej zaťažujúcim riešením sa nateraz 
javí zriadenie centrálneho depozitára PÚ SR pre archeologické nálezy v Trnave v 
zrekonštruovanom objekte KPÚ Trnava, Cukrová 1, o rozlohe 890 m2, s vhodným 
technickým zabezpečením. Potrebné bude zrekonštruovať v uvedenom areáli ďalší objekt pre 
účely osobitného archívu PÚ SR. 
        Prioritou v činnosti úradu bude aj pokračovanie dlhodobých úloh PÚ SR, najmä revízie 
Ústredného zoznamu SR a príprava Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR, ako aj revízie 
pamiatkových území a spracovanie zásad ochrany pamiatkových území. PÚ SR začína 
s realizáciou medzinárodného projektu Pamiatkového úradu SR a Riksantikvaren „Prevencia 
formou údržby“ . 

PÚ SR je nositeľom projektu Digitálny pamiatkový fond, ktorý realizuje v rámci 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti II. Realizáciou projektu sa dosiahne hlavný 
cieľ: vytvorenie podmienok pre umožnenie komplexnej digitalizácie pamiatkového fondu a 
digitalizácia vybraných pamiatkových objektov. Komplexná digitalizácia pamiatkového 
fondu bude umožnená prostredníctvom vytvorenia digitalizačného pracoviska PÚ SR. 
Činnosť digitalizačného pracoviska PÚ SR bude dlhodobá a bude pokračovať aj po ukončení 
projektu. V rámci projektu bude digitalizovaných 2000 objektov pamiatkového fondu. 
Digitalizačný tím PÚ SR zdigitalizuje 400 objektov a digitalizácia 1600 objektov bude 
zabezpečená outsoursingom na základe výsledkov verejného obstarávania.  

 Výstupom projektu budú digitalizované údaje pamiatkového fondu, ktoré budú slúžiť 
ako základ pre ďalšie sprístupňovanie kultúrneho dedičstva širokej verejnosti ako aj odbornej 
verejnosti. Týmto sa zjednodušia podmienky pre ďalší výskum pamiatkového fondu a 
prispeje sa k zvýšeniu všeobecného povedomia o kultúrnom dedičstve. Projekt je previazaný s 
ďalšími dvomi národnými projektmi: Centrálny dátový archív, ktorý umožní archiváciu 
údajov a Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, prostredníctvom ktorého budú 
údaje sprístupnené verejnosti a budú harmonizované informačné systémy organizácií rezortu 
kultúry. 
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie za r. 2013 
 

 
 
I. Špecifická činnosť 

V rámci zabezpečenia uvedenej činnosti boli v roku 2013 riešené nasledovné úlohy: 
• Vydávanie rozhodnutí, odborných vyjadrení a stanovísk v prvom a druhom stupni 

výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu. (Plán hlavných úloh č. A. 
1) 

• Príprava a realizácia správnych konaní vo veci vyhlasovania objektov a predmetov za 
NKP, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP, podľa stanoveného plánu a aktuálnej potreby. 
(Plán hlavných úloh č. A. 2) 

• Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia 
ochranných pásiem (Plán hlavných úloh č. A.5): 
- ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ďalej len 

„NhNKP“) podľa harmonogramu, 
- ochranné pásma NhNKP podľa akútnej potreby, 
- ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu 

k definitívne upraveným hraniciam. 
• Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu NKP z územia Slovenskej republiky do 

zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po ich vrátení. (Plán 
hlavných úloh č. A. 6) 

• Svetové kultúrne dedičstvo - spracovanie pasportizačných kariet o stave zachovania 
pamiatkových hodnôt jednotlivých NKP a ich vyhodnotenie. (Plán hlavných úloh č. C.1) 

• Svetové kultúrne dedičstvo - spracovanie Periodických  správ – zber informácií, 1. 
etapa (Plán hlavných úloh č. C.2) 

• Doplnenie a finalizácia nominačného projektu „Dunajský limes na Slovensku“ v súlade 
s požiadavkami Medzivládneho výboru lokality svetového dedičstva „Hranice Rímskej 
ríše“. (Plán hlavných úloh č. C.5) 

 
 
 
 
 
Plnenie: 
 

• Plán hlavných úloh č. A.  1) 
Vydávanie rozhodnutí, odborných vyjadrení a stanovísk v prvom a druhom stupni 
výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu.  

 
T: priebežne 
Z: ÚVŠS, KPÚ 

 
Ťažisko prác v roku 2013 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb:  
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 Rozhodnutia 
v 1. a 2. 
stupni 

Záväzné 
stanoviská 

Stanoviská  Spolu Záznamy pri výkone 
štátnej správy, 
oznámenia, iné 
záznamy 

PÚ SR Bratislava 256 24 276 556 359 
KPÚ Bratislava 897 985 59 1941 668 
KPÚ Trnava 439 402 105 946 467 
KPÚ Trenčín 211 1595 58 1864 845 
KPÚ Nitra 472 1653 39 2164 1332 
KPÚ Žilina 417 563 92 1072 1093 
KPÚ B. Bystrica 725 1127 55 1907 1380 
KPÚ Prešov 873 1281 147 2301 1161 
KPÚ Košice 404 705 16 1125 1073 

SPOLU 4694 8311 871 13876 8378 

 

Prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR -  Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy (ďalej 
len OPVŠS“), ako odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam a záväzným stanoviskám KPÚ,   
za rok 2013:  

 
Rozhodnutia Záväzné 

stanoviská 
Podnety Vyjadrenia k žalobe 

93 24 30 5 
 
1. Celkový počet rozhodnutí:  93 
PÚ SR napadnuté rozhodnutia KPÚ:   

a. potvrdil   18    

b. zmenil               22 

c. zrušil a vrátil              46 

d. zrušil bez náhrady  0 

e. konanie zastavil  5 

f. konanie prerušil  1 

g. iné    1 
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Rozhodnutia PÚ SR: 
a. b. c. d. e. f. g. celkový počet preskúman. rozhodnutí 
KPÚ 

 

KPÚ Banská Bystrica 

2 3 7 0 1 0 0    13   

 

KPÚ Bratislava 

6 2 13 0 1 0 0    22 

 

KPÚ Košice 

0 2 4 0 0 0 0    6 

 

KPÚ Nitra 

1 0 2 0 0 0 0    3   

 

KPÚ Prešov 

3 3 5 0 2 0 1    14 

 

KPÚ Trenčín 

1 3 2 0 0 0 0    6 

 

KPÚ Trnava 

0 2 5 0 0 0 0    7  

  

KPÚ Žilina 

5 7 8 0 1 1 0    22 
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Vyhodnotenie ukončených súdnych konaní v roku 2013: 
1. žalobca: Slavomír Grohoľ, Bardejov 

napadnuté rozhodnutie: PÚ-11/1026-2/5783/55/NEM 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Krajského súdu v Prešove - žaloba zamietnutá – podané odvolanie 

 
2. žalobca: JUDr. Jozef Jaroščák ml., Bardejov 

napadnuté rozhodnutie: PÚ-11/297-9/1435/14/KUB 
napadnutý rozsudok: Krajský súd v Prešove 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Najvyššieho súdu SR – odvolanie zamietnuté – potvrdené rozhodnutie PÚ SR 

a KPÚ 
 
3. žalobca: IVIM, s.r.o., Žihárec 

napadnuté rozhodnutie: PÚ-11/185-7/1439-12/HAB 

náhrada trov konania: 596,70 € (nezaplatené z dôvodu podaného odvolania) 
- rozsudok Krajského súdu v Trnave – zrušené rozhodnutie PÚ SR a KPÚ Trenčín a vrátené na 
ďalšie konanie– podané odvolanie 

 
4. žalobca: PW-REAL, s.r.o., Nitra 

napadnuté rozhodnutie: PÚ-11/1173-2/6184/64/NEM 
napadnutý rozsudok: Krajský súd v Nitre 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Najvyššieho súdu SR – odvolanie zamietnuté – potvrdené rozhodnutie PÚ SR 

a KPÚ 
 
5. žalobca: Peter Simčák – SIMI, Tatranská Lomnica 

napadnuté rozhodnutie: PÚ-11/233-2/541/4/KUB 
napadnutý rozsudok: Krajský súd v Prešove 
náhrada trov konania: 618,05 € 
- rozsudok Najvyššieho súdu SR – odvolanie PÚ SR zamietnuté – zrušené rozhodnutie PÚ SR 

a vrátené na ďalšie konanie 
 
6. žalobca: Občianske združenie TeÜgyedKör, Komárno 

napadnuté rozhodnutie: PÚ-12/919-2/6268/45/KUB 
náhrada trov konania: 66,- € 
- rozsudok Krajského súdu v Nitre – zrušené rozhodnutie PÚ SR a vrátené na ďalšie konanie 

 
7. žalobca: PENSION SECURITY, a. s., Bratislava 
 napadnuté rozhodnutie: PÚ-07/716-11/8628/65/MK 
 náhrada trov konania: 0 € 

- Uznesenie Krajského súdu v Bratislave – zastavené konanie 
 
8. žalobca: Ing. Ján Čarmaj, Banská Štiavnica 
 napadnuté rozhodnutie: PÚ-13/7949-3/33388/35/HAB 
 náhrada trov konania: 0 € 

- Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici– žaloba zamietnutá 
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V roku 2013 bolo rozhodnuté o ôsmich žalobách, z ktorých v dvoch prípadoch boli 

rozhodnutia Pamiatkového úradu SR zrušené a vrátené na ďalšie konanie a PÚ SR zaplatil 
trovy konania vo výške 684,05 €. 
 

 
 

• Plán hlavných úloh č. A. 2) 
Príprava a realizácia správnych konaní vo veci vyhlasovania objektov a predmetov za 
NKP, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP, podľa stanoveného plánu a aktuálnej 
potreby.  

T: 12/2013 
Z: OŠIS 
 

PÚ SR vydal v roku 2013 prostredníctvom Odboru štátneho informačného systému 
(ďalej len „OŠIS“) 145 rozhodnutí, z ktorých  126 sa týkalo  vyhlásenia veci   za NKP a 19 
rozhodnutí bolo vydaných vo veci zrušenia alebo zmeny vyhlásenia NKP (zníženie počtu 
objektov  NKP) po zániku ich pamiatkových hodnôt.  
Z uvedeného počtu vydaných rozhodnutí 135  nadobudlo právoplatnosť  bez uplatnenia  
odvolania účastníkmi konania. Ďalších 8 rozhodnutí bolo v rámci odvolacieho konania 
postúpených  MK SR ako príslušnému odvolaciemu orgánu, ktorý 2 rozhodnutia  PÚ SR 
potvrdil v plnom rozsahu,  4 zrušil a vrátil na opätovné prerokovanie a 2 rozhodnutia zrušil 
bez náhrady.  
OŠIS sa v tejto oblasti mimo správneho konania zaoberal prípravou podkladov a  materiálov 
pre súdne konania vo veci napadnutých rozhodnutí z uplynulého obdobia (Polomka - panský 
dom, Nitra - dom, Bratislava - Štefánikova 47), revíziou odborných podkladov k žiadostiam 
o obnovu  resp. pokračovanie konania (Bratislava - pivovar Stein, Bratislava - továreň 
Matador). 
 
PÚ SR vydal v r. 2013:   
Rozhodnutia o vyhlásení za NKP: 
celkový počet rozhodnutí : 126 (nehnuteľné NKP – 78, hnuteľné NKP – 48) 

• Obišovce, archeologické nálezisko - hrad 
• Dlhá nad Oravou, socha Jána Nepomuckého 
• Veľké Bierovce, zvonica 
• Beckov, socha na pilieri sv. Florián  
• Beckov, zvonica  
• Adamovské Kochanovce, kostol r. k. 
• Trenčianske Stankovce, evanjelický kostol  
• Trenčianske Stankovce, zvonica  
• Mýto pod Ďumbierom, kostol evanjelický a záhrada  
• Mýto pod Ďumbierom, škola evanjelická 
• Mýto pod Ďumbierom, fara s areálom  
• Banská Štiavnica, Banky, škola evanjelická 
• Banská Štiavnica, Banky, zvonica  
• Belá,  okr. Nové Zámky, socha sv. Jána Nepomuckého 
• Senec, r. kat. kostol 
• Senec, kalvária  
• Ružomberok, súd 
• Nitra, Štefánikova 9, banka a oplotenie s bránami  
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• Nitra, Štefánikova 34, dom meštiansky  
• Nitra, Farská 34, dom bytový 
• Spišské Podhradie, Podzámková 22, dom  s areálom 
• Dunajská Streda, Múzejná 2, kaštieľ  
• Zamarovce č. 42, dom meštiansky  
• Beckov, Nám. 1. mája 28, kúria 
• Nitra, Farská 50, dom bytový  
• Trnava, Rázusova 1, banka  
• Nitra, Ul. 7.pešieho pluku 1, dom spolkový  
• Banská Štiavnica, Horná Resla 18, dom banícky  
• Banská Belá č. 92, dom meštiansky  
• Zlaté Moravce, Bernolákova 4, nemocnica 
• Topoľčany, Stummerova 15, vila a oplotenie  
• Banská Štiavnica, Remeselnícka 11, dom meštiansky 
• Jarovnice, kúria a úprava sadovnícka  
• Nitra, Kupecká 2, dom meštiansky  
• Nitra, Kamenná 8, vila 
• Brezovica, kúria č. 75 
• Nové Mesto n/Váh., Čsl. armády 12, banka  
• Martin - Záturčie, kúria  
• Bardejov, Veterná 12, dom meštiansky  
• Bardejov, Kláštorská 16, dom meštiansky  
• Batizovce, stavba hospodárska, park, múr s bránami 
• Poprad, časť Kvetnica, dom liečebný č. 425 
• Bardejov, Stöcklova 35, dom meštiansky 
• Prešov, Moyzesova 42, dom mestský 
• Banská Štiavnica, Malá Okružná 5, dom  meštiansky 
• Priepasné, strážnica, č. súp. 258 
• Brezová pod Bradlom, dom spolkový 
• Topoľčany, Krušovská 1, budova administratívna 
• Snina, dom služobníctva a park 
• Matiašovce, Krížová cesta (v areáli r. k. kostola) 
• Beluj, fara evanjelická s areálom 
• Ľubotice, vodáreň 
• Tatranská Javorina, kostol s areálom 
• Komárno - Lándor, stanica prečerpávacia 
• Ilava, veža mestská 
• Komárno, továreň muničná (opätovné prerokovanie) 
• Kameničná, stanica prečerpávacia 
• Huncovce, kanál so stavidlom (v areáli elektrárne vodnej) 
• Sládkovičovo, mlyn elektrický 
• Bratislava 4 - Dúbravka, opevnenie delostrelecké 
• Bernolákovo, vodojem                       
• Bratislava 1 - Staré Mesto, pivovar Stein 
• Matiašovce, r. k. kostol sv. Petra a Pavla – rozšírenie objektov NKP  
• Rudník, r. k. kostol sv. Anny - rozšírenie objektov NKP 
• Chmeľovec, kostol ev. a. v .rozšírenie objektov NKP  
• Bystrá, kostol gr. k. a zvonica - rozšírenie objektov NKP  
• Kuková, kostol ev. a. v . - rozšírenie objektov NKP  
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• Veľká Lomnica, kostol r. k. sv. Kataríny Alexandrijskej - rozšírenie  objektov NKP  
• Hnilčík, škola  
• Špania Dolina, dom ľudový   
• Nižná Boca, č. 62, dom banícky 
• Nižná Boca, č. 59, dom banícky 
• Závada, mlyn vodný a technologické zariadenia  
• Bijacovce, dvor  roľnícky  
• Hnilčík, kríž s korpusom  
• Jabloňovce,  dvor  roľnícky  
• Podbiel, stavba hospodárska – rozšírenie objektov NKP 
• Podbiel, stavba hospodárska  – rozšírenie objektov NKP 
• Krušetnica, monštrancia rokoková z 2.pol.18.st.  
• Krušetnica, kalich novobarokový  okolo r. 1860  
• Hlohovec, obraz závesný Panny Márie a rám barok z r. 1740  
• Hlohovec, obraz závesný Mučenie sv. Vavrinca 2.pol.18.st.  
• Horné Zelenice, relikviár sv. Kríža rokokový z 18.stor.  
• Horné Zelenice, monštrancia baroková 18. stor.  
• Siladice, monštrancia baroková z 1.pol. 18.stor.  
• Dvorníky n. Váhom, organ novoklasicistický z 19/20.stor.   
• Ratkovce, organ novoklasicistický  K. Neussera, kon.19.stor.  
• Ratkovce, barokový obraz závesný Panny Márie Trnavskej z19.stor.  
• Oravská Lesná, socha Kristus Zmŕtvychvstalý z 18.st.  
• Krušetnica socha Kristus Zmŕtvychvstalý z 2.pol.18.st.   
• Madunice,  krstiteľnica klasicistická z 1.štvrtiny 19.stor.  
• Skalka n. Váh, zvon novobarokový z r.1881  
• Skalka n. Váh, zvon sv. Hypolita z r.1852 od K. Zadla  
• Motešice- Peťovka, zvon klasicistický z r.1823 od J.Christellli  
• Trenčín -T. Biskupice, zvon klasicistický z r. 1800   
• Trenčianska Teplá, zvon neskoroklasicistický  z r. 1846 od Zadla  
• Trenčianska Teplá, zvon historizujúci z r.1884  
• Motešice- Horné Motešice, zvon klasicistický z r. 1790  
• Motešice- Horné Motešice, zvon historizujú z r. 1873  
• Petrova Lehota, zvon historizujúci z r.1885 od J. Zvilinga  
• Červeník, oltár hlavný Obetovania Panny Márie z konca 18.st. až 1848  
• Červeník, oltár bočný sv. Štefana  Prvomučedníka z 18. stor.  
• Červeník, organ novoklasicistický, koniec 19.stor.   
• Červeník, kazateľnica klasicistická z konca 18.stor.   
• Dolné Trhovište, oltár hlavný sv. Juraja z 3.štvrtiny 18. stor.  
• Dolné Trhovište,  krstiteľnica kamenná z 2. pol. 18. stor.  
• Dolné Trhovište, kríž s korpusom z 3. štvrtiny 18. stor.  
• Dvorníky n. V., kazateľnica neskorobaroková z 18.stor.   
• Horné Zelenice, oltár bočný Srdca Ježišovho z 3/3 18.stor.  
• Horné Zelenice, organ novoklasicistický od M. Šaška st.60.r.19.st.  
• Koplotovce, oltár hlavný Navštívenia Panny Márie neskorobarokový z 3/4 18. stor.  
• Madunice, oltár bočný Piety neskorobarokový koniec 18. stor.  
• Madunice, organ novoklasicistický V. Mozsného z 2/2 19.stor.  
• Siladice, obraz závesný sv. Anna vyučuje Pannu Máriu z konca 18.stor.  
• Siladice, organ novoklasicistický od M. Šaška st. z 19.stor.  
• Hnilčík- Bindt, zvon banský historizujúci z r. 1872  
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• Kežmarok, obraz závesný Apoteóza sv. Pavla Pustovníka a rám   
• Kežmarok, svietniky oltárna súprava 4ks drevené z.18. stor.  
• Kežmarok, obraz závesný sv. Barbora zo zač. 19. stor.  
• Kežmarok, súsošie krstiteľnice Krst Krista zo 17. stor.  
• Beladice -Pustý Chotár, zvon neskorobarokový z r. 1777  
• Dvorníky, socha oltárna anjel adorujúci z konca 18. stor.  
• Siladice, obraz oltárny sv. Trojica z 4/4 18. stor.  
• Siladice, zvon klasicistický z 2/4 19. stor.  
• Trnava, socha Panny Márie na podstavci z Máriacsallád  
• Skalica, nábytok lekárenský barok. z pol.18. stor. 

 
Rozhodnutia o zmene alebo zrušení vyhlásenia NKP: celkový počet rozhodnutí : 19 

• Košice, Šebastovce, náhrobník  
• Klokočov, Do Kršle, dom  
• Klubina, dom  ľudový  
• Hrabušice, píla  
• Senohrad,  dom ľudový   
• Záhorská Bystrica, dom ľudový s hospodárskou časťou   
• Rakša, pamätný dom M.M. Hodžu  
• Podbiel, dom ľudový  
• Dlhá nad Kysucou, budova hospodárska  
• Kežmarok č. 30, dom meštiansky 
• Kežmarok č. 48, dom meštiansky  
• Kežmarok č. 6 dom meštiansky  
• Kežmarok č. 58 dom meštiansky  
• Kežmarok č. 50 dom meštiansky 
• Radôstka č. 13 - stodola a maštaľ  
• Čierny Brod, kúria  
• Bardejov, Hviezdoslavova 3, dom meštiansky 

 
 
 
Tab. : pamiatkový fond Slovenskej republiky 

 
Počet hnuteľných NKP (PP) 14 801 / 33 489 

Počet nehnuteľných NKP (PO)  9 835 / 15 608 

Počet pamiatkových rezervácií MPR / PRĽA 18 / 10 

Počet pamiatkových zón platné / zrušené 82 / 17 

Počet zrušených NKP od roku 1951 HNKP / NhNKP (KP) 1836/ 2739 

Nárast objektov nehnuteľné - (SQL)  

Vyhlásené NKP / PO 61 / 176 

Zrušené vyhlásenie NKP / PO 14 / 17 
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Nárast objektov hnuteľné - (SQL)  

Vyhlásené NKP / PP 47/136 

Zrušené vyhlásenie NKP / PP 1/2 

Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu  (PO)  

Dobrý 5076 

Vyhovujúci 5774 

Narušený 3122 

Dezolátny 929 

V obnove 707 

Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy  (PO)  

Štát 1472 

Samospráva obcí 3977 

Cirkvi 4059 

Právnické osoby 1500 

Fyzické osoby 4600 

 
 

• Plán hlavných úloh č. A. 5) 
Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia 
ochranných pásiem: 
− ochranné pásma NhNKP podľa harmonogramu, 
− ochranné pásma NhNKP podľa akútnej potreby, 
− ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu 

k definitívne upraveným hraniciam. 
T: 12/2013 
Z: OPÚ, ONKP, Referát archeológie 
S: KPÚ 
 

PÚ SR plní túto úlohu priebežne, so snahou postupovať podľa plánu a harmonogramu, 
v súlade s krycím listom úlohy. Okrem harmonogramu sa podľa potreby riešia ochranné 
pásma na základe vonkajších podnetov. Realizáciu úlohy a plnenie harmonogramu postupne 
stále viac narúša a spomaľuje komplikácia správnych konaní, keďže prakticky už každé 
vyhlásenie OP končí odvolaním. To následne vyžaduje ďalšie neplánované činnosti a ďalšie 
lehoty (oznámenie o podaní odvolania, vypracovanie stanoviska k odvolaniu a zaslanie spisu 
na MK SR a pod.). Niektoré OP končia na súde, čím sa zmysel snahy PÚ SR nielen stáva 
otáznym, ale v lepšom prípade sa odďaľuje výkon ochrany prostredia pamiatky. Okrem toho 
opätovne pribúdajú ďalšie činnosti zamestnancom PÚ SR. 
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Z uvedených dôvodov kladieme dôraz predovšetkým na odborne fundované zdôvodnenie 
opodstatnenosti podnetov, aby sa príprave návrhu a konaniu vo veci vyhlásenia OP venovali 
personálne a časové (a tiež finančné) kapacity PÚ SR iba v skutočne odôvodnených 
prípadoch, kedy bude zmysluplné konať vo verejnom záujme i za cenu odvolaní 
a druhostupňového konania. 
 
 
 
 
PÚ SR: 
Návrhy na vyhlásenie ochranného pásma NKP: 
-Čelovce, Kostol ev. a. v., rozhodnutie zrušené MK SR,  nový prepracovaný návrh pre nové 
konanie; 
 
-Mojmírovce, Mlyn strojový,  OP právoplatné 
 
-Šivetice, kostol (rotunda), návrh pripravený do správneho konania  
 
-Plešivec, kostol, zvonica a ostatné NhNKP -  návrh pripravený do správneho konania 
 
-Kolíňany, r. -k. farský kostol sv. Štefana Kráľa, okres. Nitra,   rozpracované 
 
-Kapušany, hrad,  rozpracované 
 
-Jasov – Kláštor premonštrátov,  návrh dopracovaný, pripravený do OMK a do správneho 
konania. 
 
-Iža – Leányvár, č. ÚZPF 289/0, rozpracované rozšírenie  OP v k. ú . Iža + k. ú Komárno  
 
4 návrhy na OP vyhodnotené ako neopodstatnené: 

-Veľký Šariš - obhliadka okolia Šarišského hradu na základe podnetu KPÚ Prešov                         
na vyhlásenie OP, vypracovanie správy o súčasnom stave bezprostredného okolia a prostredia 
NKP hrad Šariš, vyhodnotenie OP ako nepotrebného  

-Neverice - obhliadka okolia kaštieľa na základe podnetu vlastníka na vyhlásenie OP, 
pracovné rokovanie, vyhodnotenie OP ako neopodstatneného, zaslanie odborného vyjadrenia 
vlastníkovi a KPÚ  

-Veľká Lomnica – kostol sv. Kataríny, kaštieľ- aktualizácia návrhu; stiahnutie požiadavky            
na vyhlásenie zo strany KPÚ Prešov  

-Lipany – Kostol sv. Martina,  návrh vyhodnotený ako neopodstatnený, spracovanie 
vyjadrenia pre KPÚ Prešov  
 

Návrhy na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej zóny: 

Popis prác: ohliadka územia, finalizácia materiálu  - návrh spracovaný, pripravený do OMK 
a do správneho konania. 
 
 

PZ Modra: 
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Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma: 
 
-Čelovce, Kostol ev. a. v., 274/0,  
-Mojmírovce, Mlyn strojový, 11824/1; 
 
 
Začaté správne konania: 
-Čelovce, ev. a. v. kostol – prebieha nové konanie po zrušení rozhodnutia MK SR a vrátení na 
nové konanie   
-Bojnice – zmena vyhlásenia ochranného pásma  
 
KPÚ Prešov: 
vykonanie terénneho zisťovania pre spracovanie podnetov pre ochranné pásma hradov: 

• Veľký Šariš - terénny prieskum; 
• Zborov - terénny prieskum; 
• Jasenov - terénny prieskum; 
• Kamenica - terénny prieskum. 

 
• Plán hlavných úloh č. A. 6) 

Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu NKP z územia Slovenskej republiky do 
zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po ich vrátení. 

T: priebežne 
Z: OŠIS 

 
Vyjadrenie k žiadosti o povolenie na dočasný vývoz (§ 25, ods. 2): 

celkový počet 15 
Na výstavu  „Europa Jagellonica“  (Varšava, Postupim): 
1.Rožňava, r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie- obraz závesný tab. Metercia 
2. Prešov, r. k. kostol sv. Mikuláša - socha voľná sv. Gabriel archanjel 
3. Spišská Kapitula, r. k. kostol sv. Martina - ľavé krídlo oltára Korunovania  
4. Spišská Nová Ves, Rím.kat.farský úrad - monštrancia 
5. Spišská Nová Ves, Rím.kat.farský úrad -  pacifikál 
6. Spišská Sobota, r. k. kostol sv. Juraja - ľavé  krídlo oltára sv. Antona Pustovníka 
7. Spišská Sobota, r .k. kostol sv. Juraja - pravé krídlo oltára sv. Antona Pustovníka  
 8. Okoličné, r.k. kostol sv. Petra z Alkantary- tabuľa 2-stranná s 2 obrazmi 
 9. Okoličné, r.k. kostol sv. Petra z Alkantary - socha oltárna sv. Kataríny 
10. Okoličné, r.k. kostol sv. Petra z Alkantary - socha oltárna sv. Barbory 
 
Na výstavu „War and Piece“ (Utrecht) 
11. Zvolen, ŽOS, a.s. - vozeň pancierový delový z vlaku Štefánik 
12. Zvolen, ŽOS, a.s. – vozeň pancierový tankový 
Na výstavu  „L´HéritagedeRogiervan der Weyden“ (Brusel) 
13. Bratislava, Dóm sv. Martina -  obraz tab. sv. Ján Krstiteľ a sv. Barbora 
Na výstavu „Bratia ktorí menili svet sv. Konštantín a sv. Metod“ (Vatikán) 
14. Nitra, Biskupský palác - Nitriansky evanjeliár 
Na sterilizáciu v plynovej komore v rámci obnovy (Brno) 
15. Kamenná Poruba, r. k. kostol Všetkých svätých - organ 
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Overenie zhody a posúdenie stavu vrátenej NKP (§ 25, ods. 6): 
celkový počet:17 protokolov z overenia zhody a posúdenia stavu NKP: 
NKP vrátené z Varšavy: 
1. Prešov, r. k. kostol sv. Mikuláša -4 tabuľové obrazy z býv. hl. oltára 
2. Sabinov, r. k. kostol sv. Jána Krstiteľa - socha voľná sv. Ján Evanjelista 
3. Sabinov, r. k. kostol sv. Jána Krstiteľa – socha voľná sv. Jakub starší 
4. Spišská Kapitula, r. k. kostol sv. Martina – mortuárium Zápoľských 
NKP vrátené z Postupimi:   
5. Rožňava,  r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie - obraz závesný tab. Metercia 
6. Prešov, r. k. kostol sv. Mikuláša - socha voľná sv. Gabriel arch. 
7. Spišská Kapitula, r. k. kostol sv.  Martina - ľavé krídlo oltára Korunovania  
8. Spišská Nová Ves, RKFÚ - monštrancia 
9. Spišská Nová Ves, RKFÚ - pacifikál 
10. Spišská Sobota, r. k. kostol sv. Juraja - ľavé  krídlo oltára sv. Antona Pustovníka 
11. Spišská Sobota, r. k. kostol. sv. Juraja - pravé krídlo oltára sv. Antona Pustovníka  
12. Okoličné, r. k. kostol sv. Petra z Alkantary - tabuľa 2-stranná s 2 obrazmi 
13. Okoličné ,r.k. kostol sv. Petra z Alkantary - socha oltárna sv. Kataríny 
14. Okoličné, r. k. kostol sv. Petra z Alkantary - socha oltárna sv. Barbory  
NKP vrátené z Utrechtu: 
15. Zvolen, ŽOS, a.s. - vozeň pancierový delový z vlaku Štefánik 
16. Zvolen, ŽOS, a.s. – vozeň pancierový tankový 
NKP vrátená z Brna: 
17. Kamenná Poruba, r. k. kostol Všetkých svätých - organ 

 
Plán hlavných úloh č. C. 1) 

Spracovanie pasportizačných kariet o stave zachovania pamiatkových hodnôt 
jednotlivých NKP a ich vyhodnotenie 

T: 10/2013 
Z: KPÚ, CHTO, ORA Levoča, ORA Bratislava, 
OOA, OPVŠS, OŠIS, ODGD 
S: Referát SKD  

 
a) Pasportizačné karty – informácia o stave spracovania, spracovatelia a stručné  
vyhodnotenie:  

Podklady pre komisiu dotačného programu MK SR Obnovme si svoj dom: v 1. 
štvrťroku 2013 bola spracovaná aktualizácia pasportizačných kariet – hodnotenia 
stavebno-technického stavu objektov národných kultúrnych pamiatok v lokalitách 
svetového kultúrneho dedičstva – vychádzajúca z údajov z ostatného cyklu 
monitoringu NKP (r.2011) a reflektujúca zmeny na objektoch NKP, ktoré sa udiali 
v priebehu roka 2012. Zamerala sa prednostne na objekty, ktorých stav bol hodnotený 
stupňom „narušený“ alebo „dezolátny“, ako aj na objekty, ktoré boli v uvedenom 
období v obnove. Aktualizácia bola poskytnutá MK SR ako jeden z podkladov pre 
rozhodovanie o pridelení dotácií z dotačného programu Obnovme si svoj dom, 
podprogram 1.2. 

Spracovanie pasportizačných kariet: v rámci pravidelného 2-ročného cyklu 
monitoringu lokalít SKD sa v r. 2013 realizoval monitoring stavebno-technického 
stavu a stavu zachovania pamiatkových hodnôt objektov národných kultúrnych 
pamiatok v lokalitách SKD. Monitoring bol spracovaný za každú lokalitu osobitne  
jednotlivými územne príslušnými KPÚ:  
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KPÚ Banská Bystrica: 
Lokalita Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia 
- spracovaných 370 pasportizačných kariet, t.j. bolo vyhodnotených 370 pamiatkových 
objektov, ku každému pamiatkovému objektu boli vyhotovené fotografie aktuálneho 
stavu 

Lokalita Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 
- spracované pasportizačné karty s hodnotením NKP Drevený kostol a zvonica 
v Hronseku vrátane vyhotovenia fotografií aktuálneho stavu pamiatkových objektov 

KPÚ Košice: 
Lokalita Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia: 
- spracovaných 49 pasportizačných kariet s hodnotením stavu zachovania 
pamiatkových objektov na Spišskom hrade, v Žehre a Hodkovciach s priloženou 
aktuálnou fotodokumentáciou každého hodnoteného pamiatkového objektu. V rámci 
monitoringu bol pripravený aj stručný prehľad spisovej agendy KPÚ Košice viažucej 
sa k lokalite SKD.  

Lokalita Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 
- spracovaná pasportizačná karta s hodnotením NKP Drevený kostol v Ruskej Bystrej, 
vrátane podrobnej fotodokumentácie aktuálneho stavu pamiatkových objektov. 

KPÚ Prešov: 
Lokalita Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia: 
- spracovaných 347 pasportizačných kariet s hodnotením stavu zachovania 
pamiatkových objektov v Levoči a 142 pasportizačných kariet s hodnotením 
pamiatkových objektov v Spišskom Podhradí s fotodokumentáciou aktuálneho stavu 
každého hodnoteného pamiatkového objektu. 

Lokalita Historické jadro mesta Bardejov: 
- spracovaných128 pasportizačných kariet s hodnotením stavu zachovania 
pamiatkových objektov v PR Bardejov a v židovskom suburbiu, vrátane aktuálnej 
fotodokumentácie. 

Lokalita Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 
- spracované pasportizačné karty s hodnotením stavu zachovania drevených chrámov 
v Bodružale, Hervartove, Ladomirovej a Kežmarku, vrátane podrobnej 
fotodokumentácie aktuálneho stavu pamiatkových objektov. 

KPÚ Žilina: 
Lokalita Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec: 
- spracovaných82 pasportizačných kariet s hodnotením stavu zachovania 
pamiatkových objektov, vrátane aktuálnej fotodokumentácie a priloženého prehľadu 
súvisiacej spisovej agendy. 

Lokalita Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 
- spracované pasportizačné karty s hodnotením stavu zachovania drevených chrámov 
v Tvrdošíne a Leštinách. 
 
Údaje z pasportizačných kariet a monitoringu drevnej hmoty Drevených chrámov 
a monitoringu klímy v Kostole sv. Jakuba v Levoči budú poskytnuté ako podklad pre 
MK SR pre rozhodovanie v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom a pre 
činnosť medzirezortnej komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít SKD. 
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c) Monitoring stavu drevnej hmoty lokality SKD Drevené chrámy v slovenskej časti 
Karpatského oblúka – spracovatelia, stručné vyhodnotenie (porovnanie s minulým 
rokom): 

Chemicko-technologickým oddelením PÚ SR bol realizovaný monitoring stavu 
drevnej hmoty drevených chrámov zapísaných v Zozname svetového dedičstva. V 
rámci monitoringu bola sledovaná relatívna vzdušná vlhkosť v interiéri objektov a 
relatívna vlhkosť drevnej hmoty. Súčasne bol sledovaný stav drevnej hmoty v interiéri 
a exteriéri objektov ako aj aktivita drevokazných organizmov. Monitoring drevených 
chrámov (Hronsek, Leštiny, Tvrdošín, Bodružal, Hervartov, Kežmarok, Ladomírová, 
Ruská Bystrá) bol obdobne ako v r. 2011 a 2012 realizovaný počas jesenných 
mesiacov. V záujme zvýšenia objektivity a výpovednej hodnoty monitoringu sa 
v rokoch 2014 a 2015 bude monitoring realizovať v jarných mesiacoch. Výsledná 
záverečná správa monitoringu drevnej hmoty je prístupná na webovej stránke PÚ SR: 
http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-
obluka 
 
 

d) Monitoring klímy v Kostole sv. Jakuba v Levoči – spracovatelia, stručné vyhodnotenie: 
Úlohu spracoval Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči v období od 1. 10. 2012 do 
1. 10. 2013, kedy sa uskutočnilo meranie stanovených indikátorov monitoringu –
teploty, vlhkosti, rosného bodu. Z výsledkov merania bola spracovaná správa 
poskytujúca numerický i grafický prehľad nameraných údajov. V sledovanom období 
sa nevyskytli žiadne špecifické odchýlky a monitorované indikátory klímy  boli 
vyhodnotené ako charakteristické pre bežnú prevádzku kostola.  
 

e) Stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách SKD: 
Odborom osobitného archívu PÚ SR bola spracovaná výberová bibliografia 
kľúčových publikácií o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku za 
obdobie 1. 10. 2012 – 1. 10. 2013. 

- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: 10 bibliografických záznamov 
- Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec:1 bibliografický záznam 
- Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia: 14 bibliografických záznamov 
- Historické jadro mesta Bardejov: 1 bibliografický záznam 
- Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 5 bibliografických 

záznamov 
 

f) Odvolacie konania týkajúce sa jednotlivých lokalít SKD:  
 
OPVŠS v rámci svojej činnosti v roku 2013 viedol správne konania, ktoré sa týkali aj 

lokalít SKD. 
Odvolacie konanie bolo vedené v 10-tich prípadoch. Na základe preskúmania 

odvolaním napadnutých rozhodnutí KPÚ odbor 3 rozhodnutia potvrdil, 2 rozhodnutia zmenil 
a 5 rozhodnutí zrušil a vrátil KPÚ na nové konanie. Dôvodom na zmenu alebo zrušenie 
napadnutých rozhodnutí bolo prevažne nedostatočné zistenie skutočného stavu veci 
a nedostatočná súčinnosť s účastníkmi konania, čo možno vyhodnotiť ako procesné 
nedostatky. 
 Čo sa týka jednotlivých lokalít SKD, najviac odvolaní bolo z Banskej Štiavnice (5) 
a Bardejova (3). Tieto lokality sa javia už niekoľko rokov ako problematické a to z dôvodu 
konfliktu záujmov vlastníkov nehnuteľností v chránených územiach a verejného záujmu 
ochrany pamiatkového fondu svetového významu. 

Kým po minulé roky v ostatných lokalitách SKD odbor neviedol žiadne konania, 
v roku 2013 boli riešil odvolacie konanie aj vo Vlkolínci (1) a v Levoči (1). 
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Odbor neviedol žiadne konanie v lokalite Drevené chrámy v slovenskej časti 
Karpatského oblúka. 
 
Zoznam: 
Banská Štiavnica: 

-Vodárenská súpis. č. 321 /zámer novostavby rodinného domu/ 
-Horná Resla 22/A /zámer výstavby štvorgaráže/ 
-Kammerhofská 15 /zámer obnovy NKP/ 
-Mládežnícka 14 /zámer obnovy NKP/ 
-Akademická ul.– dominikáni /zámer obnovy NKP a úpravy nehnuteľnosti v PR/ 

Bardejov: 
-Radničné nám. 33 /opatrenia na nápravu/  
-Kláštorná 8 /obnova strechy/ 
-Radničné nám. 33 /námietka zaujatosti/ 

Levoča: 
-Kláštorná 14 /opatrenia na nápravu/ 

Vlkolínec: 
-na pozemku parc. č. 16149 /zámer úpravy hospodárskej stavby/ 

  
Okrem uvedených odvolacích konaní OPVŠS preskúmaval dve záväzné stanoviská KPÚ 
Banská Bystrica, ktoré sa týkali PR Banská Štiavnica. 

- Akademická ul. 8 (Hellov dom) – ZS pre územné rozhodnutie zrušené z dôvodu duplicity 
- Vodárenská 23 /oplotenie/ - ZS k dodatočnému povoleniu stavby – potvrdený nesúhlas 

 
V roku 2013 bolo súdmi SR rozhodnuté o troch žalobách týkajúcich sa SKD: 

1.žalobca: Slavomír Grohoľ, Bardejov /konanie o náprave/ 
- rozsudok Krajského súdu v Prešove - žaloba zamietnutá 
- na základe odvolania rozsudok preskúmava Najvyšší súd SR 

2.žalobca: JUDr. Jozef Jaroščák ml., Bardejov /pokuta/ 
- rozsudok Najvyššieho súdu SR – odvolanie zamietnuté – potvrdené rozhodnutie PÚ SR 

a KPÚ 

  3.žalobca: Ing. Ján Čarmaj, Banská Štiavnica /zámer obnovy NKP/ 
 Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici – žaloba zamietnutá 
Okrem uvedených konaní OPVŠS riešil tiež žiadosť o odpustenie pokuty, ktorý sa týkal NKP 
na Stöcklovej 19 v Bardejove. 
 

g) Počet zapísaných NKP a počet vyradených z ÚZPF : 
 
Nárast NKP/PO v lokalitách SKD v r.2013 bol nasledovný: 
  
                                                        Vyhlásené 2013 NKP/PO                Zrušené 2013 NKP/PO 

1. Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec:           0/0 

2. Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia:     6/6 

3. Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia:               3/3 

4. Historické jadro mesta Bardejov:                           3/3                              1/1 

5. Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 0/0 
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h) Grafická dokumentácia k objektom jednotlivých lokalít SKD: 

V roku 2013 boli geodeticky zamerané a metódou TLS naskenované tieto národné kultúrne 
pamiatky UNESCO: 
 

 

 
Banská 

Štiavnica 
Klopačka 2483 1   

 

 

kostol  

 

Hronsek 
Ev. a. v. artikulárny kostol so 

zvonicou 51 2 zvonica  

 
 

kostol 

zvonica 

oplotenie s 
bránou 

bývalá márnica 

Leštiny Ev. artikulárny kostol 228 1(5) 

cintorín 
 

kostol 

kostinica 1 
kostnica 2 

brána  

Tvrdošín Kostol Všetkých svätých 253 1(5) 

múr 
 
 

dom ľudový 
maštaľ 
stodola 

Vlkolínec Dvor roľnícky č.9035 2860 4(3) 

chliev 
dom ľudový 

budova 
hospodárska 

Vlkolínec Dvor roľnícky č.9036 2861 2(3) 

maštaľ 

dom ľudový I 
  

dom ľudový II 
maštaľ I 

Vlkolínec Dvor roľnícky č.9020 2847 6 

maštaľ II 
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stodola I 
stodola II 

dom ľudový 
stodola 
maštaľ 

  
sýpka 

  
dom ľudový II 

Vlkolínec Dvor roľnícky č.9016-9017 2844 4(5) 

  
dom ľudový 

sýpka 
maštaľ 

dom ľudový II 
Vlkolínec Dvor roľnícky č.9052-9053 2867 3(4) 

senník (chliev) 
dom ľudový 

stodola Vlkolínec Dvor roľnícky č.9050-9051 2866 2 
dom ľudový II 

Vlkolínec Zvonica  2856 1   
dom ľudový 

stodola Vlkolínec Dom ľudový č.9011 2839 1(3) 
chliev 

dom ľudový 
Vlkolínec Dom ľudový č.9007 2835 1(2) 

kôlňa 
 

Nakoľko v rámci projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva bude zameraných cca 400 
objektov, nedá sa presne určiť, kedy bude z jednotlivých objektov vyhotovená celková 
grafická dokumentácia. 
Grafické spracovanie je plánované v r. 2014-2015. 
 

i) Zhodnotenie monitoringu a návrh opatrení v súvislosti s ďalším postupom ochrany 
pamiatkového fondu v lokalitách zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva  
(plnenie uznesenia Vlády SR): 
 

Stručné vyhodnotenie monitoringu kultúrnych lokalít zapísaných do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO za rok 2013 bolo poskytnuté MK SR (PÚSR-2013/5-
10/76444) ako podklad pre vyhodnotenie plnenia Uznesenia Vlády SR číslo 706/B3            
z roku 1999 v roku 2013 . Jedinečné svetové hodnoty všetkých lokalít svetového 
kultúrneho dedičstva boli v roku 2013 zachované. V rámci zabezpečenia ochrany        
a adekvátneho stavu zachovania kultúrnych lokalít zapísaných do Zoznamu svetového 
dedičstva je nevyhnutné združiť a skoordinovať úsilie v rámci jednotlivých zložiek 
verejnej správy na všetkých stupňoch riadenia. Prioritne je potrebné nastaviť systém 
spolupráce s rezortom životného prostredia pri všetkých otázkach, týkajúcich sa 
lokalít SKD, hlavne pri lokalitách ako je Banská Štiavnica a technické pamiatky 
okolia, kde územie svetového kultúrneho dedičstva predstavuje kultúrna krajina 
okolia, ale aj Vlkolínec a Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia so svojimi 
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prírodnými hodnotami. Spolupráca je síce nastavená na národnej úrovni 
prostredníctvom Medzirezortnej komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít 
svetového kultúrneho dedičstva MK SR, ale to sa javí ako nedostatočné. Je potrebné 
nastaviť pravidelný systém monitoringu za životné prostredie na regionálnej úrovni. 
V rámci rokov2012 a 2013 sa uskutočnilo viacero rokovaní zameraných na zlepšenie 
tejto situácie, ktoré priniesli pozitívne výsledky napr. v podobe zaangažovania 
zástupcov CHKO Štiavnické vrchy, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., 
Rudných baní, š. p. a odborníkov pre životné prostredie a regionálny rozvoj                 
do činnosti Riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva UNESCO Banská 
Štiavnica a technické pamiatky okolia.  

Rovnako je nutné zlepšiť ochranu lokalít vo vzťahu k ohrozeniam spôsobeným 
krízovými a mimoriadnymi situáciami či živelnými pohromami, s dôrazom                     
na súčinnosť všetkých dotknutých rezortov. V stave aktuálneho riešenia je problém 
nedostatočného zabezpečenia protipožiarnej ochrany drevených chrámov a ostatnej 
drevenej architektúry, ako jednej z najohrozenejších voči požiaru. Riešenie v širšej 
spolupráci dotknutých orgánov si vyžaduje tiež pretrvávajúci negatívny vplyv 
nelegálnych aktivít, najmä ohrození krádežami a vandalizmom, nelegálnymi 
archeologickými výskumami a i.  

 
• Plán hlavných úloh č. C. 2) 

Spracovanie Periodických správ – zber informácií, 1. etapa. 
T:12/2013 
Z: Referát SKD, KPÚ 
S: ÚVŠS  

 
Počas roka 2013 sa realizovala príprava podkladov na spracovanie periodických správ o stave 
zachovania svetového dedičstva, ktoré je štát povinný predkladať Centru svetového dedičstva 
každých 6 rokov, a uskutočnilo sa viacero podujatí zameraných na skvalitnenie spracovania 
periodických správ.  
Referát SKD PÚ SR pripravoval sekciu I. periodickej správy: implementácia Dohovoru 
o ochrane svetového dedičstva zo strany štátu. V spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi 
štátnej správy (MK SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva SR, 
Ministerstvo vnútra SR a ďalšie) realizoval zber údajov o aktivitách a opatreniach 
jednotlivých rezortov, viažucich sa k ochrane a propagácii svetového dedičstva.  
Spracovanie sekcie II. periodickej správy: stav zachovania lokalít svetového kultúrneho 
dedičstva, vychádza z údajov monitoringu SKD za obdobie 2007 – 2012 a z informácií 
poskytnutých  zainteresovanými orgánmi/inštitúciami verejnej správy v lokalitách SKD. Na 
základe týchto informácií poverení spracovatelia z územne príslušných KPÚ pripravili 
predbežné verzie periodických správ hodnotiacich stav zachovania jedinečnej svetovej 
hodnoty jednotlivých lokalít SKD s dôrazom na identifikáciu faktorov, ktoré najvýznamnejšie 
vplývajú na stav zachovania jedinečnej svetovej hodnoty lokalít a na určenie priorít ich 
manažmentu.  
Dňa 6. 8. 2013 Referát SKD zorganizoval pracovné stretnutie spracovateľov periodických 
správ, sekcie II., ktorého účelom bolo usmerniť a harmonizovať postup spracovania správ za 
jednotlivé lokality SKD. Problematike prípravy periodických správ sa prioritne venoval aj 
pravidelný každoročný seminár Monitoring a manažment lokalít svetového kultúrneho 
dedičstva, na ktorom boli prezentované predbežné verzie správ za jednotlivé lokality SKD. 
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V dňoch 28. 10. – 1. 11. 2013 sa uskutočnilo v Baku, v Azerbajdžane „Pracovné stretnutie 
národných kontaktných osôb (tzv. FocalPoints) strednej, východnej a juhovýchodnej Európy a 
manažérov SD Azerbajdžanu v súvislosti s prípravou II. cyklu periodických správ v rámci 
implementácie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva“. Podujatie 
bolo organizované Ministerstvom kultúry a turizmu Azerbajdžanskej republiky a Centrom 
svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Na podujatí sa uskutočnila praktická skúška 
vypĺňania dotazníkov periodických správ sekcie I. a sekcie II. a výmena skúseností národných 
koordinátorov pre prípravu spoločného postupu pri uplatnení výsledkov periodických správ. 
Ing. arch. Ľ. Pinčíková vystúpila s prezentáciou Zlepšenie manažmentu a monitoringu SKD 
na Slovensku - ako prínos 1. cyklu periodických správ. Prezentácie boli poskytnuté v 
digitálnej forme účastníkom podujatia a Centru svetového dedičstva. Od národných 
koordinátorov sa požadovalo zorganizovanie obdobného seminára pre tých, ktorí spracúvajú 
periodické správy sekcie II.  PÚ SR zorganizoval v tomto zmysle pracovný seminár 
Monitoring a manažment SKD, ktorý sa konal 10. – 11. 12. 2013 v Spišskej Kapitule. 
Po finalizácii sekcie I. i sekcie II. budú periodické správy za Slovenskú republiku preložené 
do anglického jazyka a prostredníctvom online formuláru odstúpené Centru svetového 
dedičstva. 
 
 
 

• Plán hlavných úloh č. C. 5) 
Doplnenie a finalizácia nominačného projektu „Dunajský limes na Slovensku“ 
v súlade s požiadavkami Medzivládneho výboru lokality svetového dedičstva „Hranice 
Rímskej ríše“ 

T: 12/2013 
Z: Referát SKD 
S: Referát archeológie, OSŠI, KPÚ Bratislava, 
KPÚ Nitra 
 

Projekt Dunajský limes na Slovensku je súčasťou dlhodobého zámeru na rozšírenie lokality 
svetového dedičstva Hranice Rímskej ríše, ktorú v súčasnosti tvoria Hadriánov val, 
Antoninov val (Veľká Británia) a Hornogermánsko-raetsky limes (Nemecko), o dunajský 
úsek hraníc. Cieľom projektu je spracovanie nominácie na zápis do Zoznamu svetového 
dedičstva, ktorej predmetom sú Rímsky vojenský tábor Gerulata v Bratislave-Rusovciach 
a Rímsky vojenský tábor v Iži (tzv. Kelemantia).  
Pracovná verzia nominácie, bola predložená na vyjadrenie Medzivládnemu výboru lokality 
Hranice Rímskej ríše a ďalším odborným posudzovateľom a v zmysle ich formálnych 
pripomienok upravená a aktualizovaná. Jednou zo zásadných pripomienok Medzivládneho 
výboru však bolo odporúčanie predložiť nomináciu v rovnakom čase ako Maďarsko, a tiež 
požiadavka počkať s predložením nominácie na schválenie revidovanej definície jedinečnej 
svetovej hodnoty lokality Hranice Rímskej ríše Výborom svetového dedičstva, keďže táto 
definícia by mala byť rovnaká pre všetky súčasti lokality. V auguste 2013 sa PÚ SR písomne 
obrátil na Centrum svetového dedičstva so žiadosťou o stanovisko vo veci návrhu 
Medzivládneho výboru na oddialenie predloženia nominácie na zápis Dunajského limesu na 
Slovensku do Zoznamu svetového dedičstva. Centrum SD vo svojej odpovedi odporučilo 
upraviť status lokality Hranice Rímskej ríše, doterajšiu jednu sériovú lokalitu rozdeliť na tri 
alebo štyri segmenty a až po ich definitívnom ustanovení predkladať nové nominácie. 
 
     V rámci čiastkovej úlohy prípravy nominačného projektu „Limes Romanus – rímske 
pamiatky na Slovensku“ spracoval KPÚ Bratislava v rámci zabezpečenia legislatívnej 
ochrany časti hraníc územia „Limes Romanus“ Zásady ochrany PZ Rusovce, ktoré boli 
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zaslané samosprávnym orgánom na záverečné pripomienkovanie a následné boli opakovane 
predložené odborno-metodickej komisii PÚ SR. 



28 
 

II. Zabezpečenie centrálnej evidencie  a IS 
� Revízia ÚZPF – odovzdávanie vypracovaných AL podľa schváleného vecného 

a časového harmonogramu. Kontrola, evidencia a archivovanie aktualizačných listov 
NKP. (Plán hlavných úloh č. B.1) 

� Aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov  z Revízie ÚZPF a prípravy Súpisu 
NKP, (formulár automatizovaného registra, vkladanie textov a fotografií do databáz). 
(Plán hlavných úloh č. B.2) 

� Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov 
a predmetov za NKP na základe podnetov  z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu NKP SR, 
analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na základe aktuálnych podnetov. (Plán 
hlavných úloh č. B.3) 

� Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených PZ, PR a ich ochranných 
pásiem pre zverejnenie na webovej stránke PÚ SR. (Plán hlavných úloh č. B.4) 

� Spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01(Plán hlavných úloh č. B.8), 
� Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP za rok 2012 (Plán hlavných úloh č. B.9). 

 
Plnenie: 
 
� Plán hlavných úloh č. B. 1) 

Revízia ÚZPF – odovzdávanie vypracovaných AL podľa schváleného vecného 
a časového harmonogramu. Kontrola, evidencia a archivovanie aktualizačných listov 
NKP. 

T: 03, 06, 09, 12/2013 
Z: ÚVŠS, KPÚ, ONKP, OPÚ, OŠIS, Referát 
archeológie 
S: OOA 

 

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia ÚZPF  je od roku 2000 nosnou úlohou 
PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom spracovávaní aktualizačných listov 
jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP s aktualizáciou údajov z katastra, opisom 
stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným rozpisom objektovej skladby, 
dôkladným poznaním a špecifikáciou pamiatkových hodnôt NKP v rámci jedného okresu 
a kraja. Na riešení tejto úlohy sa podieľajú všetky KPÚ so svojimi pracoviskami a všetky 
odbory Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností PÚ SR.  
V  roku 2013 bola spracovaná revízia 139 nehnuteľných NKP a 330 hnuteľných NKP.  
Okrem spracovania revízie NKP boli v roku 2013 spracované aj opravy 150 
aktualizačných listov spracovaných v rokoch 2000-2002, tak aby zodpovedali súčasným 
štandardom riešenia úlohy, ako aj aktualizácie údajov tých NKP, ktoré boli reštaurované 
alebo bola ukončená ich obnova.  Z plánovaného počtu nehnuteľných NKP na rok 2013 
sa podarilo spracovať revíziu na 83% z plánovaného počtu hnuteľných na 72%. Revízia 
nehnuteľných NKP je ukončená v 33 okresoch, revízia hnuteľných NKP je ukončená 
v 27 okresoch.   V roku 2013 sa podarilo ukončiť revíziu hnuteľných aj nehnuteľných 
pamiatok Nitrianskeho kraja. Celkove je k 31. 12. 2013 spracovaná revízia nehnuteľných 
pamiatok na 83% hnuteľných pamiatok na 72 %.  
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� Plán hlavných úloh č. B. 2) 
Aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov  z Revízie ÚZPF a prípravy Súpisu 
národných kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra, vkladanie 
textov a  fotografií do databáz). 

 T:  06,12/2013 
Z:  ÚVŠS, OŠIS, ONKP 

 
Aktualizačné listy ako interný materiál sú súčasťou operátov ÚZPF a ich digitálna 
podoba vrátane príloh je zavádzaná do jednotlivých registrov automatizovaného 
informačného systému ochrany pamiatok (AIS OP). 
OŠIS, ako hlavný riešiteľ  kompletizoval aktualizačné listy (aktualizačný list, digitálna 
podoba textu a dokumentácie), tak aby sa mohlo pristúpiť k ich vloženiu do databáz. 
Fotodokumentáciu realizovanú ešte na klasický kinofilm bolo nutné skenovať a 
digitalizovať. 
V roku 2013 zaviedli pracovníci OŠIS 182 nehnuteľných NKP (430 pamiatkových 
objektov) a 323 hnuteľných NKP (1079 pamiatkových predmetov). Do databáz vložili 
2444 fotografií a grafických príloh. K 31. 12. 2013 je v databázach zavedených 5602 
aktualizačných listov nehnuteľných NKP, čo je 69 % z celkového počtu tých NKP, ktoré 
majú spracovanú revíziu a 5307 aktualizačných listov hnuteľných NKP, čo je 50 % 
z celkového počtu tých NKP, ktoré majú spracovanú revíziu. 
Súčasťou úlohy je budovanie databázy výtvarných a umeleckoremeselných súčastí 
architektúry. Hlavným riešiteľom je ONKPaPÚ, ktorý aktualizuje a dopĺňa doteraz 
vytvorenú databázu vitráží a zároveň dopĺňa databázu o nástenné maľby a ďalšie 
výtvarné súčasti architektúry podľa aktuálnych zistení v rámci spracovania Súpisu 
a z revízie ÚZPF. 
V roku 2013 boli postupne doplnené a aktualizované údaje o vitrážach a nástenných 
maľbách okresu Martin a niektoré náhodne zistené vitráže (napr. z pamiatkových 
výskumov, z reštaurátorských dokumentácií, z terénu a pod.)  V roku 2014 bolo 
vložených do databázy – spolu  20 súborov, t.j.101 položiek. Ide o objekty Kláštor pod 
Znievom - r.k.k. Povýšenia sv. Kríža, Kláštor pod Znievom - r.k.k. sv. Mikuláša, Martin - 
r.k.k. sv. Martina, Martin - Priekopa - r.k.k. Povýšenia sv. Kríža, Necpaly - r.k.k. sv. 
Ladislava, Príbovce - r.k.k. sv. Šimona a Júdu,  Príbovce - ev. a.v. kostol, Slovany – r.k.k. 
sv. Michala, Socovce – r.k.k. Nanebovzatia P. Márie, Turčianske Jaseno – r.k.k. sv. 
Margity, Turčiansky Ďur – r.k.k. sv. Juraja, Valča – r.k.k. Povýšenia sv. Kríža, Vrútky – 
r.k.k. sv. Jána Krstiteľa).    
V roku 2014 bolo aktualizovaných 33 súborov, 237 položiek. Konkrétne ide o objekty: 
Hubová - r.k.k. Povýšenia sv. Kríža, Liptovská Lúžna - r.k.k. sv. Trojice, Liptovská 
Teplá - r.k.k. sv. Filipa a Jakuba, Liptovské Revúce - r.k.k. Očisťovania P. Márie, 
Liptovské Sliače - r.k.k. sv. Šimona a Júdu, Lúčky - r.k.k. Povýšenia sv. Kríža, Ludrová - 
r.k.k. Všetkých svätých, Ludrová - r.k. kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Martinček - r.k.k. 
sv. Martina, Ružomberok - r.k.k. sv. Ondreja, Ružomberok - r.k.k. Povýšenia sv. Kríža, 
Ružomberok - Černová - r.k.k. P. Márie Ružencovej, Valaská Dubová – r.k.k. sv. Michal. 
K uvedeným výtvarným súčastiam architektúry boli vypracované evidenčné listy.  
V databáze vitráži bol aktualizovaný súbor vitráží v Zákopčí (604/1-12), kde boli 
vymenené okná s vitrážami.  
Priebežne boli dopĺňané a aktualizované fotografie.  
Testovanie, pripomienkovanie nasadených verzií aplikácie časť Súčasti architektúry, 
priebežná komunikácia s f. TEMPEST.  
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Stav spracovania Revízie ÚZPF k 31. 12. 2013 

 
 

 
Nehnuteľné NKP                                                                       Hnuteľné NKP 

                                          spracované                            zavedené v SQL                      spracované                          zavedené v SQL 
                                                      NKP                                                                               NKP 
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                                                            Bratislavský           B.bystrický               Košický                  Nitriansky                 Prešovský              Trenčiansky              Trnavský                   Žilinský 
                                                               kraj                             kraj                        kraj                         kraj                               kraj                             kraj                      kraj                        kraj 

 

 nehnuteľné NKP 
   
 hnuteľné NKP 

 



32 
 

 
� Plán hlavných úloh č. B. 3) 

Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia 
objektov a predmetov za NKP na základe podnetov  z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu 
NKP SR, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na základe aktuálnych 
podnetov. 

T:  06,  12/2013 
Z: ÚVŠS, ONKP, OŠIS, KPÚ, OPÚ, Referát 
archeológie  
S:OOA 

 
Cieľom tejto časti úlohy je plnenie ustanovení zákona NR SR č. 49/2002 Z. z o ochrane 
pamiatkového fondu, v znení zákona č 479/2005 a zákona č. 208/2009 Z. z.,, uvedených v § 
15 ods. 1 a 2, § 20 a § 22. 
Harmonogram je postavený na spracovávaní návrhov na vyhlásenie hnuteľných 
a nehnuteľných vecí za NKP tak ako vyplynú z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu NKP SR, 
analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na základe aktuálnych podnetov. 
Metodika úlohy: identifikácia navrhovaných vecí, dopĺňanie vecných podkladov, získavanie 
informácií a podkladov k navrhovaným veciam z Katastra nehnuteľností,  sústreďovanie, 
analýza a syntéza poznatkov; fyzická obhliadka a vyhodnotenie veci v teréne, 
fotodokumentácia a grafická dokumentácia, predloženie materiálov na rokovanie Komisie pre 
posudzovanie pamiatkového fondu, komplexné spracovanie návrhu v zmysle metodiky, 
správne konanie vyhlásenia veci za NKP, spracovanie rozhodnutia PÚ SR. Po nadobudnutí 
právoplatnosti vyhlásenia veci za NKP vkladanie textov a obrazových príloh do registra 
hnuteľných a nehnuteľných NKP. 

 
KPÚ a odbory PÚ SR spracovali v roku 2013 :  
 
Podklady na vyhlásenie vecí za NKP: 
Dvorníky, rím.- kat. kostol Povýšenia sv. Kríža, socha oltárna Anjel adorujúci   
Siladice, rím.- kat. kostol Všetkých svätých: obraz oltárny sv. Trojica;  zvon  
Hlohovec, r.k.k. Všetkých svätých:  
- oltár Panny Márie Lurdskej  
- oltár bočný Narodenia Krista;  
- súsošie Kalvárie  
- organ  
- paramentár  
- sochy voľné súbor  
- obraz závesný sv. Barbora  
- obraz závesný sv. Ján Evanjelista  
- obrazy závesné súbor Martýriá 
františkánskych svätcov  
Hlohovec, mestský cintorín 
- súbor hrobiek  
- náhrobky a náhrobníky  
Kežmarok, rím. kat. kostol Navštívenia Panny Márie  
- obraz závesný a rám Apoteóza sv. Pavla 
- obraz závesný sv. Barbora 
- súsošie krstiteľnice Krst Krista 
- svietniky oltárne súprava 
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Muráň, rím. kat. kostol sv. Juraja 
 - organ jednomanuálový, dvojvežový 
Skerešovo, kostol kalvínsky 
 - organ jednomanuálový, trojvežový 
Leváre, rím. kat. kostol Navštívenia Panny Márie 
- organ pozitív jednomanuálový dvojvežový 
Rákoš, kostol ev.a.v.  
– organ jednomanuálový trojvežový 
Ratková, kostol ev.a.v. 
 – organ jednomanuálový dvojvežový 
Levoča, ev.a.v. kostol  
- organ pozitív jednomanuálový blokový 
Bratislava, Pivovar Stein, doplnenie podkladu na vyhlásenie o objekt vodnej veže. 
Bratislava, továreň Dynamit Nobel:  -vodojem I.  -továreň Vistra   -elektráreň  -sklad   
Bratislava-Dúbravka, opevnenie delostrelecké  
Piešťany, Ružový mlyn, oprava a doplnenie podkladu  
Hnilčík, súbor - banské štôlne Ľudmila, Karol, Apolónia, Martin,  Nižný Grünblatt, Vyšný 
Grünblatt   
Sládkovičovo, parný mlyn 
Sládkovičovo, sýpka v parku kaštieľa 
Sládkovičovo, mauzóleum rod. Kuffner v parku kaštieľa 
Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 
Modrý Kameň – cintorín Balassovcov 
Poprad, časť Kvetnica, dom liečebný č. 425 
Poprad, kostol r. k. a zvonica, ÚZPF 840/1-2 (rozšírenie o múr ohradný, cint. príkostolný, 
úprava sadovnícka) 
Senec, kalvária  
Bernolákovo, vodná veža 
Senec, ev.a.v. kostol  
Ilava, veža mestská  
Matiašovce, krížová cesta   
Banská Bystrica, evanjelický cintorín na Lazovnej ul. 
Nesvady, okr. Komárno, ev.a.v. kostol  
Matiašovce, r. k. kostol sv. Petra a Pavla, ÚZPF 911/0 (rozšírenie o múr ohradný, cint. 
príkostolný, úprava sadovnícka) 
Rudník, kostol r. k. sv. Anny, ÚZPF 10090/1 (rozšírenie o kaplnku sv. J. Nepomuckého) 
Chmeľovec, kostol ev. av., ÚZPF 298/0 (rozšírenie o múr ohradný, cint. príkostolný) 
Bystrá, kostol gr.k. a zvonica, ÚZPF 10361/1-2 (rozšírenie o úpravu sadovnícku) 
Kuková, kostol ev. a.v., ÚZPF 181/0 (rozšírenie o cint. príkostolný) 
Veľká Lomnica, kostol r. k. sv. Kataríny Alex.,  ÚZPF 1005/0 (rozšírenie o múr ohradný, 
cint. príkostolný) 
Veľké Leváre, habánsky dvor č. 78, dom ľudový a pivnica, č. ÚZPF 759/1-2,  návrh na 
rozšírenie objektovej skladby 
Veľké Leváre, habánsky dvor č. 69, č. ÚPF 760/1-2 návrh na rozšírenie objektovej skladby 
pamiatky  
Martin, časť Záturčie, ul. Riečiny, zemianska kúria Dávidovská, 
Žilina, časť Kálov, vila, p. č. 358 
Dlhá Nad Oravou, socha sv. Jána Nepomuckého 
Stráňavy, zvon 
PRĽA Podbiel – rozšírenie objektovej skladby NKP č. 115-116, 106, 117 
PRĽA Podbiel –rozšírenie objektovej skladby NKP č. ÚZPF 2046, 2052 a 2770 
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Košice: historická električka z roku 1912  
Dolný Lopašov, zvon ranobarokový 
Skalica, lekárenský nábytok-súprava  
Trnava, objekt Marianeum socha Panny Márie  
Nitrianske Pravno – socha na pilieri – Pieta 
Nitrianske Pravno – socha na podstavci sv. Florián 
Nitrianske Pravno – socha na stĺpe – Panna Mária 
Nitrianske Pravno – socha na podstavci sv. Ján Nepomucký 
Nitrianske Pravno – socha voľná – Najsvätejšia Trojica – Trón milosti 
Nitrianske Pravno – Kalvária „Solka“ (30 PO) 
Brezová pod Bradlom – národný dom M. R. Štefánika 
Brezová pod Bradlom – pamätník M. R. Štefánika na Bradle – PO Strážnica 
Handlová, Nová Ves – kaplnka sv. Vendelína 
Nové Mesto nad Váhom – rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – dvere vnútorné 
jedno krídlové oplatované – 2ks 
Nové Mesto nad Váhom – palác prepoštský – dvere vnútorné jednokrídlové maľované, dvere 
jednokrídlové drevené s kovaním, obrazy závesné súbor – portréty prepoštov (1-11) 
Domaniža – rímskokatolícka fara 
Stará Lehota – rímskokatolícky kostol, zvon z roku 1695 
Považany – Vieska – zvonica – zvon z roku 1859 
Považany – Mošovce – zvonica – zvon z roku 1778 
Lúka – rímskokatolícky kostol – zvon z roku 1774 
Beluša – rímskokatolícky kostol – zvon z roku 1831 
Jarovnice – kúria,  
Lemešany-Chabžany – kaštieľ,   
Snina – dom služobníctva + park,  
Bardejov - Stöcklova 35,   
Bardejov - Veterná 12,  
Bardejov - Kláštorská 16,  
Prešov, Moyzesova č. 42, 42/A – mestský dom, Pavľany č. 37, dvor roľnícky  
Spišské Podhradie, Podzámková 22, Dom meštiansky a hosp. stavby (dom meštiansky, 
stodola, maštaľ),  
Spišské Podhradie, Mariánske nám. 2, Dom meštiansky,   
Bijacovce 91, Dom roľnícky (dom ľudový s podšopou, sýpka, stodola, studňa),  
Záborské – epitaf, Bardejov, Synagóga s areálom – historický kotol, Levoča, Kostol ev. a v., 
organ pozitívKapušany, okr. Prešov - monštrancia z Rímskokatolíckeho farského úradu 
Šambron, okr. Stará Ľubovňa, ikona procesiová a socha Vir dolorum z gréckokatolíckeho 
Chrámu Ochrany Bohorodičky 
Mojmírovce, fara,  
Nitra, časť Mlynárce, kaplnka prícestná, Vráble, časť Horný Ohaj, zvonica,  
Šurianky, kaplnka prícestná,  
Nitra, časť Šúdol, kaplnka,  
Nitrianska Blatnica, socha prícestná, sv. J. Nepomucký,   
Nitra, súsošie na podstavci prícestné, sv. J. Nepomucký s anjelmi,  
Nitra, časť Mlynárce, zvonica,  
Lukáčovce, socha na stĺpe, sv. Urban,  
Jelšovce, socha na podstavci prícestná, sv. J. Nepomucký,  
Jarok, socha na podstavci prícestná, sv. Florián, Branč, socha  na podstavci, sv. Urban,  
Podhorany, kaplnka pohrebná, Bartakovičovcov, Belá, socha na podstavci prícestná, sv. J. 
Nepomucký,  
Klasov, kazateľnica,  
Podhorany, kúria a plot pletivový,  
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Podhorany, kaplnka pohrebná, Kochanovských, Topoľčany, budova administratívna,  
Nitra, časť Kynek, škola,  
Veľký Ďur (Čifáre), kaštieľ poľovnícky,  
Klasov, kaštieľ a park,  
Banská Štiavnica, Dolná ružova 14  
Banská Štavnica, Trať mládeže 
Banská Štiavnica, Remeselnícka 11 
Banská  Belá č. 92  
Banská Štiavnica, Horná Resla 18 
Banská Štiavnica, Banky, Ev. fara, škola a zvonica  
Banská Štiavnica, Horná Ružová 8, banícky dom  
Cerovo, Hrad Litava 
Kalamárka, ranostredoveký hrad + praveké hradisko 
Gemer, Hrad Gemer 
Jelšava, Starý hrad 
Lovinobaňa, zaniknutý hrad 
Lovinobaňa, externé opevnenie hradu 
Ľubietová , mestský hrad 
Luboreč, Lisec 
Nižný Skalník, Maginhrad 
Podhorie, Hrad Žakýľ 
Rudno nad Hronom, Ivankov hrad 
Sklené Teplice, Hrad Teplica 
Šivetice, Hrad Múrik 
Tekovská Breznica, Vartovka  
Tisovec, lokalita Hradová 
Rimavské Brezovo, neskorobaroková sýpka pri ev.a.v. fare 

 
 
 

Podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP: 
 

Banská Bystrica ev. a. v. cintorín, hrobka Hudecovcov 
 

 

Ratnovce – kostol sv. Margity a cintorín,   
Dolný Lopašov - kostol s areálom 
Dolný Lopašov - socha s podstavcom  
Ratnovce – kostol  a cintorín  
Šamorín -  kostol a kláštor paulánov 
Vrakúň, park 
Pečeňady – park 
Veľká Lomnica, areál r. k. Kostola sv. Kataríny  
Prešov, Nižná Šebastova – kláštor s areálom, Prešov, Nižná Šebastova kaštieľ s areálom, 
Batizovce, kaštieľ s areálom, 
Horné Lefantovce, kláštor s areálom, p. č. 735/9, 1422/4, kaplnka, č. ÚZPF 1422/2,  
Horné Obdokovce, mauzóleum s areálom, úprava sadová, p. č. 353/1, č. ÚZPF 164/2,  
Horné Obdokovce, mauzóleum s areálom, oplotenie,  p. č. 353/1, č. ÚZPF 163/3,  
Malé Vozokany, kaštieľ s areálom, brána, p. č. 856/1, č. ÚZPF 1463/3,  
Komárno, kolégium , záhrada, č. ÚZPF 2101,  
Beladice, Kaštieľ s areálom, promenáda, č. ÚZPF 1396, Pustý Chotár, kaštieľ s areálom, 
terasa, č. ÚZPF 1397 
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Podklady na zrušenie vyhlásenia veci za NKP: 
 

Cabaj – Čápor, mohyla, arch. lokalita, p. č. 763/8, 
 
 
Podnety na vyhlásenie veci za NKP: 
 
Plešivec, kostol  ref. – HNKP - organ, lavica, lavica s baldachýnom, lavica s medailónom; 
Hronský Beňadik, kaplnka – HNKP – oltár, lavice, kazateľnica 1, kazateľnica 2;   
Sečianky, Kostol sv. Kozmu a Damiána - NhNKP,   
Ondrejovce,  Kostol sv. Ondreja a Kaplnka Navštívenia P. Márie – NhNKP; 
Dvorníky, rím.-kat. kostol Povýšenia sv. Kríža: socha oltárna Anjel adorujúci 
Hlohovec, r.k.k. Všetkých svätých: 1/ oltár bočný v kaplnke P. Márie Lurdskej, 2/ oltár bočný 
sv. Rodiny v sakristii, 3/ organová skriňa, 4/ súbor obrazov na stene krížovej chodby 
Siladice, r.k.k. Všetkých svätých: 1/obraz oltárny sv. Trojica, 2/ zvon 
Siladice, r.k.k. Všetkých svätých: sochy svätcov 
Dvorníky, rím.-kat. kostol Povýšenia sv. Kríža: socha voľná Pieta 
Leváre, r.k.k. Navštívenia Panny Márie – organ jednomanuálový dvojvežový 
Rákoš, e.a.v. kostol – organ jednomanuálový trojvežový 
Ratková, ev.a.v. kostol – organ jednomanuálový dvojvežový 
Partizánska Ľupča, rodinný (meštiansky dom), p. č. 99 ( 
Nové Mesto nad Váhom, kostol Narodenia Panny Márie : oltár bočný sv. Anny, oltár bočný 
Ukrižovania, kaplnka sv. Rochusa Handlová, Nová lehota – kaplnka sv. Vendelína : Beckov, 
kostol sv. Jozefa – zvon z roku 1734 
Beckov, kostol sv. Jozefa – zvon z roku 1790 
Beckov, ev. a. v. zvonica – zvon z roku 1892 
Bošáca, zvonica – zvon z roku 1882 
Modrová, kostol sv. Michala – zvon z roku 1887 
Moravské Lieskové, ev. a. v. kostol – zvon z roku 1891. 
Nové mesto nad Váhom, kostol Narodenia Panny Márie – zvon z roku 1823 
Haluzice, zvonica Častkovce, zvonica – podnet na vyhlásenie 
Trenčianske Bohuslavice – archeologická lokalita Hradisko  
Nitrianske Pravno, pamätník padlých I. svetovej vojne so sochou Krista Krála  
Haluzice – zvonica – zvon z roku 1601 
Častkovce, zvonica – zvon z roku 1777 
Horná Streda, rímskokatolícky kostol – zvon z roku 1632 
Beluša, archeologická lokalita „Mohylník“  
Moravské Lieskové – socha sv. Jána Nepomuckého  
Chocholná – Velčice – kaplnka 
Beluša – kríž s korpusom 

Kežmarok, rím.kat. kostol Navštívenia Panny Márie, č. ÚZPF 2000/0 – kalich   
Oravské Veselé, rím.kat. kostol sv. Alžbety, č. ÚZPF 4455/1 – svätostánok 
Hrlica, kostol ev.a.v., č. ÚZPF  10132/0 – organ jednomanuálový 
Bardejov, Hviezdoslavova 3, dom meštiansky  
Čierny Brod, kúria 
Dlhé Pole, Kríž s korpusom 
Drienovec (okr. Košice – okolie), rím.-kat. kostol sv. Martina: krstiteľnica z r. 1780, č. ÚZPF 
SR 999/0 
Hrabušice (časť Hrabušická píla) – dom ľudový - č. ÚZPF SR 2350/0  
Pruské – grotta, č. ÚZPF 772/3 
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Beluša – socha na podstavci sv. Ján Nepomucký 
Beluša – pomník padlým I. a II. svetovej vojne 
Kľačno – rímskokatolícky kostol 
Partizánska Ľupča, meštiansky dom č. 81 (D. Mrázová) – materiál na predbežné posúdenie do 
Komisie na posudzovanie pamiatkového fondu 
Nová Bystrica, kaplnka  
Gbely,  Kostol sv. Michala  
Banská Štavnica, Dolná 13  
 
Podnety na zmenu vyhlásenia:  
 
Zacharovce, ev.a.v. kostol - rozšírenie o cintorín príkostolný, vežu, múr ohradný;  
Koceľovce kostol ev.a.v. – rozšírenie o cintorín príkostolný a múr ohradný s bránami;  
Hronský Beňadik, kostol sv. Egídia – rozšírenie o cintorín príkostolný, múr ohradný, sochu 
anjela 1, sochu anjela 
 
Podnety na zrušenie vyhlásenia:  
 
Hrlica, kostol ev.a.v. – organ jednomanuálový 
 
 
 
� Plán hlavných úloh č. B. 4) 

Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených PZ, PR a ich ochranných 
pásiem pre zverejnenie na webovej stránke PÚ SR. 

T: 12/2013 
Z: OPÚ  
S: OŠIS 
 

Výstupom každej revízie v rámci úloh A Plánu hlavných úloh na rok 2013  je 
i spracovanie digitálneho mapového podkladu územia. Tie sa následne poskytnú aj na 
uverejnenie na webovej stránke úradu 
Počet :   23 

PZ Horné Plachtince,  PZ Komárno, PZ Smolník    
PZ Torysky   
PZ Bátovce, Bratislava - Rušňové depo, Čelovce, Hlohovec, Hybe, Jelšava, Lipovce - 
Lačnov, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Modra, Oravský Podzámok, Rimavská 
Sobota, Sirk - Železník, Stankovany - Podšíp, Tatranská Lomnica, Tvrdošín, Zlaté 
Moravce;  PR Nitra, Podolínec  
 

 
� Plán hlavných úloh č. B. 8) 

Spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01, 
T: 02/2013 
Z: ODGD 

 
Cieľom úlohy je zistenie množstva prostriedkov použitých z verejných zdrojov na obnovu 
NKP. Hlásenia štatistických jednotiek, ktorými sú ústredné orgány, organizácie rezortu 
kultúry a samosprávne kraje, obce a mestá sa elektronicky nahrávajú prostredníctvom 
KEŠKULTu na stránku MK SR. Na základe KULT 1 – 01 boli zistené vynaložené 
prostriedky na obnovu NKP vo výške 42.296.891 €.  
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Podrobnejšie informácie možno  nájsť na stránke 
www.culture.gov.sk:http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/sumare-2012-215.html 

 
 
� Plán hlavných úloh č. B. 9) 

Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP za rok 2012. 
a) Spracovanie podkladov k obnove NKP. 

T: 06/2013 
Z: KPÚ 

 
KPÚ Bratislava: 
Pracovníci KPÚ Bratislava sa štátnym, resp. pamiatkovým dohľadom a inou odbornou 
činnosťou podieľali na obnove 26 nasledovných NKP, ktorá bola ukončená v roku 2012; 
následne boli akcie obnovy vyhodnotené na on-line formulároch:  

• 92/0 Bratislava, Laurinská 3, Dom bytový, obnova fasády 
• 745/2 Bratislava, Vajnorská, NOVÁ DOBA, obnovy fasád 
• 739/1,2,7 Bratislava, Šancova, UNITAS, obnovy fasád 
• 651/0 Bratislava, Nedbalova 17, Dom meštiansky, komplexná obnova 
• 101/0 Bratislava, Michalská 7, Dom meštiansky, obnova fasády 
• 110/0 Bratislava, Michalská 9, Dom bytový, obnova fasády 
• 116/0 Bratislava, Michalská 19, Dom meštiansky, obnova fasády 
• 118/0 Bratislava, Michalská 23, Dom meštiansky, obnova fasády 
• 184/1 Bratislava, Primaciálny palác, obnova a reštaurovanie portika 
• 198/1  Bratislava, Rudnayovo nám. 1, Katedrála sv. Martina kaplnka sv. Anny,   

obnova strechy a reštaurovanie fasád 
• 164/1-6 Bratislava, Kazateľnica z kostola Zvestovania Panny Márie, rešt. obnova 
• 264/2 Bratislava, Špitálska 21, Kostol alžbetíniek,  obnova fasády a veže kostola 
• 704/0   Bratislava–Jarovce, r. k. kostol sv. Mikuláša,  obnova strechy a fasád 
• 731/0 Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 2, hotel Carlton, obnova časti prízemia 
• 570/0   Bratislava, Gondova 2, Budova administratívna, obnova a zastrešenie nádvoria  
• 129/0  Bratislava, Medená 3, Reduta, komplexná obnova 
• 291/0 Bratislava, Nám. Slobody 1, Palác mestský,  obnova balkóna 
• 49/1-2  Bratislava, Ventúrska 3, Palác mestský,  výmena okien uličnej fasády,   

obnova dvorovej fasády 
• 490/1   Modra, r. k. kostol sv. Jána Krstiteľa, obnova strechy lode a predsiene kostola  
• 11689/1-4 Modra, Obrazy na parapete empory r. k. kostole sv. Jána Krstiteľa, reštaurátorská obnova 

• 406/1 Ivanka pri Dunaji, Kaštieľ, sanácia vlhkosti 
• 485/0 Modra, Štúrova 13, Dom meštiansky, reštaurovanie štukovej výzdoby 
• 515/0 Pezinok, M.R.Štefánika 9, Dom meštiansky obnova strechy a elektroinštalácie 
• 449/0  Malacky,  r.k. kostol sv. Trojice, Záhoráckej ul., obnova fasád a  strechy  
• 163/0 Bratislava, Štefánikova 4, Vila, komplexná obnova 
• 759/0 Bratislava, Leškova 6 , Dom bytový, obnova fasád 

 
     Ďalšie akcie obnovy NKP, začaté v roku 2012 pokračujú z dôvodu rozsahu objektov, resp. 
náročnosti vykonávanej obnovy aj v roku 2013 a budú predmetom dokumentovania na on-line 
formulároch v nastávajúcom hodnotiacom období.  
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KPÚ Trnava: 

• Ratnovce, Vila pamätná a tabuľa pamätná, číslo ÚZPF 980/1-2 
• Trnava, Hrob s náhrobníkom (M. Dohnány), číslo ÚZPF 1055/0 
• Dechtice- Kostol Všetkých Svätých, číslo ÚZPF 793/0 
• Sasinkovo- kaštieľ, číslo ÚZPF 1001/0 
• Sereď- kaštieľ, číslo ÚZPF 2224/1 
• Trnava- Hrob s náhrobníkom, číslo ÚZPF 1055/0 
• Trnava- pavilón, číslo ÚZPF 1124/0 
• Trnava- dom meštiansky, Kapitulská 21, číslo ÚZPF 10201/0 
• Trnava- organ  v Kostole sv. Mikuláša, číslo ÚZPF 760/0 
• Plavecký Peter- dom ľudový, číslo ÚZPF 10638/0 
• Matúškovo- dom ľudový, číslo ÚZPF 34/0 
• Ratnovce- Vila pamätná a tabuľa pamätná, číslo ÚZPF 980/ 

 
 
 
KPÚ Nitra:  celkom  10 obnov 

 
A) Stavebná obnova – 5 akcií: 

• Horné Obdokovce, kaštieľ, č. ÚZPF 163/1 - Obnova spadnutej stropnej 
konštrukcie;  

• Nemčiňany, r. k. kostol sv. Michala Archanjela, č. ÚZPF 1471/0 - Odvlhčenie 
stavby, náter fasády;  

• Zlaté Moravce, r. k. kostol sv. Michala, č. ÚZPF 1585/0 -Obnova fasády, okien;    
• Martin nad Žitavou, r. k. kostol sv. Martina, č. ÚZPF 1546/1 - Obnova okien, 

malieb klenieb;  
• Nová Ves nad Žitavou, park, č. ÚZPF 1517/2, čiastočná obnova   

B) Reštaurovanie –5 akcií: 
 
• Čermany (okres Topoľčany), r. k. kostol Narodenia P. Márie – obraz závesný,           
č. ÚZPF 1938/1, Obraz závesný sv. Jozef s anjelmi, č. ÚZPF 1938/1, komplexná 
obnova oltárneho obrazu s rámom,  

• Nitra – hrad, Baroková brána do areálu hradu, č. ÚZPF 1483/11, Mgr. art. Jan 
Janda, Mgr. art. Marek Repáň, Mgr. art. Peter Šimon, reštaurovanie kamennej 
vstupnej brány do areálu hradu a rekonštrukcia omietky časti opevnenia,  

• Nitra- Kolégium Piaristov, portál kolégia, č. ÚZPF 1500/2,  Mgr. art. Juraj Puškár, 
Mgr. art. Robert Illéš, reštaurovanie portál kolégia,  

• Slatina, rk. kostol sv. Jána Nepomuckého – oltár hlavný sv. Jána Nepomuckého,     
č. ÚZPF 1520/1-7, oltár bočný Božského srdca, č. ÚZPF 1521/1-6, reštaurovanie 
celej predmetovej skladby oboch oltárov, Akad. mal. Árpád Mézes,  

• Ivanka pri Nitre, r. k. kostol sv. Benedikta, č. ÚZPF 1437/0, reštaurovanie 13 
vitráží, Terra, s.r.o., Mário Flaugnatti,   
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KPÚ Trenčín: 
• Adamovské Kochanovce, RK Kostol sv. Petra a Pavla,  č. ÚZ PF 1064/1-8, kompletné 

reštaurovanie dvoch drevorezieb – sôch sv. Petra a sv. Pavla a s konečnou povrchovou 
úpravou, I. etapa reštaurovania 2  sôch anjelov,  

• Beckov – Hrad s areálom,  č. ÚZ PF 1180-1-18, Muzeálne nádvorie : architektonicko 
– historický a archeologický výskum, statické zabezpečenie, statické zabezpečenie 
oporného múru svahu pred barbakanom, hranolová veža, murív nádvoria, časti 
interiéru delovej bašty, západného múra koridoru, barbakan, statické zabezpečenie 
murív koruny kaplnky. Premurovanie čelnej fasády kaplnky, odstránenie cementových 
omietok na časti objektov horného hradu. Nové prekrytie cisterien na hornom hrade 
z dosiek, dosková podlaha v kaplnke, nové schodisko na horný hrad, vybudovanie 
novej prístupovej – zásobovacej komunikácie z námestia po barbakan, nová 
prístupová komunikácia : barbakan – delová bašta, vymurovanie časti východného 
obvodového múru muzeálneho nádvoria a osadenie dočasnej zásobovacej brány. 
Prípojka vody pod hradom, areálový vodovod, požiarny vodovod, zosilňovacia stanica 
vody pre hrad, dažďová kanalizácia, žumpa. Vybudovanie remeselných domčekov, 
pódia a toaliet na dolnom nádvorí, novostavba infocentra s vyhliadkovou terasou 
v hranolovej veži. 

 
• Bohunice, kaštieľ s areálom, č. ÚZ PF 701/1-4, komplexná obnova celého objektu 

kaštieľ,  
• Bojnice – hrad s areálom,  č. ÚZ PF 805/22 – Krídlo severovýchodné /Zimná záhrada/, 

západná fasáda – obnova západnej fasády Zimnej záhrady podľa projektu sanácie, 
obnova exteriérových omietok a kamenných prvkov, sanácia soklovej časti fasády,  
zasekanie elektroinštalácie pod omietku. Práce sa realizovali na základe výskumov, 
ktoré sa uskutočnili v roku 2012 – Architektonicko – historický – Ing. arch. Bóna, 
reštaurátorský výskum kamenných článkov.... Mgr. art. Igor Hovorič,, dokumentácia 
vykonaných umeleckoremeselných prác – Mgr. art. Hovorič.,  

• Domaniža, RK Kostol sv. Mikuláša, š. ÚZ PF 710/1,obnova – výmena šindľovej 
strešnej krytiny za nový šindel  na celom objekte,  

• Kočovce, kaštieľ, č. ÚZPF 1234, obnova fasádnej omietky,   
• Kšinná, RK Kostol sv. Kozmu a Damiána, č. ÚZ PF 200/0,  obnova, III. Etapa  

reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie – extertiér,  
• Livina, RK Kostol sv. Štefana Kráľa, č. ÚZ PF 11679/0 – obnova exteriéru  kostola – 

fasáda svätyne,  
• Lubina, pamätná fara  J. Ľ. Holubyho, č. ÚZ PF 1246, obnovné práce v interiéri 

objektu – drevené podlahy, oprava kazatových dverí, úprava schodiska  do podkrovia, 
realizácia interiérových omietok, rozvody elektriny, plynu, montáž kotlov, rozvody 
kúrenia, prípojky plynu a elektriny, oprava  

• Melčice - Lieskové , RK Kostol sv. Trojice, č. ÚZPF 1251/1 – obnova interiéru 
kostola, výmaľba, realizácia nového liturgického zariadenia, nové svietidlá, dlažba vo 
svätyni, osadenie kruhového vitrážneho okna vo svätyni,  

• Myjava, RK Kostol  sv. Štefana, č. ÚZPF 644/0, obnova strechy, výmena strešnej 
krytiny, komplexná obnova elektroinštalácie svetelnej aj zásuvkovej,  

• Nové Mesto nad Váhom, Palác prepoštský, č. ÚZPF 1277/3, reštaurovanie nástennej 
maľby na dvorovej fasáde západného krídla paláca – Archanjel Gabriel s Danielom 
v jame s levmi – II. konečná etapa reštaurovania a dokumentácia vykonaných prác,  

• Nové Mesto nad Váhom, RK Kostol Narodenia Panny Márie,  č. ÚZPF 1277/1, 
obnova – realizácia čiastočne nového trasovania pre nové osvetlenie priestoru 
trojlodia, nové osvetlenie, architektonicko – historický výskum fasád, oprava 
vežových hodín,  
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• Považské Podhradie, Kaštieľ Burg,  č. ÚZPF 761/0realizovaná komplexná obnova 
objektu kaštieľa v zmysle pamiatkového výskumu,  

• Skalka nad Váhom, kláštor benediktínov, č. ÚZPF 1305/1-7, schodisko pod skalným 
previsom, čiastkový archeologický  výskum, historický výskum, aktualizovanie 
geodetického zamerania, realizačný projekt, provizórne statické zabezpečenie 
stredovekého múru vnútorného nádvoria,  

• Timoradza, RK Kostol sv. Ondreja, č. ÚZPF 251/0, obnova interiéru, výmaľba, 
obnova náteru dreveného parapetu empory, náter okenných výplní,  

• Trenčín – Hotel Elizabeth  č. ÚZPF 2210/0, komplexná obnova,  
• Trenčín, RK Kostol farský Narodenia Panny Márie, č. ÚZPF 1375/1 , obnova interiéru 

III. etapa, Reštaurátorský výskum a dokumentácia Návrhu na reštaurovanie štukovej 
výzdoby interiéru kostola,  

• Trenčín – evanjelický kostol, č. ÚZPF 1379/0, obnova fasádnych omietok,  
• Trenčín, RK kostol piaristický sv. Františka Xaverského, č. ÚZPF 1303/1-4, 1304/1-8, 

III. etapa reštaurátorských prác – kompletné zreštaurovanie a opätovné osadenie 3. 
súboru  6 lavíc do interiéru kostola,  

• Trenčín, RK Kostol farský Narodenia Panny Márie, č. ÚZPF 11288/1-2 – Skriňa 
organová 5 – vežová a pozitív trojdielny, Reštaurátorský výskum a Návrh na 
reštaurovanie, realizácia a Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác,  

• Trenčín, RK Kostol farský Narodenia Panny Márie, č. ÚZPF 11288/1-2 – obnova 
interiéru III. Etapa v rozsahu – reštaurátorský výskum a dokumentácia, Návrh na 
reštaurovanie štukovej výzdoby interiéru kostola,  

• Trenčín, RK Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie,  č. ÚZPF 10448/0, obnova, 
realizácia vykurovania interiéru spôsobom lavicového kúrie s využitím zemného 
plynu a teplovodných telies,  

• Trenčín, Skalka nad Váhom, kláštor benediktínov, č. ÚZPF 1305/1-7 – obnova 
schodiska pod skalným previsom,  

• Trenčín – m. č. Trenčianske Biskupice, RK Kostol sv. Kozmu a Damiána, č. ÚZPF 
10662/0,  po odstránení koberca, prezentácia keramickej dlažby cca z polovice 20. 
storočia, lavicové vykurovanie – zemný plyn a teplovodné telesá, nové  interiérové 
dvere, markíza nad  novodobým hlavným vstupom,  

• Trenčín. RK  Kaplnka sv. Anny, č. ÚZPF 10447/0, obnova exteriéru- výmena strešnej 
krytiny na veži a nad vstupnou predsieňou, výmena latovania a poškodených častí 
krovu, výmena okna v závere sakristie, výmena vonkajších dvier  na sakristii, nová 
markíza nad týmito dverami, oprava vežových hodín, oprava fasády- vyspravenie 
a nový fasádny náter,  

• Lubina, pamätná fara  J. Ľ. Holubyho, č. ÚZPF 1246, realizácia prípojka a rozvodov 
vody, čiastočne realizovaná kabeláž elektroinštalácie  a odpadového potrubia, 
čiastočne zrealizovaná  hydroizolácia a tepelná izolácia, realizácia vnútorných 
omietok v plnom rozsahu vo všetkých miestnostiach,  

 
KPÚ Žilina: 
Vyhodnotených 12 ukončených akcií obnovy. 
 
KPÚ Banská Bystrica: 

• Rimavské Janovce – kostol, ÚZPF 1013/1, reštaurovanie, časť  obnovená komplexne,  
• Sucháň – Dom ľudový, 19 ÚZPF 11935/1, obnova, čiastočná,  
• Rimavská Sobota, Hlavné námestie 8, Dom župný pamätný, 1ÚZPF 212931/1 obnova, 
časť obnovená komplexne,  

• Rimavská Sobota, Bottova 13, škola, 1ÚZPF 213414/1 obnova, časť obnovená 
komplexne,  
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• Rimavská Sobota, Daxnera 42, Gymnázium, 1ÚZPF 213412/1 obnova, časť obnovená 
komplexne,  

• Lučenec, Masarykova 34, Dom meštiansky, 1ÚZPF 2111073/1 obnova, komplexná, 
 
KPÚ Prešov: 

• Levoča, Námestie Majstra Pavla 1, Kostol evanjelický, č.ÚZPF 2890/1 

• Levoča, Námestie Majstra Pavla 12, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2805/1 
• Levoča, Námestie Majstra Pavla 30, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2919/1 

• Levoča, Námestie Majstra Pavla 63, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2952/1 
• Levoča, Košická ul. 4, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2866/1 
• Levoča, Košická ul. 22, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2884/1 

• Levoča, Mäsiarska ul. 13, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2790/1 
• Levoča, Kláštorská ul. 22, Dom meštiansky, č .ÚZPF 2752/1 

• Levoča, Nová ul. 7, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2962/0 
• Levoča, Nová ul. 25, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2980/1 
• Levoča, Hermana Gustáva ul. 14, Dom meštiansky, č.ÚZPF 2777/1 

• Prešov, Hlavná ul. 73, Radnica a väznica - väznica, č.ÚZPF 1440/2 
• Poprad - Spišská Sobota, r. k. Kostol sv. Juraja, prenosný oltárik sv. Juraja, č.ÚZPF  

1675/1-15 
• Poprad - Spišská Sobota, r.k. Kostol sv. Juraja, patronátne lavice, č.ÚZPF 1691/1-2 
• Poprad - Spišská Sobota, r. k. Kostol sv. Juraja, č.ÚZPF 2892/1 

• Vyšný Komárnik, Dukliansky priesmyk, Pomník Míľnik, č.ÚZPF 1277/6 
• Vyšný Komárnik, Dukliansky priesmyk, Pamätník Čsl. armády, č.ÚZPF 1277/2 

• Lesnica, r. k. kostol sv. Michala, kazateľnica, č.ÚZPF 2066/1-8. 
 
KPÚ Košice: 

• Vyhodnotená obnova 26 národných kultúrnych pamiatok. 
• Zavedenie výsledkov obnovy a reštaurovania za rok 2012 do databáz registrov 

hnuteľných a nehnuteľných NKP. 
 

b) Vyhodnotenie ukončených akcii obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 
2012.  

T: 10/2013 
Z: ODGD  
 

Všetky ukončené akcie obnovy za rok 2012 sú nahodené v ON LINE formulári. 
Celkový počet ukončených akcií obnovy za rok 2013 je 141 v celkovej zistenej sume 18 757 
901,0 € 

 
c) Zavedenie výsledkov obnovy a reštaurovania za rok 2012 do databáz registrov 

hnuteľných a nehnuteľných NKP. 
T: 11/2013 
Z: ODGD 

 

Po zavedení podkladov do ON LINE formulára budú výsledky prenesené aj do 
databáz AIS OP. 
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III. Edi čná a vydavateľská činnosť 
� Príprava a realizácia podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva  s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18.apríl). (Plán hlavných úloh č. F.10) 
� Spoluúčasť na aktivitách podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. (Plán 

hlavných úloh č. F.11) 
� Príprava a realizácia 2 čísiel Revue pre kultúrne dedičstvo – Pamiatky a múzeá. 

 
Plnenie: 
 
� Plán hlavných úloh č. F. 10) 

Príprava a realizácia podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva  s dôrazom na 
Medzinárodný deň pamiatok (18.apríl). 

T: 04/2013 
Z: ÚVŠS, KPÚ 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 27. apríla 

2013 po šiestykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov 
slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo 
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola 
v roku 2013 udelená Mgr. Magdaléne Brázdilovej a Ing. arch. Andrejovi Fialovi,  Mgr. 
Alexandrovi Frickému in memoriam. 
PÚ SR a jednotlivé KPÚ organizovali nasledujúce podujatia: 
PÚ SR – OOA: 

Dr. Žažová Henrieta: Dejiny Kostola sv. Mikuláša biskupa v Sazdiciach. Cyklus 
prednášok o Kostole sv. Mikuláša biskupa v Sazdiciach, 19. 4. 2013, organizátori: Krajský 
pamiatkový úrad v Nitre, OOA PÚ SR a Obecný úrad v Sazdiciach. 
KPÚ Trnava: 

Deň otvorených dverí KPÚ Trnava spojený s výstavou papierových modelov objektov 
v rámci MPR Trnava a ďalších, 18.4.2013, Cukrová 1, Trnava. Organizátori akcie - 
zamestnanci KPÚ Trnava, vypracovanie videoprezentácií vybraných obnov NKP ich 
prezentácia a sprevádzanie s výkladom - Kazimír, Zacharová, Zelina, Grznár,  spolupráca pri 
organizovaní výstavy papierových modelov kultúrnych pamiatok  - Kondlová. 
KPÚ Trenčín: 
• 17.05.2013 – podujatie organizované v kostole Narodenia Panny Márie v Trenčíne (+ 

objekty Mariánskeho vrchu NKP – kostol s areálom) pod názvom: „Príbeh obnovy 
trenčianskeho farského kostola alebo ako sa reštauruje kultúrna pamiatka“, prednášky: 

- Mgr. Mária Vdovičíková – história a obnova NKP 
- Mgr. Lucia Pavolková – stavebno-historický vývoj kostola a objektov Mariánskeho 

vrchu 
KPÚ Nitra: 
• Deň otvorených dverí na KPÚ v Nitre (18.apríl) spojený s prezentáciou výstav: 

- Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja 
- Kaštiele a parky v Nitrianskom kraji. 

• Deň pamiatok v Sazdiciach, 19.4.2013, Dom kultúry Sazdice, organizátor obec Sazdice 
v spolupráci s KPÚ Nitra a OOA  PÚ SR:  prednáška s názvom „Možnosti pamiatkovej 
obnovy a prezentácie kostola sv. Mikuláša v Sazdiciach“ ( Tatiana Danieličová). 

• Historické a sakrálne pamiatky mesta Topoľčany -  vedomostná súťaž Mesta Topoľčany, 
organizovaná Miestnym odborom Matice slovenskej Topoľčany, KPÚ Nitra a redakciou 
týždenníka Pardon  (Anna Jurišová) 
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• Obraz sv. Jozefa s anjelmi z r. k. kostola Narodenia P. Márie v Čermanoch – výstava      
o priebehu  obnovy reštaurovaním na pracovisku v Topoľčanoch (Anna Jurišová) 

KPÚ Banská Bystrica: 
• „Hnuteľné pamiatky v premene času“ - výstava výtvarných prác detí zo SZUŠ v Lučenci 

v priestoroch Okresného úradu v Lučenci, zadanie témy spracovania  a organizácia 
výstavy. 

KPÚ Žilina: 
• KPÚ Žilina pokračoval v rámci osvety, vzdelávania a ďalšej propagácie v priestoroch 

jeho budovy v prezentácii vybraných akcií významných pamiatkových obnov 
a pamiatkových výskumov realizovaných v Žilinskom kraji (Čičmany dom č. 44, 
Múzeum Ladislava Mattyaszovského v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom, Novoveké 
opevnenie v Tvrdošíne).  

KPÚ Košice: 
• Výstava „Detail v architektúre Košíc do konca 19. storočia“, v spolupráci so Štátnou 

vedeckou knižnicou v Košiciach, prezentovaná v expozičnej sieni Štátnej vedeckej 
knižnice v čase 21.5.-11.6.2013 - odb. garant: Mgr. Gembický, spolupráca: kolektív KPÚ 
Košice. Výstava bola prezentovaná v čase, kedy sú časté školské výlety základných škôl 
nielen z Košíc, ale i okolia. V rámci výstavy bola aj súťaž o správnu identifikáciu budov 
podľa označených fotografií ich detailov, zo správne vyplnených súťažných lístkov boli 
vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí dostali ako odmenu publikáciu o košických 
historických budovách „Štýly krásy – detail v architektúre Košíc“. 

• Účasť na cykle prednášok pri príležitosti Dňa pamiatok v rámci aktivít Zemplínskeho 
múzea v Michalovciach 18.4.2013, s príspevkom o aktuálnych obnovách pamiatkového 
fondu a výsledkoch archeologických výskumov a architektonicko-historických výskumov 
v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance: Ing. arch. Hriň, Mgr. Pristáš 

 
 
� Plán hlavných úloh č. F. 11) 

Spoluúčasť na aktivitách podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. 
T: 09/2013 
Z: ÚGR, ÚVŠS, KPÚ 

KPÚ Nitra: 
• Deň otvorených dverí na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, 20. 9. 2013, Nitra- 

prezentácia výstav: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja; Národné 
kultúrne pamiatky mesta Nitra (Valeková a kol.). 
 

• DEKD Nitra – slávnostné otvorenie 22. ročníka, Synagóga v Nitre,  17. 9. 2013               
Valeková, A.: 10. výročie obnovy synagógy- príhovor). 

 
 
 
 
 
KPÚ Trenčín: 
 

• Mária Ružôňová – Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013, 17.09.2013,Považská 
Bystrica prednáška o sakrálnych nehnuteľných kultúrnych pamiatkach okresu 
Považská Bystrica. 

• Mária Vdovičíková – Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013, 17.09.2013, 
Považská Bystrica prednáška o hnuteľných kultúrnych pamiatkach. 

• Brigáda pracovníkov KPÚ na Považskom hrade – 4. 10. 2013 
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KPÚ Žilina: 

V roku 2013 KPÚ Žilina pokračoval v rámci osvety, vzdelávania a ďalšej propagácie 
v priestoroch jeho budovy v prezentácii vybraných akcií významných pamiatkových obnov 
a pamiatkových výskumov realizovaných v Žilinskom kraji (Čičmany dom č. 44, Múzeum 
Ladislava Mattyaszovského v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom, Novoveké opevnenie 
v Tvrdošíne).  
 
KPÚ Košice: 
 
V spolupráci so Združením historických miest a obcí a Magistrátom mesta Košice sa KPÚ 
Košice podieľalo na výbere a príprave tých NKP, ktoré inak nie sú prístupné verejnosti, avšak 
ich vlastníci súhlasili s ich sprístupnením s odborným sprievodcom (sprievodcov zabezpečilo 
Mesto Košice, odborné podklady a prítomnosť kvalifikovaného odborníka pre prípadné 
otázky zabezpečil KPÚ:  odborný výklad a sprevádzanie vo vybraných pamiatkových 
objektoch Košíc v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Pamiatky duchovného života, 
Košice, 13.-14. september 2013 – Mgr. Alezár, Mgr. Gembický, Mgr. Horvát, Ing. arch. 
Hrabinská, Mgr. Jarkovský, arch. Kiráľ, Mgr. Kocáková, Ing. Strnková, Mgr. Mátéová, Ing. 
Markušová 
 
Odborné podklady, spolupráca a koordinácia za KPÚ Košice pre akcie v rámci  Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva. Pamiatky duchovného života, Košice, spoluorganizátori: 
Mesto Košice, ZHMaOS; júl – september 2013 – Mgr. Gembický; Ing. A. Tužinská: odborná 
spolupráca a cudzojazyčné preklady podkladov: Premonštrátska krypta, Krypta Kaplnky sv. 
Michala      

 
� Príprava a realizácia 2 čísiel Revue pre kultúrne dedičstvo – Pamiatky a múzeá. 

  
Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo 62. ročník, čísla 1 – 4/2013  
Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, vydávajú Pamiatkový úrad SR a  Slovenské 
národné múzeum od roku 1952. V roku 2013 redakcia pripravila a vydala štyri štandardné 
čísla podľa plánovaného harmonogramu výroby v rozsahu 72 strán. Číslo 1/2013 bolo 
monotematické, venované pamiatkam Košíc, Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. 
Taktiež číslo 3/2013 bolo tematicky zamerané na Košice, ktoré boli tiež miestom 
odovzdávania výročných cien revue za rok 2012 v rámci otvorenia Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva v septembri 2013.       
Finančné náklady spojené s vydávaním revue v tomto kalendárnom roku znášali obaja 
vydavatelia z vlastných rozpočtov, pričom čísla 1 a 2/2013 financovalo Slovenské národné 
múzeum a čísla 3 a 4/2013 Pamiatkový úrad SR. Náklady spojené s udeľovaním výročných 
cien revue Pamiatky a múzeá znášali vydavatelia rovnakým dielom.   
Redakcia revue iniciovala a spracovala 97 nominačných návrhov na výročné ceny za rok 
2012. Udelila 10 výročných cien v 8 kategóriách. Ocenené diela boli predstavené článkami v 
čísle 3/2013 a vlastnou audiovizuálnou prezentáciou na slávnostnom odovzdávaní výročných 
cien 13. septembra 2013 v Košiciach. 
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IV. Archívna a knižničná činnosť 
 

Súčasťou Pamiatkového úradu SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je 
všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 
evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 
poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou 
plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2013.  

 
� Usporiadanie a inventarizácia fondu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti 

a ochrany prírody z roku 1958 – 1981. (Plán hlavných úloh č. D.1) 
� Usporiadanie a inventarizácia fondu Krajské stredisko Bratislava v r. 1991 – 2001. 

(Plán hlavných úloh č. D.2) 
� Revízia a evidencia Zbierky Uhorskej pamiatkovej komisie v Budapešti r. 1872 - 1903 

(Plán hlavných úloh č. D.3) 
� Revízia Zbierky starých pohľadníc. Inventár zbierky. (Plán hlavných úloh č. D.4) 
� Analytická príprava a finalizácia modulu ARCHÍV v rámci Reminiscence Portal E3. 

Nasadenie aplikácie do produkčného prostredia (Plán hlavných úloh č. D.5) 
� Testovanie fyzických podmienok uloženia a ochrany archívnych dokumentov (Plán 

hlavných úloh č. D.6) 
� Aktualizácia údajov na intranete v databáze Archív digitálnych objektov a vkladanie 

textov a digitálnych dokumentov do databázy  (Plán hlavných úloh č. D.7) 
� Štúdium zdrojov informácií a spracovávanie bibliografických záznamov pre výberovú 

bibliografiu k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za rok 2011. (Plán hlavných 
úloh č. D.8) 

 
Plnenie: 
 
� Plán hlavných úloh č. D. 1) 

Usporiadanie a inventarizácia fondu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody z roku 1958 – 1981. 

T: priebežne 
Z: OOA 

 
Spracovávanie archívneho materiálu, systematická identifikácia archívnych dokumentov, 
odborno-metodických záznamov z činnosti Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a 
ochrany prírody. Prebieha vyčleňovanie materiálov presahujúcich sledovaný časový úsek 
a overovanie správnej lokalizácie. Prehodnotený materiál predstavuje súbor 159 archívnych 
škatúľ. Po obsahovej stránke ide o administratívno-organizačné, osvetovo-propagačné, 
hospodársko-ekonomické či branno-bezpečnostné záznamy, nasledované spismi z výkonu 
pamiatkovej ochrany nad približne troma stovkami lokalít územia Slovenska. Činnosť sleduje 
cieľ spracovať archívny materiál podľa archívnych metód do fondu Slovenský ústav 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a po dobudovaní programového zázemia 
vytvorenie archívnej pomôcky. 
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� Plán hlavných úloh č. D. 2) 
Usporiadanie a inventarizácia fondu Krajské stredisko Bratislava 1991 – 2001. 
Inventár fondu 

T: 12/2013 
Z: OOA 

 
 
Archívny fond Krajského strediska Bratislava (1963) 1991 – 2001 (2002) bol definitívne 
spracovaný, zinventarizovaný a sprístupnený bádateľskej verejnosti. Archívna pomôcka bola 
spracovaná kvôli poruche na programe Janus len v tabuľke Excel. Zinventarizovaných 
bolo2450 záznamov. Zároveň boli spracované úvodné časti inventára(charakteristika a rozbor 
fondu). Dokumenty boli uložené do 98 archívnych škatúľ a založené v depozite č. 111. 
Inventár bude publikovaný na webovej stránke úradu. 
  

 
� Plán hlavných úloh č. D. 3) 

Revízia a evidencia Zbierky Uhorskej pamiatkovej komisie v Budapešti r. 1872 - 1903. 
T: priebežne 
Z: OOA 

 
Revízia časti zbierky zinventarizovaných kópií spisov Uhorskej pamiatkovej komisie. 
Regesty inventárnych záznamov(900) boli prepísané z klasickej formy (PACHANSKÁ, 
Katarína. Uhorská dočasná pamiatková komisia a Štátna pamiatková komisia 1872 – 1903. 
Inventár zv. I. Bratislava : Archív Pamiatkového ústavu v Bratislave, 1994, 121 s.) do 
elektronickej formy v programe Janus.  
 
� Plán hlavných úloh č. D. 4) 

Revízia Zbierky starých pohľadníc. Inventár zbierky. 
      T: 06/2013 
      Z: OOA 
 
Uskutočnila sa revízia zbierky starých pohľadníc. Zrevidovaných bolo 14 498 pohľadníc. Pri 
revízii sa aktualizoval miestny register a pohľadnice sa usporiadali podľa neho. Inventár 
zbierky je v digitálnej podobe. 
 
� Plán hlavných úloh č. D. 5 

Analytická príprava a finalizácia modulu ARCHÍV v rámci Reminiscence Portal E3. 
Nasadenie aplikácie do produkčného prostredia. 

      T: 12/2013 
      Z: OOA 
 
Práca na aplikácii Archív sa začala začiatkom mája 2013. Uskutočnili sa pracovné stretnutia 
so zodpovedným programátorom firmy Tempest Tomášom Zemanom, na ktorých bola 
vyjasnená archívna terminológia, odborné činnosti, štruktúra fondov a zbierok, kategórie 
nutné pri evidencii fondov/zbierok a pri evidencii jednotlivých archívnych dokumentov a ich 
súborov, registre a číselníky, otvorenie a uzavretie fondu/zbierky, tlačové zostavy, tvorba 
inventárov, presun spisov so znakom hodnoty z registratúry do archívu, evidencia bádateľov, 
evidencia výpožičiek, vybavovanie žiadostí o digitalizáciu, využívanie archívu na internete. 
Na základe vzájomnej dohody a vyjasnení požiadaviek, ktoré by aplikácia mala spĺňať, 
spracovala firma Tempest „Podrobný návrh riešenia modulu Archív – Verzia 1.0“, ktorý 
prešiel prvým kolom pripomienkového konania. Z dôvodu pretrvávajúcich problémov na 
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aplikácii AISOP, ktorej sa firma Tempest prednostne venuje, sa programovanie aplikácie 
presunulo na rok 2014.       
 
 
 
� Plán hlavných úloh č. D.6 

Testovanie fyzických podmienok uloženia a ochrany archívnych dokumentov. 
      T: 06/2013 
      Z: OOA 
 

Trvalé uloženie archívnych dokumentov si vyžaduje zabezpečenie depozitov 
s primeranými klimatickými podmienkami vo vyhovujúcich ochranných obaloch. Archív 
PÚSR zabezpečuje ochranu a uloženie svojich fondov a zbierok v depozitároch umiestnených 
na prvom nadzemnom podlaží v budove Pamiatkového úradu SR na ulici Cesta na Červený 
most 6.Areál budovy je oplotený a chránený stálou strážnou službou so služobným psom. Je 
to historická budova bývalého mlyna a továrne, s cca meter hrubými tehlovými múrmi 
a drevenými členenými oknami. Vykurovanie je zabezpečené centrálne a rozvádzané 
radiátormi. V žiadnej miestnosti nie je klimatizácia. Všetky priestory sú vybavené 
protipožiarnym bezpečnostným systémom. 

Depozit č. 109 sa nachádza v bloku A, okná má otočené na západ, nie sú vybavené 
mrežami, ani tieniacou technikou. Papierové dokumenty sú uložené v archívnych škatuliach 
a v kompaktných regáloch a plechových lístkovniciach. Depozit č. 110 je vybavený 
protipožiarnym systémom, papierové dokumenty a knihy sú uložené v mobilných plechových 
skriniach a plechových lístkovniciach. Depozit je priechodný, bez okien, s tromi 
protipožiarnymi dverami. 

Depozit č. 111 je vybavený protipožiarnym systémom, papierové a pauzákové 
dokumenty a knihy sú uložené v archívnych škatuliach, lepenkových tubách a kompaktných 
regáloch. Okná sú otočené na východ, majú mreže, nie sú vybavené tieniacou technikou. 
Depozit bol zasiahnutý haváriou vody a jej presiaknutím z druhého nadzemného podlažia. 

Depozit negatívov je v dvoch menších miestnostiach prístupných z miestnosti č. 109. 
 Je vybavený protipožiarnym systémom, okná sú otočené na juh a západ, sú bez mreží 
a tieniacej techniky. Sklenené a celuloidové negatívy sú uložené v sáčkoch, obálkach, 
v plechových zásuvkách a lepenkových škatuliach.  

Depozit vo fotografickom ateliéri je umiestnený v bloku B, ktorý je prístavbou a 
vykazuje mierne odlišné klimatické podmienky. Priestor je bez okna a slúži na prechodné 
uloženie nespracovaných dokumentov. 

Depozit v tzv. poľskom krídle sa nachádza vo dvore, okná má situované na sever, sú 
zabezpečené mrežami. Miestnosť je pripravená na inštaláciu kompaktných regálov. 
Momentálne sa archívne dokumenty nachádzajú v archívnych škatuliach, ktoré sú uložené na 
nevyhovujúcich dreveno-železných policiach. V tomto depozite sú uložené aj registratúrne 
záznamy KPÚ Bratislava, ktoré boli znehodnotené vodou a napadnuté vysokou vrstvou 
plesní. Záznamy boli dezinfikované v komore Slovenského národného archívu. Spóry plesní 
sú mŕtve, ale materiál nebol zbavený fyzických nečistôt. Z tohto dôvodu je prítomnosť plesní 
cítiť charakteristickým zápachom. Depozit bol v jednom prípade ohrozený stúpajúcou 
hladinou vody potoka Vydrica. 

Pri plnení úlohy sme sa zamerali na sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti 
v jednotlivých priestoroch, vizuálne sme vyhodnotili svetelnú zaťaženosť, prašnosť 
a zabezpečenie proti vniknutiu nepovolaných osôb.  

Podľa vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, § 24 Ochrana pred 
degradačnými činiteľmi, ods. 2) sa má teplota a vlhkosť zaznamenávať a vyhodnocovať 
priebežne, minimálne však dva razy za týždeň. Pre vhodné uloženie papierových dokumentov 
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je prípustná teplota v depozitoch 16 °C s toleranciou ± 2 °C. Prípustná relatívna vlhkosť 
vzduchu je 50 % s toleranciou ±5 %. Pre uloženie fotografických a filmových dokumentov sú 
podmienky prísnejšie. Papierové fotografie vyžadujú priemernú teplotu 15 – 20 °C a relatívnu 
vlhkosť vzduchu 30 – 50%. Filmy a negatívy by mali byť uložené v prostredí s teplotou 0 – 2 
°C a vlhkosťou 30%. 

Pre meranie teploty a vlhkosti v priestoroch archívnych depozitov boli zakúpené 
teplomery a vlhkomery, ktoré boli umiestnené v jednotlivých depozitoch. Zaviedla sa kniha 
meraných hodnôt, do ktorej sa týždenne zapisovali namerané hodnoty. Výsledky merania sú 
uvedené v tabuľke. 

Prípustné hodnoty teploty sa vyskytovali len v depozite v poľskom krídle. V ostatných 
priestoroch bola priemerná teplota o 2 – 4°C až 5 – 7°C vyššia ako sú prípustné hodnoty, a to 
najmä v letných mesiacoch. Priemerná vlhkosť vzduchu bola najlepšia v depozite č. 111, 
v ostatných miestnostiach bola o 10 – 20% nižšia ako sú prípustné hodnoty. Z dôvodu 
kolísania teploty a vlhkosti vzhľadom na meniace sa atmosférické podmienky, sme upravovali 
podmienky v depozitoch vetraním a regulovaním radiátorov. Je to však veľmi nepresný 
a nespoľahlivý spôsob ovplyvňovania klimatických podmienok v depozitoch.   

Depozity č. 109, 111 a depozit negatívov sú vystavené vplyvu slnečných lúčov, čo je 
alarmujúce najmä v depozite negatívov. Prašnosť je pomerne nízka, depozity sú pravidelne 
upratované. Celkovo možno konštatovať, že papierové archívne dokumenty sú uložené 
v takmer vyhovujúcich klimatických podmienkach.  

Najhoršie je zabezpečený depozit negatívov. Nachádza sa v ňom vyše 200 000 
negatívov na rôznych podložkách. Najstaršie negatívy sú na sklenenej podložke so 
želatínovým svetlocitlivým povrchom. Negatívy po roku 1950 sú na celulózovom filme alebo 
plastovej podložke s acetylcelulózovým alebo polyesterovým povrchom. Pre ich trvalé 
uloženie bez vplyvu degradačných činiteľov je potrebné zabezpečiť stálu teplotu a vlhkosť 
v priestoroch, vybaviť okná tieniacou technikou a mrežami. 
 
 
 
 
 

 Depozit 
109 

Depozit 
110 

Depozit 
111 

Foto Negatívy Poľské 
krídlo 

Priemerná 
teplota 

22,9 °C 23 °C 20,9 °C 19,9 °C 20,9 °C 16,5 °C 

Prípustná 
teplota 

16 ± 2 °C 16 ± 2 °C 16 ± 2 °C 16 ± 2 °C 16 ± 2 °C 16 ± 2 °C 

Vyhodnotenie 
o 5-7 °C  
vyššia  

o 5-7 °C  
vyššia 

o 3-5 °C 
vyššia  

o 2-4 °C 
vyššia 

o 3-5 °C 
vyššia 

� 

Priemerná 
vlhkosť 

31 % 31 % 43 % 41,7 % 21 % 38 % 

Vyhodnotenie 
o 20%  
nižšia 

o 20%  
nižšia  

� 
o 10 % 
nižšia 

o 30 % 
nižšia 

o 12 % 
nižšia 
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� Plán hlavných úloh č. D.7 
Aktualizácia údajov na intranete v databáze Archív digitálnych objektov a vkladanie 
textov a digitálnych dokumentov do databázy. 

T: priebežne 
Z: OOA 

 
 

Archív digitálnych objektov je prístupný na webovej stránke www.pamiatky.sk. Aktualizácia 
a vkladanie nových digitálnych dokumentov na intranet sa automaticky prejaví aj na webovej 
stránke. V archíve digitálnych objektov na intranet bolo vložených230 nových archívnych 
dokumentov a zaktualizovaných 350 dokumentov. 
 

 
 
� Plán hlavných úloh č. D. 8) 

Štúdium zdrojov informácií a spracovávanie bibliografických záznamov pre výberovú 
bibliografiu k ochrane pamiatkového fondu na Slovenku za rok 2011. 

T: 12/2013 
Z: OOA 

 
 

Vyhľadávali sme relevantné záznamy v bibliografickej databáze projektu Kis3g Slovenská 
knižnica, v monografiách a článkoch z časopisov. Ide o prevzatie záznamov o dokumentoch 
zo sekundárnych prameňov – elektronického katalógu SNK v Martine – retrospektívnej 
bibliografie. Bibliografické záznamy sú zoradené podľa jednotlivých hesiel formou rešerše 
v elektronickej podobe. Výsledkom je vypracovanie 37 rešerší pozostávajúcich zo 446 
bibliografických záznamov. Spracovalo sa 294 bibliografických záznamov z odborných 
časopisov a zborníkov (20 titulov) nadobudnutých v knižnici PÚ SR. 
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V. Reštaurovanie 
� Reštaurovanie  NKP. 
� Reštaurovanie zbierkových predmetov. 
� Realizácia reštaurátorských návrhov. 
� Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie. 

 
Plnenie: 
 
Prehľad realizovaných akcií ORA Bratislava: 
20 138/09/B        Hlavný oltár  z ev. a. v. kostola  Slavošovce                8 084.- €    
20 142/09/B        Hlavný oltár z r.k. kostola  Turčiansky Ďur                 9 694.- € 
20 143/09/B        Hlavný oltár z r.k. kostola  Háj                                     9 480.- € 
20 146/09/B        Ikonostas z g.kt. kostola Topoľa                                10 694.- € 
20 150/010/B      Bočný oltár z frant. kostola Beckov                             3  689.- € 
20 154/011/B      Gotický oltár z r.k. kostola Rakúsy                              8 475.- €   
20 155/011/B      Ikonostas  z g.kt. kostola Hrabová Roztoka                 8 475.- € 
20 156/011/B      Bočný oltár z r.k. kostola  sv. Heleny Trnava              9 617.- € 
20 161/012/B      Hlavný oltár z ev. a. v. kostola Gočovo                       8 460.- € 
20 162/012/B      Hlavný oltár Markuška                                                8 475.- € 
20163/012/B       Hlavný oltár z ev. a. v. kostola  Roštár                       4 460.- € 
20 164/012/B      Hlavný oltár z ev. a. v. kostola  Brdárka                     8 488.- € 
20 167/013/B      Ikonostas z g.kt. kostola Frička                                   2 639.- € 
20 168/013/B      Hlavný oltár z ev. . v kostola Koceľovce                    3 185.- € 
20 169/013/B      2 sochy svätcov z r.k. Kláštor pod Znievom               1 180.-€ 
20 170/013/B      Bočný oltár z r.k. kostola Fiľakovo                             2 168.- € 
20 171/013/B      Svätostánok –Kalvária B.Š. – rekonšt. sôch                9 935.- € 
 

Prehľad  realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča: 
1. 50 190/04/AB1 – Bočný oltár Panny Márie v r. k. kostole Najsvätejšieho Mena Ježiš  a Mária 

Nižná Šebastová,  RKC Nižná Šebastová  
- ukončenie komplexných reštaurátorských prác na oltári  

 
2. 50 190/04/AB2 – Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého v r. k. kostole Najsvätejšieho Mena Ježiš 

a Mária Nižná Šebastová, RKC Nižná Šebastová  
- ukončenie komplexných reštaurátorských prác na oltári 

 
3. 50 246/09/B/1 – Hlavná fasáda, Zimná 36, Spišská Nová Ves / Schwabik / 

                - ukončenie komplexných umelecko – remeselných prác na uličnej fasáde objektu 
 

4. 50 247/09/AB1 – Renesančný  strop v r. k. kostole,  Horná Lehota   
- ukončenie komplexných reštaurátorských prác na maľovanom drevenom renesančnom 

strope 
 

5. 50 248/09/AB1 – Nástenné maľby v r. k. kostole sv. Juraja, Kostoľany pod  
                             Tríbečom,  RKC Ladice 

  - pokračovanie komplexných reštaurátorských prác v interiéri predrománskej svätyne  

    kostola 
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6. 50 263/10/B/1 – Nástenné maľby v r. k. kostole  Všetkých svätých, Ludrová 
- začatie komplexných reštaurátorských prác na gotických nástenných maľbách v interiéri 

svätyne kostola 
 

7. 50 278/11/AB1 – Bočný oltár sv. Štefana Prvomučeníka v r. k. kostole Nájdenia sv.  
                             Kríža, Hraň  

                - ukončenie komplexných reštaurátorských prác  
 

8. 50 279/11/AB1 – Súbor kostolných lavíc v r. k. kostole sv. Jána Krstiteľa, Spišské  
                            Vlachy,  RKC Spišské Vlachy   

- začatie komplexných reštaurátorských prác  
 

9. 50 281/11/AB1 – Nástenné maľby v r. k. kostole sv. Michala Archanjela, Sedliacka  
                            Dubová  

- realizácia I. etapy  reštaurovania nástenných malieb v interiéri svätyne kostola 
 

10. 50 287/11/AB1 – Exteriérové a interiérové omietky  s fragmentami nástenných  
                             malieb v kostole Zjavenia Pána / ruina /,  Klin nad Bodrogom  

- začatie reštaurátorských prác v interiéri svätyne kostola  
 

11. 50 289/12/AB1 – Súsošie Kalvárie z Baziliky sv. Kríža,  Kežmarok  
                -   začatie reštaurátorských prác  
 

12. 50 294/12/AB1 – Bočný oltár Ukrižovania z r. k. kostola sv. Petra z Alkantary,  
                            Okoličné   

- začatie reštaurátorských prác  
 

13. 50 297/12/AB1 – Hlavný oltár v r. k. kostole sv. Jakuba Levoča,   RKC Levoča 
- realizácia I. etapy  komplexných reštaurátorských prác – reštaurovanie oltárneho 

nadstavca / architektúra a sochárska výzdoba /  
 

14. 50 306/12/AB1 – Exteriér veže r. k. kostola Navštívenia Panny Márie Trebišov,   
                                  RKC Trebišov  

- realizácia komplexných reštaurátorských prác na vrchnej časti veže   
 

15. 50 311/12/AB1 – Patronátne lavice z r. k. kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote,   
                             RKC Spišská Sobota  

  - ukončenie komplexných reštaurátorských prác  na nadstavcoch  lavíc 
 

16. 50 313/12/AB1 – Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého ,  Dlhá nad Oravou  
- začatie reštaurátorských prác na   kamennej soche vrátane podstavca 

 
17. 50 314/12/AB1 – Krstiteľnica z r. k. kostola sv. Michala v Lesnici,  RKC Lesnica  

- ukončenie komplexných reštaurátorských prác na krstiteľnici 
 

18. 50 317/13/B/1 – Drevená brána, SNM – Spišské múzeum v Levoči  
                - demontáž a prevoz brány do priestorov ORA Levoča 
 
 

19. 50 319/13/B/1 – Truhlica, RKC Prešov   
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- realizovanie umelecko – remeselných prác na drevenej truhlici s kovaním z majetku 
RKC Prešov 
 

20. 50 320/13/AB1 –  r. k. kostol sv. Margity, Kopčany  
- komplexné reštaurátorské práce na stredovekých nástenných maľbách v interiéri kostola  

 
21. 50 321/13/B/1 – Ikonostas z Gréckokatolíckeho chrámu Zoslania Ducha svätého,  

                           Úbrež,  GKC Úbrež  

- realizácia reštaurátorských prác na štyroch hlavných ikonách a prislúchajúcej drevenej 
architektúre  

 
22. 50 322/13/AB1 – Krstiteľnica z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Juraja v Slovinkách,  

                            GKC Slovinky  

                - komplexné reštaurovanie drevenej krstiteľnice  
 

23. 50 324/13/B/1 – Mauzóleum, Trebišov   
       -  umelecko – remeselné práce na omietkových vrstvách v interiéri mauzólea 

 

24. 50 328/13/B/1 – Kláštorská 22, Levoča  - kamenné portály v meštianskom dome 
- komplexné umelecko – remeselné práce  

 
25. 50 331/13/A – Nástenné maľby v interiéri  r. k. kostola Narodenia Panny Márie  

                       Nižný Slavkov , RKC Nižný Slavkov  

    -  komplexné  prieskumné reštaurátorské práce 

 
26. 50 334/13/AB1 – Veduty, NBS-MMM Kremnica  

                - komplexné reštaurátorské práce na dvoch obrazoch zo zbierok múzea 
 
 

27. 50 335/13/A – Kostol, Odorín   
- spracovanie správy / posudku / k súčasnému stavu exteriéru rímskokatolíckeho kostola 

 

28. 50 336/13/A – Bočné fasády bývalého Provinčného dumu / dnes Múzeum Spiša /,                     
                              Spišská Nová Ves  

- komplexný reštaurátorský prieskum  na základe architektonicko – historického 
prieskumu  

 
29. 50 338/13/B/1 – Nová č. 80 / schod /, Levoča  

- umelecko – remeselné práce na poškodenom vstupnom schodišti do objektu  
 

30. 50 341/13/A – Oravský hrad II., Oravské múzeum, Dolný Kubín  
                - komplexný reštaurátorský výskum časti Oravského hradu  
 

31.  „ R “   Firma SCHOTT, Bardejov   
- režijná faktúra – odber elektrickej energie z rozvádzača ORA Levoča počas výmeny 

strešnej krytiny a úprav krovu kostola sv. Jakuba v Levoči 
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VI.  Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy  
 
� Vedecko-výskumný projekt  - „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ včlenený 

od 1. 11. 2010 ako divízia do projektu Európskej únie „Cradles of European Culture 
2010 – 2015 (CEC). (Plán hlavných úloh č. G.1) 

� Aktualizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Pamiatky Veľkej 
Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch“. (Plán hlavných úloh č. C.6) 

 
Plnenie: 
 
� Plán hlavných úloh č. G. 1) 

Vedecko-výskumný projekt  - „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ včlenený 
od 1. 11. 2010 ako divízia do projektu Európskej únie „Cradles of European Culture 
2010 – 2015 (CEC). 

T: 12/2013 
Z: KPÚ Bratislava 
S: ÚVŠS, ÚEP, KPÚ  
 

 
Slovenskú časť projektu  Európskej komisie  č. 2010-0653 „Cradles European Culture)– 
Francia Media  850-1050 (Projekt CEC)“ predstavuje prezentácia a propagácia Kostola sv. 
Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom  ako dokladu interakcií  kresťanských európskych 
kultúrnych vplyvov a domáceho prostredia  v období 850-1050. 
     Pamiatkový úrad SR sa zúčastňuje od decembra 2010 projektu Cradles of European 
Culture  - the Francia Media Project,  ktorý je rozplánovaný na 5 rokov. Jedná sa o projekt, 
ktorého príjemcom je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (SLO) a za obsah 
zodpovedá Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw (BE). Ďaľšími aprtnermi 
sú: Gemeente Nijmegen (NL), IBACN Emilia Romagna (IT),  Archeologický ústav AVČR, 
Praha (CZ), Provinciaal Archeologische Museum Velzeke (BE), Provinciaal archeologisch 
museum Ename , Research Institute for the Heritage Amsterdam (NL), RGK Frankfurt am 
Main (D), University of Rijeka (HR) a Université de Provence (F). Projekt má niekoľko 
cieľov, z ktorých je najdôležitejšia snaha priblížiť súčasnému európskemu publiku dedičstvo 
Karola Veľkého, opísať formovanie ranostredovekej Európy a ukázať jej spoločné znaky so 
súčasnosťou. Ďalším významným cieľom je príspevok do diskusie o trvalo udržateľnom 
rozvoji starostlivosti o európske kultúrne dedičstvo. Hlavným produktom projektu bude 
veľká putovná výstava, ktorá bude mať za cieľ predstaviť ranostredovekú Európu rokov 
850-1050 a jej paralely s dneškom. Výstava začne v roku 2014 v Ename, potom bude 
inštalovaná  v Montmajour, Ravene a jej cesta skončí v roku 2015 v Prahe.  Druhým 
významným produktom je tzv.  Culture Heritage Route (Cesta kultúrneho dedičstva), na 
ktorú boli nominované z každého štátu jedna alebo dve lokality. Slovenskú republiku 
zastupujú Kostoľany  pod Tribečom, Slovinsko Gradište nad Bašeljem, Chorvátsko 
Biskupija Crkvina, Taliansko  Ravenna, Francúzsko opatství Montmajour, Holandsko 
Nijmegen, Belgicko Ename a Velzeke, Německo Soest a Českú republiku Pražský hrad. 
Účastníci projektu sú rozdelení do niekoľkých pracovných skupín, najväčšia pracuje pod 
vedením Dirka Callebauta z Ename na hlavnej výstave. Druhá veľká pracovná skupina pod 
vedením Jany Maříkovej-Kubkovej z Prahy sa venuje  téme Culture Heritage Route (Cesta 
kultúrneho dedičstva). V oboch skupinách pracujú slovenskí účastníci projektu. Slovenskí  
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účastníci projektu sa venujú aj tretej hlavnej téme projektu Cradles of European Culture  - 
the Francia Media Project, ktorou je Landscape - Krajina a jej premeny v období 850-1050, 
kde spolupracujú s  Université de Provence vo Francúzsku.  

 Aktivity v roku 2013: 

Plenárne  a technické stretnutia projektu CEC – Francia Media 850-1050: 

1. Brusel a Ename 22.-26.4.2013. V Bruseli sme 23.4.  prezentovali projekt CEC na pôde 
Európskeho parlamentu pred jeho poslancami. Akcia sa uskutočnila pod záštitou 
europoslankyne  za SR Kataríny Neveďalovej. Na zasadnutí v Ename sa riešili hlavné úlohy 
projektu – príprava hlavnej výstavy a cesty kultúrneho dedičstva  

2. Amsterdam 16. – 18. 10. 2013  
Na stretnutí sa prezentovala definitívna verzia Culture Heritage Route (Cesty kultúrneho 
dedičstva) spracovaná českým členom projektu a riešil súčasný stav prípravy hlavnej 
výstavy projektu 

3. Nitra 12.-14. 9. 2013.  
Česko – slovenské technické stretnutie projektu CEC v Nitre spojené s medzinárodným 
odborným seminárom  Kostol sv. Juraja a jeho zázemie. Kostolianska kotlina v 9. -11. storočí 
a s prezentáciou monografie Kostoľany pod Tribečom  počas osláv 900.výročia prvej 
písomnej  zmienky o Kostoľanoch pod Tribečom za účasti ministra školstva D. Čaploviča a 
europoslankyne K. Neveďalovej 
 

Plnenie hlavných úloh projektu: 

1. Výstava. 
Práce na hlavnej časti výstavy. Príprava výroby kópií pre expozičné účely  (náhrdelník 
z hrobu 78,  príprava výroby kópie mince Oldřicha I ( 1112 – 1133/1034) a striebornej 
perly). Spracovanie hesla do katalógu výstavy a textov pre výstavu 
 

2. Culture Heritage Route (Cesta po pamiatkach) 
Spracovanie hesiel o Kostole sv. Juraja a jeho zázemí  pre webovú stránku projektu 

 

Spolupráca KPÚ Nitra na projekte: 
 
A) výskumná činnosť: 

1. Terénna prospekcia a povrchové zbery v katastroch obcí Kostoľany pod Tribečom 
a Ladice v rámci pracovnej skupiny Landscape projeku CEC, v  spolupráci                  
s Dr. Z. Borzovou, apríl - máj 2013 (Bisták). 

2. Sondážny archeologický výskum na Malom Lysci v rámci projektu CEC, v spolupráci 
s Katedrou archeológie FF UKF v Nitre, 1.-12.7.2013 (Bisták) 

3. Terénny výskum ľudovej architektúry  v katastroch obcí Kostoľany pod Tribečom 
a Ladice v rámci pracovnej skupiny Landscape projeku CEC, máj 2013 ( Tóth). 

4. Terénny výskum sakrálnej architektúry  v katastroch obcí Kostoľany pod Tribečom 
a Ladice v rámci pracovnej skupiny Landscape projeku CEC, máj 2013 (Danieličová). 
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B)publikačná činnosť: 

1. BISTÁK, Peter – BORZOVÁ, Zuzana. Kostoľany pod Tribečom v praveku a včasnom   
stredoveku. In: Baxa, Peter a kol.: Kostoľany pod Tribečom. Monografia dejín obce. 
Kostoľany pod Tribečom 2013. - ISBN 978-80-971437-9, s. 25-36. 

2. BISTÁK, Peter – BORZOVÁ, Zuzana. Mlyny. In: Baxa, Peter a kol.: Kostoľany pod 
Tribečom. Monografia dejín obce. Kostoľany pod Tribečom 2013 - ISBN 978-80-
971437-9, s. 216-220. 

3. BISTÁK, Peter – BORZOVÁ, Zuzana. Historické mlyny v Kostolianskej kotline.       
In: Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Roč. 17, č. 1 (2013), s. 3-22.   

4. ROMSAUER, Peter – BORZOVÁ, Zuzana – BISTÁK, Peter. Výsledky prieskumu       
na hradisku na Veľkom Lysci a v jeho zázemí. In Študijné zvesti Archeologického 
ústavu SAV. - ISSN-0560-2793, 2013, č. 54, s. 81-90 

5. BISTÁK, Peter. Mlyny. In BORZOVÁ, Zuzana a kol.: Ladice v premenách času. 
Ladice 2013 – ISBN 978-80-971561-6-9, s. ???. 

6. DANIELIČOVÁ, Tatiana. Drobná sakrálna architektúra In: Baxa, Peter a kol.: 
Kostoľany pod Tribečom. Monografia dejín obce. Kostoľany pod Tribečom 2013 - 
ISBN 978-80-971437-9, s. 221-232. 

7. DANIELIČOVÁ, Tatiana. Drobná sakrálna architektúra. In BORZOVÁ, Zuzana 
a kol.: Ladice v premenách času. Ladice 2013 –  ISBN 978-80-971561-6-9, s. ???. 

8. DANIELIČOVÁ, Tatiana. Kostolné návršie. In BORZOVÁ, Zuzana a kol.: Ladice 
v premenách času. Ladice 2013 –  ISBN 978-80-971561-6-9, s. ???. 

9. Príprava textov pre Heritage Route: Landscape, Archaeology, Connections, History, 
Investigations, Site today, marec-máj 2013 (Bisták) 

10. TÓTH, Imrich. Ľudová architektúra obce. In BORZOVÁ, Zuzana a kol.: Ladice 
v premenách času. Ladice 2013 –  ISBN 978-80-971561-6-9,  

 
C)  organizovanie seminára: 
 

Seminár: Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a jeho zázemie. Kostolianska 
kotlina v 9.-11. storočí. Nitra, 13.9.2013 - KPÚ Nitra ako spoluorganizátor s Katedrou 
archeológie FFUKF Nitra.  
 

D) prednášková činnosť: 
 

1. Borzová, Z.- Bisták, P.: Prieskum kostolianskej doliny (výsledky interdisciplinárneho 
prieskumu pravekej až novovekej sídelnej štruktúry v rámci medzidnárodného 
projektu Cradles of European Culture), Katedra etnológie FF UKF Nitra, 25.4.2013. 

2. Tóth, I.: Najstarší horizont zachovanej ľudovej architektúry v Kostolianskej kotline, 
prednáška, seminár „Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a jeho zázemie, 
Kostolianska kotlina v 9.-11. storočí“ Nitra 13.09.2013  

3. Danieličová, T.: Drobná sakrálna architektúra ako doklad vývoja cestnej siete. 
prednáška - seminár Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a jeho zázemie. 
Kostolianska kotlina v 9.-11. storočí. Nitra, 13.9.2013 

4. Baxa, P., Bisták, P., Borzová, Z.: The first stone churches in Slovakia and their 
function in urban structure. Medzinárodná konferencia 19th Annual Meeting of the 
European Association of Archaeologists 2013 v Plzni, 4.-8.9.2013. 

5. Romsauer, P., Borzová,Z., Bisták, P.: Kostolianska kotlina v období halštatu. Seminár 
Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a jeho zázemie. Kostolianska kotlina 
v 9.-11. storočí. Nitra, 13.9.2013. 
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� Plán hlavných úloh č. C. 6) 
Aktualizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Pamiatky 
Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity 
Antiochijskej v Kopčanoch“. 

T: 02/2013 
Z: KPÚ Bratislava 
S: Referát SKD  

 
 
Podľa požiadaviek Centra svetového dedičstva v Paríži bola v spolupráci s NPÚ Praha 
zabezpečená aktualizácia spoločného nominačného projektu Českej a Slovenskej republiky na 
zápis lokality Pamiatky Veľkej Moravy do Zoznamu svetového dedičstva a k 1. 2. 2013 bola 
nominácia predložená Centru SD. Nominačný projekt splnil všetky predpísané formálne 
kritériá a bol postúpený poradnému orgánu – ICOMOS International na odborné posúdenie, 
súčasťou ktorého je hodnotiaca misia experta ICOMOS v nominovanej lokalite. 
Hodnotiaca misia ICOMOS sa uskutočnila v dňoch 9. až 13. 9. 2013, z toho 12. a 13. 9. 
v slovenskej časti nominovanej lokality. Expertka ICOMOS Margarety Gowen sa oboznámila 
s aktuálnym stavom zachovania Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a jeho 
ochranným pásmom /Pamiatková zóna Kopčany/ a počas rokovania s prizvanými zástupcami 
vlastníkov a dotknutých odborných inštitúcií bola informovaná o spôsoboch zabezpečenia 
ochrany, obnovy, prezentácie a manažmentu slovenskej časti nominovanej lokality. Na základe 
informácií získaných počas hodnotiacej misie spracuje expert ICOMOS správu o stave 
zachovania lokality a odôvodnenosti jej nominácie. Referát SKD sa v spolupráci s NPÚ Praha 
podieľal na príprave programu a organizačnom zabezpečení hodnotiacej misie.  
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VII. Správa a prevádzka 
 
     V rámci projektu Správa prevádzka PÚ SR čerpal výdavky predovšetkým na zabezpečenie 
chodu organizácie a mzdové výdavky kmeňových zamestnancov. 
Z toho v kategórii: 
 
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  2 592 882,- €  
620 Poistné a príspevok do poisťovní     978 826,- € 
630 Tovary a služby     1 876 002,- € 
640 Bežné transfery          27 728,- €  
     Uvedené čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s podpísaným kontraktom na rok 
2013. 
Vyhodnotenie číselných ukazovateľov: 
 
 Plán na rok 

2013 
Plnenie za rok 2013 

a) Špecifická činnosť:   
Počet vydaných rozhodnutí 4 000 ks 4694 ks 
Počet vyhlásených NKP 100 ks 126 ks 
Počet záväzných stanovísk 6500 ks 8311 ks 
Počet odborných stanovísk 1500 ks 871 ks 
Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti 40 000,- € 317 091,- € 
   
b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a IS:   
Počet aktualizačných listov v ÚZPF 1800 ks 1832 ks 
   
c) Edičná a vydavateľská činnosť   
Publikačná činnosť 2 ks 5 ks 
   
d) Archívna činnosť   
Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek 250 ks 368 ks 
Bibliografické záznamy 500 ks 680 ks 
Preberanie archívnych dokumentov mimo vyraďovacieho 
konania 

30 arch. 
krabíc 

32 arch. krabíc 

Vyraďovacie konania v bežných metroch 5 m 0 m 
   
e) Reštaurovanie:   
Počet uzatvorených zmlúv 30 48 
Príjmy štátneho rozpočtu z reštaurovania 346 000,- € 279 675,- € 
   
f) Zahrani čná spolupráca a medzinárodné vzťahy   
Počet zrealizovaných zahraničných ciest 100 69 
Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci 2 2 
Počet zrealizovaných spoločných projektov 2 1 
   
g) Správa a prevádzka:   
Príjmy z prenájmu majetku v správe PÚ SR 308 702,- € 304 795,- € 
Kapitálové príjmy 5 000,- €   82 917,-  € 
Iné nedaňové príjmy 3 389,- €   23 634,- € 
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4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady: 
 

STÁLE ČINNOSTI: 
� odborno-metodická činnosť, teória a metodológia ochrany pamiatkového fondu; 
� vedenie osobitného archívu, dokumentácie a knižnice; 
� výkon špecializovanej štátnej správy v 1. stupni vo vecne a miestne príslušných 

krajských pamiatkových úradoch a tiež v PÚ SR v rozsahu vymedzenom osobitným 
právnym predpisom (pamiatkový zákon); 

� výkon štátnej správy v 2.stupni v PÚ SR; 
� teoretická a výskumná činnosť v oblasti pamiatkového fondu a reštaurovania; 
� spracovanie štatistických výkazov Kult 1-01  za SR. 
� vedenie ÚZPF SR 

 
DLHODOBÉ ČINNOSTI: 

� monitoring (vrátane vyhodnotenia akcií obnovy) - prioritne orientovaný na lokality 
zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva; 

� aktualizácia a revízia ÚTPF; 
� realizácia projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci OPIS 2. 

 
KRÁTKODOBÉ ČINNOSTI: 

� edično-propagačné, publikačné a vzdelávacie činnosti - výstavy, informačné letáky, 
publikácie, odborné podujatia, časopisy; 

� výkon reštaurovania ako účelovej pomoci štátu pri ohrozených pamiatkach; 
� analyticko-technologické činnosti v oblasti reštaurovania; 
� dokumentácia pamiatkového fondu. 
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Úlohy realizované PÚ SR v roku  2013 v rámci prioritných projektov na rok 
2013 
 
� Plán hlavných úloh č. A. 3) 

Revízia pamiatkových území – výskum území pamiatkových zón a pamiatkových 
rezervácií a spracovanie podkladov na zmeny podľa požiadaviek MK SR, 
spracovávanie nových návrhov na vyhlásenie území. 

T: 12/2013 
Z: OPÚ 
S: KPÚ, OŠIS 
 

PÚ SR - ONKPa PÚ:  
Realizované revízie a výskumy pamiatkových zón a spracované digitálne podklady: 
Horné Plachtince   
Popis prác: identifikácia vymedzenia územia, obstaranie podkladov o vyhlásení územia, 
vypracovanie a podanie žiadosti správe katastra. Výsledok: oprava chybného záznamu 
vykonaná 
Komárno   
Popis prác: identifikácia vymedzenia územia a podkladov, obstaranie overenej kópie 
nariadenia bývalého Západoslovenského KNV v Bratislave, digitalizácia hranice územia do 
katastrálnej mapy, žiadosť správe katastra o vykonanie záznamu chránených skutočností; 
záznam vykonaný 
Modra   
Popis prác: k odpovedi na žiadosť o doplnenie listiny bol v Štátnom archíve Bratislava - 
pobočka Modra dohľadaný originál vyhlášky vyhlásenia územia, spolu s Návrhom na 
vyhlásenie overený a zaslaný na správu katastra, podklady poskytnuté na OŠIS, KPÚ 
Bratislava a do Archívu PÚSR, po konzultáciách s KPÚ Bratislava bola upravená aj mapa PZ 
určená na web a vyvesená. Urgencia zápisu na Správe katastra Pezinok. 
Výsledok: Správa katastra odmietla zápis chránených skutočností pre nedodanie 
geometrického plánu na pretínané parcely. 
Tvrdošín  
Popis prác: urgencia žiadosti o zápis chránených skutočností, vyhotovenie súpisu parciel 
územia.  
Výsledok: zápis do katastra vykonaný. 
Klokočov Do Kršle – revízia územia, spracovanie podkladu na zrušenie 
 
Realizované revízie a výskumy pamiatkových rezervácií a spracované digitálne podklady: 

Výsledok: zapísanie chránených skutočností na parcely NKP. 
 
 
 
 
 
 

Osturňa  
Popis prác: kontrola stavu zapísania chránených skutočností v operátoch katastra, zistené 
vymazanie kódov ochrany NKP, na žiadosť o doplnenie listiny bola vyžiadaná aktuálna 
VKM, oprava listiny v spolupráci s OŠIS, opätovné doplnenie a vysvetlenie listiny. 
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Žiadosti orgánom št. správy na úseku katastra nehnuteľností o vykonanie záznamu 
chránených skutočností alebo ich opravy (súčinnosť orgánov katastra a iných orgánov podľa 
§ 59 katastrálneho zákona): 

Modra 
 
Podklady na zmenu alebo zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny (§ 
20, ods. 3): 
Klokočov do Kršle – zrušenie PZ - podklad zaslaný na MK SR – PZ zrušená 
 
Návrhy na vyhlásenie pamiatkových zón:  
Ľubochňa – kúpele  
zohľadňujúca niektoré pripomienky z verejného prerokovania; vypracovanie vyhodnotenia 
pripomienok a zdôvodnenie neakceptovania; upravený návrh predložený po dohode s obcou 
na opätovné prerokovanie. Upravený návrh predložený na konanie MK SR 
 
Ohliadka nových vytypovaných území, urbanisticko-historický výskum: 
Žilina – obytná štvrť Svojdomov  obhliadka a fotodokumentácia lokality na základe 
podnetu fyzickej osoby na vyhlásenie pamiatkovej zóny, prezentácia a prerokovanie podnetu 
v OMK. Vypracovanie a odoslanie stanoviska PÚ SR k podnetu(zamietnutie podnetu na 
vyhlásenie 
 
Ústne prerokovanie veci vyhlásenia, zmeny alebo zrušenia vyhlásenia pamiatkového 
územia:  

 
V rámci realizácie úlohy jednotlivé KPÚ:  
KPÚ Trnava: 
Realizované revízie a výskumy pamiatkových zón a spracované digitálne podklady: 
PZ Kopčany - urbanisticko-historický výskum – podklad pre spracovanie zásad ochrany 
pamiatkového územia  v digitálnej podobe 
 
KPÚ Trenčín: 
MPR Trenčín – podklady k zmene vyhlásenia hraníc: 
 
KPÚ Žilina: 
PÚ SR spracoval návrh na vyhlásenie nového pamiatkového územia - PZ  Ľubochňa. Účasť 
pracovníka KPU Žilina na verejnom prerokovaní návrhu vyhlásenia na Obecnom úrade 
v Ľubochni, 27.02.2013. MK SR začalo proces správneho konania vo veci vyhlásenia 
predmetného územia, ale v dôsledku odvolania nie je tento proces stále ukončený.   
 
V roku 2013 sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Klokočove pracovné stretnutie vo veci 
zrušenia vyhlásenia PZ Klokočov – Do Kršle s tým, že Žilinský samosprávny kraj sa 
k zrušeniu najprv vyjadril negatívne. Po stretnutí pracovníkov PÚ SR priamo so zástupcami 
Žilinského samosprávneho kraja, tí napokon proces zrušenia podporili a MK SR predmetné 
pamiatkové územie zrušilo. 
 

Horné Plachtince 
Komárno 
Osturňa 
Tvrdošín 

PZ Klokočov do Kršle 
PZ Ľubochňa 
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KPÚ Prešov: 
PZ Hniezdne – participácia pri spracovaní podkladov  pre redukciu rozsahu územia 
a úpravy hraníc. 

 
 
� Plán hlavných úloh č. A. 4) 

Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 
T: 03, 06, 09, 12/2013 
Z: OPÚ, KPÚ 
S: ÚEP 

PÚ SR - ONKPaPÚ: 
Realizované aktualizácie urbanisticko-historických výskumov: 
PZ Bratislava - CMO  
1. analýza a predbežné rozčlenenie územia na sektory,  spracovanie podkladovej mapy 
územia PZ,  korekcia chýb podľa fotodokumentácie,  návrh schémy evidenčného listu, 
historická topografia územia na základe historických máp a literatúry, 
fotodokumentácia sektorov s podrobnosťou na jednotlivé objekty/stavby, triedenie 
a popisovanie fotografií,  celková sumarizácia fotodokumentácie (celkovo okolo 10 tis 
fotografií), rozpracovanie textov o historickom vývoji územia, sústredenie bibliografie, ÚPD 
a predchádzajúcich výskumov, sústredenie staršej čiastkovej dokumentácie územia z rokov 
2007 – 2010. Identifikácia objektov NKP územia PZ na aktuálnej mape .  - hotové 
2.návrhy pre značenie v mapách – kategorizácia objektov (prispôsobenie značenia 
podľa platnej metodiky potrebám PZ CMO), spracovanie mapy – „kategorizácia objektov“ – 
rozpracované 

 
 

KPÚ Bratislava: 
Realizované aktualizácie urbanisticko-historických výskumov: 
Urbanisticko-historický výskum pamiatkovej zóny Bratislava – CMO 
 
Spracované návrhy zásad ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia: 
KPÚ Bratislava spracoval ZOPÚ PZ Rusovce, spracovaný materiál bol po úpravách zaslaný 
odborno-metodickej komisii PÚ SR v decembri 2013.  
 
Dopracovanie návrhov zásad  ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia 
podľa pripomienok OMK: 
Urbanisticko-historický výskum pamiatkovej zóny Bratislava – CMO a návrh zásad 
pamiatkovej ochrany, spracovaný kolektívom externých odborníkov nebol z dôvodu zistených 
nedostatkov schválený. Na písomnú výzvu PÚ SR autori nepotvrdili ďalšie spracovanie 
uvedeného materiálu, podľa informácií KPÚ Bratislava autori na ďalšom spracovaní 
nepokračujú. Nakoľko uvedené zásady neboli vypracované  poverenou Ing. arch. Dvořákovou 
ani do jej odchodu, od októbra 2013 materiál spracováva KPÚ Bratislava s termínom do 
03/2014. 
 
KPÚ Trnava: 
Realizované aktualizácie urbanisticko-historických výskumov: 
Piešťany, PZ - podklad pre dopracovanie aktualizácie zásad ochrany pamiatkového územia 
Spracované návrhy zásad ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia: 
Kopčany, pamiatková zóna - prerokované na OMK, schválené s pripomienkami 
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Dopracovanie návrhov zásad  ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia 
podľa pripomienok OMK: 
Trnava, mestská pamiatková rezervácia - definitívne dopracovanie aktualízácie zásad 
ochrany pamiatkového územia 
Hlohovec, pamiatková zóna - definitívne dopracovanie zásad do tlačenej podoby pre archív 
PUSR a KPU Trnava; Spracovanie aktualizovaných zásad do digitálnej podoby pre webovú 
stránku  PUSR; 
 
Záverečné ustanovenie o schválení zásad ochrany pamiatkového územia: 

 
 

  Aktualizácia zásad PZ Hlohovec, 2.1.2013 
 
Schválené a platné zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia: 

 
KPÚ Trenčín: 
Dopracovanie návrhov zásad  ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia 
podľa pripomienok OMK: 
PZ Nitrianske Pravno – spracovanie pripomienok OMK, textová a grafická časť;  
 
KPÚ Žilina: 
dopracoval, spracoval a vydal zásady ochrany nasledujúcich pamiatkových zón: 
• Dopracoval Zásady ochrany PZ Kysucké Nové Mesto, ktoré vydal s účinnosťou od 

1.1.2014 a na PÚ SR zaslal požadovaný podklad na webovú stránku.  

• Do Odborno-metodickej komisie PÚ SR zaslal 16.10.2013 na posúdenie zásady                   
PZ Podzámok. Zásady boli komisiou pripomienkované a KPÚ Žilina ich následne                
po zapracovaní relevantných pripomienok opäť zašle posudzovateľom a plánuje ich vydá 
v 1. polroku 2014. 

• Do Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR KPÚ Žilina zaslal v novembri 
2013 na posúdenie zásady Pamiatkovej zóny Bytča. Zásady boli komisiou 
pripomienkované, KPÚ Žilina po doručení stanoviska do zásad zapracuje relevantné 
pripomienky a zásady vydá v 1. polroku 2014.  

• Do OMK PÚSR KPÚ Žilina zaslal v novembri 2013 na posúdenie zásady PZ Liptovský 
Mikuláš . Zásady boli komisiou pripomienkované, KPÚ Žilina po doručení stanoviska do 
zásad zapracuje relevantné pripomienky a zásady vydá v 1. polroku 2014.  

KPÚ Žilina koncom roku 2013 pripravil plán spracovania zásad ochrany na rok 2014 pre PZ: 
Liptovský Ján (KPÚ Žilina), Kláštor Pod Znievom (KPÚ Žilina, pracovisko Martin) 
a Ružomberok (KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok) a na rok 2015 pre PZ: Rajec, Vyšná 
Boca (KPÚ Žilina + pracovisko Martin), Východná (KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok). 
Zároveň sa plánuje spolupodieľať na realizácii pamiatkového urbanisticko-historického 
výskumu v PZ Partizánska Ľupča ako prvej nevyhnutnej etape spracovania zásad.   
 
 

Aktualizácia zásad MPR Trnava, 7.1.2013 

Trnava, MPR Trnava,  
Hlohovec , PZ Hlohovec,  
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KPÚ Banská Bystrica: 
Realizované aktualizácie urbanisticko-historických výskumov: 
PR Štiavnické Bane  
PR Banská Bystrica  
PR Špania Dolina   
 
Spracované návrhy zásad ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia: 
 

PZ Rimavská Sobota - prerokované v OMK – prepracovať 
 
Aktualizované návrhy zásad ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia: 
PR Štiavnické Bane –  - prerokované v OMK – dopracovať 
PR Banská Bystrica - prerokované v OMK – dopracovať 
PR Špania Dolina -  predložené OMK, neposudzované 
PZ Brezno –  Mgr. Filová, prerokované v OMK – dopracovať 
 
 
 
Dopracovanie návrhov zásad  ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia 
podľa pripomienok OMK: 
PR Štiavnické Bane - dopracovávané 
PR Banská Bystrica - prerokované v OMK – dopracovávané 
 
 
 
 
KPÚ Prešov: 
Spracované návrhy zásad ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia: 
Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Hanušovce nad Topľou – v rozpracovanosti  

Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Hniezdne – v rozpracovanosti  

Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Soľná Baňa –  prevzatie rozpracovaných zásad od 
PÚ SR  
Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Vrbov -  spracované, a kapitoly o systéme zelene 
budú dopracované v I. štvrťroku 2014. 
 
KPÚ Košice: 
Aktualizované návrhy zásad ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt územia 
Rozpracované: 
Aktualizácia Zásad ochrany PZ  Spišská Nová Ves  
Aktualizácia Zásad PZ Gelnica  
Zásady PZ Spišské Vlachy  
 
 
 
 
 
 

PR Banská Bystrica - prerokované v OMK – dopracovať 
PR Špania Dolina -  predložené OMK, neposudzované 
PR Štiavnické Bane – prerokované v OMK – dopracovať 
PZ Brezno – spracovala Mgr. Filová 
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� Plán hlavných úloh č. C. 3) 
Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo 
Vyšehradských krajinách. 

T: 06 – 07/2013 
Z: Referát SKD 
S: KPÚ 

V termíne 11. – 17. 6. 2013 sa uskutočnil piaty ročník podujatia Letná škola Manažment SKD 
vo Vyšehradských krajinách, ktoré organizačne zastrešuje Medzinárodné centrum kultúry 
v Krakove v spolupráci s Riadiacou skupinou pre kultúrne dedičstvo krajín V4 – PÚ SR, MK 
ČR a Národným centrom pre manažment kultúrneho dedičstva GyuluForstera, Budapešť. 
Účastníci letnej školy sa zúčastnili v úvode podujatia medzinárodnej konferencie 2. Fórum 
dedičstva strednej Európy, ktorá sa konala v Krakove v dňoch 11. – 13. 6. 2013 a ktorú 
organizovalo Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci s PÚ SR a ostatnými 
krajinami V4 (MK ČR a Národným centrom pre manažment kultúrneho dedičstva 
GyuluForstera, Budapešť).  Konferencia bola zameraná na „Dedičstvo a jeho limity“. Fórum 
prebiehalo v nasledovných sekciách: Dedičstvo a jeho limity, Riadenie území kultúrneho 
dedičstva, Dedičstvo a politiky, Ako „predať“ dedičstvo?, Zatraktívnenie miest 
prostredníctvom dedičstva, Disonantné dedičstvo a Nehmotné kultúrne dedičstvo.  
Účastníci konferencie boli z 35 krajín, podujatie malo 78 prednášajúcich z 19 krajín. PÚ SR 
zastupovala riaditeľka KPÚ Košice Ing. Kristína Markušová, ktorá prezentovala SR v rámci 
panelovej diskusie „Limity rekonštrukcie?“ 
V závere podujatia sa uskutočnila záverečná ceremónia za účasti všetkých ministrov kultúry 
krajín V4. Počas nej prof. J. Purchla prezentoval ministrom závery 2. fóra dedičstva strednej 
Európy, prácu Riadiacej skupiny pre kultúrne dedičstvo krajín V4, spoluprácu na letnej škole 
Manažment svetového kultúrneho dedičstva krajín V4, osobitne ocenil spoluprácu s PÚ SR 
ako na príprave letnej školy, tak i iných podujatiach, vrátane 1. a 2. fóra dedičstva strednej 
Európy. 
Samotná letná škola pokračovala v dňoch 14. – 17. 6. v lokalite SKD Kalwaria 
Zebrzydowska, vybranej s ohľadom na tematické zameranie aktuálneho ročníka letnej školy, 
ktorým bola problematika kultúrnej krajiny. Organizátori pristúpili k úprave programu letnej 
školy, oproti predošlým ročníkom, keď sa účastníci oboznámili s viacerými lokalitami SKD, 
sa podrobne zaoberali problémami manažmentu len jednej vybranej lokality. Väčší priestor 
dostala tiež praktická časť letnej školy, v ktorej účastníci formou workshopov riešili 
konkrétne otázky a problémy manažmentu lokality Kalwaria Zebrzydowska.  
Referát SKD sa podieľal na organizačnom zabezpečení oboch častí podujatia – prácou 
v riadiacom výbore, zabezpečením účastníkov zo Slovenska, aktívnou účasťou na letnej 
škole. 
Súčasťou prípravy oboch podujatí bolo zorganizovanie  pracovného  stretnutia Radiacej 
skupiny pre KD krajín V4 v Bratislave dňa 22. 2. 2013 na pôde PÚ SR. 
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� Plán hlavných úloh č. C. 4) 
Seminár „Monitoring svetového dedičstva“. 

  
T: 2. - 4. štvrťrok 2013 
Z: Referát SKD 
S: KPÚ 

 
Seminár Monitoring a manažment lokalít svetového kultúrneho dedičstva sa konal                 
10. a 11. decembra 2013v Garni hoteli Kapitula v Spišskej Kapitule. Cieľom stretnutia 
bolo zjednotenie postupu pri finalizácii periodických správ sekcie II. o stave zachovania 
lokalít SKD na Slovensku a prezentácia aktuálneho stavu ich spracovania, ako aj 
prezentácia výsledkov pravidelného ročného monitoringu, výmena skúseností v oblasti 
zabezpečenia riadenia a ďalšie otázky, týkajúce sa oblastí, majúcich dopad na adekvátny 
stav zachovania lokalít SKD. Okrem zamestnancov PÚ SR sa podujatia zúčastnili 
manažéri lokalít SKD, zástupcovia štátnej správy (MK SR, MZV SR, MŽP SR a i.) 
a samosprávy, občianskeho sektora a prizvaní odborníci z externého prostredia (celkom 
56 účastníkov), ktorí poskytli informácie prispievajúce ku komplexnejšiemu obrazu 
o problémoch a potrebách lokalít SKD. V duchu dlhoročnej osvedčenej spolupráce 
a výmeny skúseností s monitoringom SKD sa na seminári opätovne zúčastnili 
zamestnanci NPÚ z Českej republiky, ktorí informovali o procese prípravy periodických 
správ v ČR a predstavili správy o stave zachovania lokalít Kutná Hora a Český Krumlov. 
Súčasťou podujatia bola aj obhliadka obnovy Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule – 
katedrálnej knižnice(Mons. ThLic. Ľubomír Štefaňák, biskupský vikár, Ing. arch. 
Magdaléna Janovská, samostatný projektant, Mgr. Vladimír Olejník, vedúci biskupského 
archívu) a diskusia s Mons. ThDr. Štefan Sečkom, PhD., diecéznym biskupom. Rovnako 
účastníci seminára diskutovali realizáciu komplexnej obnovy Mariánskeho a Palešovho 
námestia v meste Spišské Podhradie (Ing. Eva Semanová, riaditeľka KPÚ Prešov).  

 

 

� Plán hlavných úloh č. F. 1) 
Edícia „NKP na Slovensku“. 
 

T: 12/2013  
Z: ÚVŠS, KPÚ Trnava, KPÚ Trenčín, KPÚ 
Nitra, KPÚ Košice, ÚGR – referát edično-
propagačných činností, ÚEP 
S: ONKP, OPÚ, OOA, OŠIS 

 
Príprava edície je vedecko-výskumným projektom PÚ SR, ktorý nadväzuje na projekty 
PÚ SR venujúce sa základnému výskumu pamiatkového fondu (Základný výskum a 
revízia ÚZPF,  Revízia PÚ – výskum území PZ a PR, Spracovanie zásad ochrany PÚ) 
a ich výsledky ďalej prehlbuje.  Je  komplexnou prezentáciou a syntézou najnovších 
poznatkov o pamiatkovom fonde a jeho hodnotách v jednotlivých okresoch SR získaných 
terénnym, pramenným, analytickým i komparatívnym výskumom a aktuálnych  
informácií, ktoré sú súčasťou evidencie ÚZPF s náčrtom  širších historických, 
spoločenských, politických a kultúrnych  súvislostí ovplyvňujúcich  v danom historickom 
období formovanie skúmaného územia a vývoj jeho výtvarného umenia, umeleckých 
remesiel a architektúry.  
Cieľom projektu je sprístupnenie syntézy poznatkov o  pamiatkach a PÚ a ich hodnotách 
ako predpoklad  osvojenia si znalostí o hodnotách kultúrneho dedičstva, vytvárania 
pozitívneho vzťahu k tomuto dedičstvu, a tým aj aktívneho prístupu k jeho ochrane, 
obnove, prezentovaniu a ďalšiemu zachovaniu.  
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Riešiteľmi projektu sú pracovníci PÚ SR, KPÚ a ich pracovísk ako aj  externí 
spolupracovníci.  
V roku 2013 sa práce sústredili najmä na prípravu publikácie „NKP na Slovensku, sídlo 
Levoča“. Pokračovalo sa vo výbere obrazovej prílohy a jej spracovaní (Archív, ODGD), 
dopracovaní textov úvodných kapitol a odbornej redakcii textov.  
V roku 2013 autorské kolektívy pokračovali na príprave ďalších dielov súpisu - okresy 
Trenčín, Hlohovec, Nitra, sídla Košice. Miera rozpracovanie jednotlivých dielov je rôzna. 
Texty, ktoré boli posúdené redakčnou radou boli pripomienkované a zaslané na 
prepracovanie, alebo doplnenie. Všeobecným problémom, na ktorý sme sa aj v roku 2013 
sústredili, aj po skúsenosti s prípravou predchádzajúcich dielov je ukončenie Revízie 
ÚZPF v zmysle spracovania návrhov na vyhlásenie, zrušenie, prípadne zmenu vyhlásenia 
vecí za NKP a začatie správnych konaní.  

 

 

� Plán hlavných úloh č. F. 2) 
Monografia „Kostol sv. Margity v Kopčanoch do roku 1050. Výsledky archeologického 
výskumu v r. 1998-2012“. 

 
T: 12/2013 
Z: KPÚ Bratislava, ÚGR – referát edično-
propagačných činností, ÚEP 
 

Peter Baxa a kol. :  Kostol sv. Margity do roku 1050. I. diel. Monografia: 
Vydanie I. dielu monografie bolo posunuté do roku 2014 z finančných dôvodov a vzhľadom 
na nové nálezy hrobov z 9. – 10. storočia na cintoríne pri kostole preskúmané v rámci 
záchranného výskumu v roku 2013.  
Z hľadiska stavu spracovania rukopisu I. dielu monografie je hotový katalóg nálezov do 
konca roku 2012 vrátane ilustrácií. Mapové prílohy a plány sa upravujú na základe nových 
podkladov spoločnosti Eurosence. Chýba časť fotografií a kresby nových archeologických 
nálezov. 
V rámci expertíz je dokončená archeobotanická analýza semien (chýba vyhodnotenie 
uhlíkov), antropologická analýza, rozpracovaná je analýza DNA. Prebieha revízny 
dendrochronologický výskum a výskum C14 vzoriek z kostola. Metalografická analýza 
nálezov nástrojov, zbraní a šperkov sa rozširuje o nálezy z roku 2013.   
 

 

� Plán hlavných úloh č. F. 3) 
Monografia „Sprievodca po Kostolianskom náučnom chodníku“.  

 
T: 09/2013 
Z: KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, ÚGR – 
referát edično-propagačných činností, ÚEP 

 
• Z. Borzová – P. Baxa (eds.): Kostoliansky náučný chodník. Sprievodca. Bratislava 

2013, ISBN 978-80-89175-63-5. 
Sprievodca po Kostolianskom náučnom chodníku bol spracovaný na základe 
výsledkov výskumu Kostolianskej kotliny v rámci projektu CEC - Francia Media, na 
ktorom sa zúčastňujú v rámci pamiatkového úradu pracovníci KPU Nitra a KPU 
Bratislava. Okrem interných zamestnancov úradu k vzniku sprievodcu prispeli 
pracovníci UKF Nitra, CHKO Ponitrie a Štátneho archívu v Nitre. Sprievodca 
obsahuje 34 hesiel s obrázkami, plánmi a mapami, ktoré dokumentujú flóru, faunu, 
pamiatky, zaujímavosti a súčasné možnosti kultúrneho, športového a spoločenského 
využitia vybavenia jednotlivých zastávok chodníka. Sprievodca bol graficky 
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spracovaný vo formáte A5, má anglickú a slovenskú verziu, je plnofarebný 
s obrázkami a mapami.  

 
• Peter Baxa a kol. : Monografia obce, Kostoľany pod Tribečom 2013, ISBN 978-80-

971437-9 Jeden z produktov slovenského a českého týmu projektu CEC( T. 
Danieličová, P. Baxa, P. Bisták, Z. Borzová, J. Maříkova - Kubková) a prizvaných 
expertov ( J. Košťál, J. Jahn, P. Kerestes, B. Pintérová, L. Holečka) zameraných na 
Kostol sv. Juraja a jeho zázemie. Anglická verzia  bude vydaná v roku 2014 

 
 

.  

Plán hlavných úloh č. F. 4) 
Publikácia  „Nález mincí zo Šurian  - Kostolného Seku“.  

 
T: 2. polrok 2013 
Z: KPÚ Žilina, ÚGR – referát edično-
propagačných činností, ÚEP 

V roku 2013 KPÚ Žilina - M. Furman ako editor v spolupráci s M. Budajom a J. Hunkom pri-
pravil rukopis a grafickú časť publikácie FURMAN, Martin – Budaj, Marek – Hunka, Ján. 
Poltury Františka II. Rákociho poltury zo Šurian – Kostolného Seku. Najväčší poklad 
kuruckých poltúr zo Slovenska. PÚ SR, 2013 (ISBN 978-80-89175-62-8), ktorá bola 
slávnostne uvedená do života dňa 29.11.2013 v Šuranoch.  
 

 

Plán hlavných úloh č. F. 5) 
„Ročenka pamiatkových výskumov na Slovensku r. 2011“. Vydanie elektronickej verzie. 

T: 07/2013 
Z: OOA 

 
PÚ SR – OOA:  

• publikáciu Ročenka pamiatkových výskumov 2011 by malo tvoriť 70 príspevkov 
o pamiatkových výskumoch, ktoré sme vybrali zo zoznamu výskumov prerokovaných 
OMK PÚ SR v roku 2011. V rámci prípravy publikácie sme pokračovali v zbieraní 
príspevkov od jednotlivých autorov. Po zaslaní písomných výziev sme opätovne e-
mailami oslovovali 27 hlavných autorov. Za prvý polrok 2013 nám bolo z celkových 
70 výskumov doručených 33 podkladov od 14 autorov, čo je necelá polovica 
plánovaného množstva. Autori výskumov na naše výzvy nereagujú, preto je potrebné 
zvážiť ďalší postup pri tvorbe edície. 

• publikáciu Ročenka pamiatkových výskumov 2012 by malo tvoriť 93 príspevkov 
o pamiatkových výskumoch od 31 autorov, ktoré sme vybrali zo zoznamu výskumov 
prerokovaných OMK PÚ SR v roku 2012. Začiatkom septembra sme všetkým 
autorom zaslali písomnú výzvu na zaslanie príspevkov. Do konca roka 2013 sme 
dostali 11 podkladov na publikovanie od šiestich autorov. 
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Plán hlavných úloh č. F. 7) 
Časopis Monument revue č. 1/2013 a 2/2013. 

 
T: 08, 12/2013 
Z: OOA 

Časopis Monument revue č. 1/2013 
MONUMENT REVUE : Časopis PÚ SR pre prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho 
dedičstva, roč. 2, 2013, č. 1, 62 s. ISSN 1338-807X 
Realizovali sa kompletné redaktorské práce pre Monument revue č. 1/2013 venovaný 
pamiatke Alžbety Güntherovej-Mayerovej pri príležitosti 40. výročia jej úmrtia, vrátane 
zalomenia, grafickej a textovej úpravy a kompletnej prípravy pre tlač.  
 
Časopis Monument revue č. 2/2013 
MONUMENT REVUE : Časopis PÚ SR pre prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho 
dedičstva, roč. 2, 2013, č. 2, 76 s. ISSN 1338-807X. 
Realizovali sa kompletné redaktorské práce pre Monument revue č. 2/2013 venovaný ochrane 
PÚ, vrátane zalomenia, grafickej a textovej úpravy a kompletnej prípravy pre tlač.  
 

 
 

Plán hlavných úloh č. F. 8) 
     Výstava „NKP na Slovensku, okres Martin“.  
 

T: 03/2013  
Z: ÚVŠS, ÚGR – referát edično-
propagačných činností, ÚEP 
S: ONKP, KPÚ Žilina - pracovisko  
Martin, SNM v Martine 

 
Výstavu „NKP na Slovensku, okres Martin“ bola pripravená ako sprievodné podujatie 
k rovnomennej publikácii, ktorú vydali PÚ SR a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. v 
decembri  roku 2012 ako výstup z vedecko-výskumného projektu PÚ SR zameraného na  
prehlbovanie a syntézu poznatkov  o pamiatkovom fonde získaných základným 
výskumom. Dvadsať veľkorozmerných panelov predstavuje verejnosti výber z 
pamiatkového fondu okresu Martin v jeho druhovej aj časovej rozmanitosti. Panely 
dopĺňa výber predmetov  z depozitárov SNM v Martine - pôvodných súčastí inventáru 
kostolov, kaštieľov a iných hnuteľných pamiatok, nálezy z archeologických lokalít a i.   
Výstavu pripravil PÚ SR s finančným prispením MK SR,  s podporou Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0375-10 a tlačiarne Neografia, 
a.s., Martin  v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine. 
Autori výstavy: Mgr. Ľubica Szerdová-Veľasová,  Mgr, Ing. arch. Veronika Kapišinská 
Výtvarný a grafický návrh: Mgr., Ing. arch. Veronika Kapišinská  
Odborná spolupráca: Barbora Pekariková, Marek Both, Michaela Klinová,Michala 
Sedláčková, Eva Ševčíková, Monika Váleková, Elena Zahradníková 
Na výstave sú prezentované zbierkové predmety a fotografie z Archívu Matice slovenskej, 
Archívu PÚ SR,  Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest. Térképtár, Kulturális 
Öröksvégédelmi Hivatal (KÖH), Budapešť, Magyar Országos Levéltár (MOL), Budapeš, 
MV SR, Štátny archív v Bytči, MV SR, Štátny archív v Bytči, pobočka Martin, 
Ústredného archívu geodézie a kartografie, Slovenského národného  múzea v Martine, 
Slovenskej národnej knižnice - Archívu literatúry a umenia. 
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Výstava je inštalovaná v priestoroch rekonštruovanej 1. budovy Slovenského národného 
múzea v Martine. Následne  bude inštalovaná v ďalších vhodných objektoch Žilinského 
kraja, tak aby priblížila čo najširšej verejnosti pamiatkového hodnoty okresu Martin.  

 

Plán hlavných úloh č. F. 9) 
Účasť PÚ SR na výstave „Pamiatky“ v rámci veľtrhu stavebníctva CONECO. 
          T: 04/2013 

Z: ONKP, ÚGR - referát edično-
propagačných činností 
S: KPÚ, ÚEP 

   
Nový špecializovaný veľtrh Pamiatky 2013 - jeho vznik iniciovala spoločnosť Incheba 
Bratislava, pričom nadviazala na projekt podobne zameraného veľtrhu konaného v Prahe 
Památky 2012. V Bratislave je táto nová iniciatíva súčasťou renomovaného medzinárodného 
veľtrhu stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA.  

Od 9. apríla do 13. apríla 2013 boli v Bratislave vo výstavných priestoroch Incheby 
prezentované výsledky odbornej činnosti štátnych inštitúcií, vysokých škôl, súkromných 
spoločností a združení, ktoré sa podieľajú na obnove a revitalizácii pamiatok. PÚ SR 
prezentoval projekt Digitalizácia pamiatkového fondu a KPÚ priblížili svoju odbornú 
metodickú činnosť výberom nedávno realizovaných obnov pamiatok, či už z mestského 
prostredia Košíc, drevenej architektúry, napr. ľudové domy v Čičmanoch a kostol v Trnovom 
alebo poukázaním na obnovu kamenárskych architektonických prvkov z prešovského regiónu. 
Význam a hodnotu technických pamiatok priblížila prezentácia Kuffnerovského 
hospodárskeho komplexu s Cukrovarom v Sládkovičove.  

Priebeh veľtrhu dopĺňal cyklus prednášok v tematicky zameraných blokoch 
venujúcich sa problematike obnovy pamiatok v jednotlivých krajoch, reštaurovaniu pamiatok, 
archeologickému výskumu, protipožiarnej ochrane pamiatkových objektov, obnove 
tradičných ľudových domov alebo rozsiahlemu projektu MK SR Oprava hradov s pomocou 
nezamestnaných.  
 

 

 
� Plán hlavných úloh č. H. 1) 

Metodický deň „Judikatúra a jej vplyv na konanie KPÚ a PÚ SR“. 
 

T: 05/2013 
Z: OPR 

OPVŠS pripravil v spolupráci s Pamiatkovou inšpekciou MK SR po štvrtýkrát metodický deň 
na tému Judikatúra a jej vplyv na konanie KPÚ a PÚ SR. 
Jednodňové pracovné stretnutie sa uskutočnilo 20. júna 2013 na Sliači, v priestoroch 
kúpeľného domu Palace a zúčastnilo sa na ňom 75 zamestnancov KPÚ. 
Metodický deň bol rozdelený do troch blokov. V prvom bloku vedúca odboru Ing. arch. Lýdia 
Kubeková stručne informovala o rozhodnutiach PÚ SR, ktoré boli od roku 2002 
preskúmavané súdmi. Štatisticky vyhodnotila ktoré súdy rozhodovali najviac, koľko 
rozhodnutí bolo potvrdených a koľko bolo zrušených a vrátených na ďalšie konanie. Po nej 
vystúpila Ing. Iveta Kodoňová, vedúca Pamiatkovej inšpekcie MK SR s prednáškou na tému 
Súdne rozhodnutia a ich „posolstvo“ pre konanie v prospech ochrany pamiatok. Hovorila 
o skúsenostiach ministerstva so súdmi. Na príkladoch konaní o vyhlásení veci za kultúrnu 
pamiatku, o zmene hraníc pamiatkovej zóny, o vyhlásení ochranného pásma poukázala 
námietky žalobcov a na chyby, ktoré boli súdmi v rozsudkoch vytýkané. Druhý blok bol 
ťažiskovým. Mgr. Mária Zelenayová z OPVŠS spracovala doterajšie skúsenosti PÚ SR so 
súdnymi konaniami. Podrobne sa venovala a po právnej stránke rozobrala rozhodovanie 
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o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov – PÚ SR a KPÚ, hovorila o 
skúsenostiach PÚ SR - OPVŠS pri preskúmavaní rozhodnutí KPÚ a zistených nedostatkoch v 
správnych konaniach a na príkladoch poukázala na nutnosť dôsledne dodržiavať  ustanovenia 
správneho poriadku. V treťom bloku Ing. arch. Radoslav Mokriš z KPÚ Košice hovoril 
o skúsenostiach s lehotami v priestupkovom konaní. Záver metodického dňa patril diskusii.  

 
� Plán hlavných úloh č. H. 3) 

Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. 
 

T: 12/2013 
Z: KPÚ Trnava 

Jubilejný, 20. ročník odborného seminára sa konal 5.12.2013 v zasadačke mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava,  organizoval ho KPÚ Trnava v spolupráci s Mestom Trnava. 
K 20.výročiu bol zamestnancom KPÚ Trnava, Mgr. Marekom Zelinom spracovaný 
videozostrih z uplynulých seminárov, ktorý bol na seminári premietnutý. V rámci prednášok 
boli prezentované  výsledky rôznych druhov pamiatkových výskumov a výsledky realizácií 
obnov kultúrneho dedičstva, nachádzajúceho sa na území Trnavského kraja.   

 
 
 

� Plán hlavných úloh č. H. 4) 
Seminár „Protipožiarna ochrana pamiatkového fondu so zvláštnym zreteľom na 
najohrozenejšiu drevenú architektúru“ v spolupráci s NPÚ Praha. 

T: 10/2013 
Z: Referát SKD 
S: ÚVŠS, ÚGR, KPÚ 

Plánované podujatie zamerané na protipožiarnu ochranu NKP sa v rámci spolupráce medzi 
MK SR a MV SR uskutočnilo v podobe medzinárodnej konferencie Protipožiarna 
bezpečnosť kultúrnych pamiatok pod záštitou Hasičského a záchranného zboru SR 
v odbornej a organizačnej spolupráci s PÚ SR a Národním památkovým ústavom, Praha, 
ktorá sa konala v dňoch 2. a 3. mája 2013 v Trenčíne ako súčasť každoročnej výstavy 
hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO. Cieľom konferencie bolo 
predstaviť účinné riešenia predchádzania a likvidácie požiarov opierajúce sa o najnovšie 
poznatky a technológie umožňujúce minimalizovať rušivé zásahy do hmotnej podstaty 
objektov národných kultúrnych pamiatok. Program konferencie tvorilo 32 príspevkov od viac 
ako 50 autorov, ktorých tematický záber zahŕňal širokú škálu aspektov problematiky 
protipožiarnej ochrany – od predstavenia legislatívnych úprav požiarnej bezpečnosti, cez 
analýzu príčin vzniku požiarov a hodnotenia aktuálneho stavu zabezpečenia národných 
kultúrnych pamiatok až po popisy realizovaných hasičských zásahov. Za PÚ SR boli do 
programu konferencie zaradené príspevky K. Ďuriana (KPÚ Žilina, pracovisko Martin), Ľ. 
Suchého (KPÚ Prešov) a G. Habáňovej (KPÚ Bratislava). Zo zaslaných konferenčných 
príspevkov bol zostavený zborník, ktorý bol publikovaný vo forme CD nosiča. 
Referát SKD sa podieľal na príprave konferencie, koordinácii s NPÚ Praha a zabezpečení 
prednášok a účasti zamestnancov PÚ SR na konferencii. 
Súbežne s prípravou konferencie Referát SKD inicioval rokovanie s Požiarnotechnickým 
a expertíznym ústavom MV SR, na základe ktorej sa uskutoční previerka a návrh na 
doplnenie protipožiarnych opatrení drevených chrámov zapísaných v Zozname SD UNESCO. 
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� Plán hlavných úloh č. H. 5) 
Spolupráca na organizovaní XII. medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora 
v archeológii“.  

T: 05/2013 
Z: Referát archeológie 
S: Filozofická fakulta UK Bratislava – 
Katedra archeológie, Slovenská technická 
univerzita - Katedra geodetických základov 
(hlavní organizátori) 
 

Dátum a miesto konania: 22. – 24. 5. 2013, Kočovce 
 
Organizátori: Katedra archeológie  Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava 
Katedra geodetických základov  Stavebnej fakulty  Slovenskej technickej Univerzity 
Bratislava  
PÚ SR 
Archeoforum  
 
Téma:  Najnovšie IT technológie, geoinformatika a dátové technológie  a ich využite pri 
archeologickom výskume, postporcesovom spracovaní a modelácii zaniknutých 
archeologických štruktúr. 
 
Vyhodnotenie: PÚ SR graficky a editorsky spracoval zborník s abstraktmi  prednášok :  
Zborník abstraktov z konferencie Počítačová podpora v archeológii, Kočovce, 22. – 24. máj 
2013, zost. P. Demján, K. Hladíková, T. Lieskovský, P. Pavúk, ISBN 978-80-223-3396-2 

 

Program konferencie bol rozdelený do tematických blokov, ktoré voľne na seba nadväzovali. 
Najväčší záujem bol predovšetkým o najnovšie technológie, najmä o metódy diaľkového 
prieskumu zeme, resp. digitálne modelovanie povrchu zeme a metódu LIDAR a GIS systémy 
a ich využitia v archeológii. Rovnako zaujali i prednášky týkajúce sa tém  modelovania 
postdepozičných procesov v archeológii, priestorových vzťahov a štruktúr osídlenia  Prvý deň 
konferencie uzavrela prednáška M Doneusa o kombinácii povrchového zberu a dlhodobej 
leteckej archeologickej prospekcii časti územia Burgenlandu. Druhý deň pokračoval 
prednáškami týkajúcimi sa možnosťami využitia digitálnej dokumentácie pamiatok alebo 
archeologických nálezísk či zaniknutých štruktúr osídlenia v krajine, na ktoré nadväzovala 
digitalizácia a analýza hnuteľných artefaktov s podnetnými prednáškami týkajúcimi sa najmä 
využitia optických skenovaní a fotografovania hnuteľných archeologických nálezov. Ďalšie 
bloky prednášok boli venované predovšetkým využiteľnosti a smerovania databáz 
v archeológii a z toho vyplývajúce možnosti predikcie archeologických lokalít v krajine 
s použitím kombinácie rôznych modelačných princípov a digitálnych technológii.  
Súčasťou konferencie bola tiež prezentácia posterov viažucich sa k téme konferencie. 
Konferencia bola netradičná aj v tom, že v čase jej konania bol k dispozícii zborník abstraktov 
jednotlivých  prednášok.  
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� Plán hlavných úloh č. H. 6) 
 

Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „Bardkontakt“. 
 
T: 08/2013 
Z: KPÚ Prešov 

 
KPÚ Prešov: 
Odborná spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „Bardkontakt“ – PhDr. M. 
Poláková, Ing. E. Semanová konanej v dňoch 20. – 21.08.2013 v Bardejove. 
Výstava „Meštiansky dom v Prešovskom kraji“ – Mgr. D. Sabol,  Ing. arch. Ľ. Viničenková, 
Ing. arch. P. Jackovič, Mgr. E. Sendeková. 
 
Vyhotovenie katalógu ku výstave - Katalóg „Meštiansky dom v Prešovskom kraji“ – Mgr. D. 
Sabol,  Ing. arch. Ľ. Viničenková, Ing. arch. P. Jackovič, Mgr. E. Sendeková 
 

 

KPÚ Košice: 
- Ing. arch. Alena Hrabinská – Proces obnovy meštianskeho domu Hlavná 61 – Kováčska 22 
v Košiciach, príspevok uverejnený v zborníku a prednesený na konferencii,  
- Ing. arch. Róbert Kiráľ – Meštiansky dom „Baňas“ - Zimná č. 55 v PZ Spišská Nová Ves  -  
rozbor metodického prístupu k úprave historickej fasády nehnuteľnosti v pamiatkovom 
území,  príspevok uverejnený v zborníku a prednesený na konferencii. 
 
 

 
� Publikácia „Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883“:  

 
V tomto roku vyšlo 2. nezmenené vydanie publikácie Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 
– 1883 v náklade 500 kusov. Publikácia poskytuje podrobný obraz o podobe a  premenách  
nášho územia v priebehu 18. a 19. storočia a obsahuje tak množstvo neoceniteľných 
informácií. Zbierku týchto máp z územia dnešného Slovenska získal Archív PÚ SR 
v priebehu rokov 2004 – 2005 z Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti 
(Hadtőrténeti Intézet és Múzeum).   

Predkladaná publikácia je veľkou pomôckou pri štúdiu poznatkov obsiahnutých na 
vojenských mapách. Jej úvodnú časť tvorí stať podrobne charakterizujúca prvé, druhé a tretie 
vojenské mapovanie, ako aj ďalšie mapové diela zachytávajúce územie historického Uhorska. 
Autorkou je Annamária Jankó, riaditeľka oddelenia máp a knižnice Vojenského historického 
ústavu a múzea. Text je skrátenou verziou jej publikácie Magyarország katonai felmérései 
1763 – 1950, ktorú vydal Vojenský historický ústav a múzeum v roku 2007 v spolupráci 
s vydavateľstvom elektronických publikácii Arcanum. 

Hlavnou časťou knihy je legenda vysvetľujúca jednotlivé symboly a ich variácie, 
ktoré boli použité na zakreslenie rozličných objektov a tiež spôsoby znázornenia rôznych 
druhov zemského povrchu. Použitie znakov, symbolov a ich farebnosti je potom doložené na 
viacerých ukážkach zo všetkých troch vojenských mapovaní. Nachádzajú sa tu tiež mapky so 
znázorneným kladom mapových listov a farebne rozlíšenými etapami zaznamenávajúcimi 
dobu mapovania jednotlivých oblastí územia Slovenska. 

Súčasťou knihy je aj CD príloha, obsahujúca popri ukážkach vojenských máp 
v elektronickej forme aj miestny register ku všetkým trom mapovaniam.  
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Úlohy realizované PÚ SR  mimo kontraktov a prioritných projektov na r. 2013 
� budovanie Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok 
� vytvorenie databázy výkonu štátnej správy v oblasti archeológie 
� Národný projekt č. 4 - Digitálny pamiatkový fond  v rámci  Operačného programu 

informatizácia spoločností (OPIS2) 
� spolupráca na vedecko-výskumných projektoch podporených Agentúrou pre vedu 

a výskum 
� príprava teoretických, metodologických a koncepčných materiálov 
� realizované pamiatkové výskumy 
� spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami 
� činnosť CHTO 
� činnosť Múzea Červený Kláštor 

 
Plnenie:  
 

� Plán hlavných úloh č. B. 5) 
Budovanie AIS OP a tvorba  údajov v registroch ÚZPF: 
▪ zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia NKP, PÚ 

a ich ochranných pásiem do registrov, 
▪ dopĺňanie a aktualizácia údajov na základe podkladov PÚ SR a KPÚ, podnetov  

a  materiálov z externého prostredia. 
▪ správa databáz ÚZPF a sprístupňovanie vybraných údajov o pamiatkovom fonde 

verejnosti prostredníctvom webovej stránky PÚ SR, 
▪ školenia pracovníkov KPÚ a PÚ SR (AIS OP, GIS), 
▪ GIS – technická podpora. 

 
T: priebežne 
Z: OŠIS 

 
V rámci plnenia úlohy boli realizované konzultácie s pracovníkmi dodávateľa novej aplikácie 
automatizovaného informačného systému (TEMPEST), spracovávané pripomienky 
k jednotlivým výstupom a čiastkovým riešeniam, a testované modely pripravovanej aplikácie. 
Priebežne boli do evidencie ÚZPF vkladané na základe právoplatných rozhodnutí údaje 
o vyhlásení a o zmene vyhlásenia NKP, PÚ a ich ochranných pásiem.  
Jednotlivé registre ÚZPF boli dopĺňané a aktualizované na základe podkladov PÚ SR a KPÚ 
z revízie ÚZPF, ako aj z podnetov  a  materiálov doručených z externého prostredia. V rámci 
správy databáz evidencie pamiatkového fondu, boli z nich poskytované informácie a to  
najmä orgánom štátnej správy a samosprávy, verejným inštitúciám a vlastníkom kultúrnych 
pamiatok. Zároveň boli sprístupňovanie vybrané údaje o pamiatkovom fonde verejnosti 
prostredníctvom webovej stránky PÚ SR. 
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� Plán hlavných úloh č. B. 6) 
Vytvorenie databázy výkonu štátnej správy v oblasti archeológie od r. 2002.  

T: priebežne 
Z: Referát archeológie  
S: externý spracovateľ databázy, KPÚ 

 
Vzhľadom k tomu, že na tento projekt  neboli z Prioritných projektov vyčlenené finančné 
prostriedky, tak táto úloha sa riešila provizórne. Spracoval sa návrh štruktúry databázy a 
návrhy formulárov pre databázu. 
Súčasne sa v rámci spolupráce s Mgr. Petrom Demjanom vyvinul na báze php model 
databázy, ktorý však nie je možné aplikovať v systéme Pamiatkového úradu SR.  
V rámci ďalšej tvorby databázy bol spracovaný materiál s rozšíreným návrhom štruktúry 
databázy, ktorý bol poskytnutý spoločnosti Tempest s.r. o. so sídlom v Bratislave so 
žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky  a rovnaký materiál bol poskytnutý spoločnosti 
SmartGis so sídlom v Olomouci.   
Súčasne sa v rámci činnosti Odboru archeológie dopĺňajú evidencie výskumných 
dokumentácii z archeologických výskumov a z ktorých sú spracovávané a dopĺňané evidencie 
archeologických nálezísk, evidencie archeologických nálezov (ako majetku štátu) Nad  rámec 
sa vedie databáza oprávnených právnických osôb a osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou 
ako podklad pre MK SR.  
 

 
 

� Plán hlavných úloh č. B. 7) 
Národný projekt č. 4 - Digitálny pamiatkový fond  v rámci  Operačného programu 
informatizácia spoločností (OPIS2): 
▪ stavebné úpravy za účelom vytvorenia priestorov pre digitalizačné pracovisko PÚ 

SR, 
▪ obstaranie vybavenia a technológií pre digitalizačné pracovisko PÚ SR, 
▪ Digitalizácia pamiatkového fondu: 

- verejné obstarávanie na digitalizáciu outsoursingom, prostredníctvom 
centrálneho obstarania – MK SR     s merateľným ukazovateľom 1600 
pamiatkových objektov, 

- digitalizácia vlastným pracoviskom s merateľným ukazovateľom 400 
pamiatkových objektov. 

T: priebežne 
Z: ODGD 

 
Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.  
Ciele projektu sú dané prioritnou osou OPIS2  - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií 
a obnova ich infraštruktúry a jej opatrením - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových 
inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, 
spracovania a ochrany a to: 

• Vytvorenie podmienok pre umožnenie komplexnej digitalizácie pamiatkového fondu 
a digitalizácia vybraných pamiatkových objektov. 

• Vytvorenie špecializovaného digitalizačného pracoviska PÚ SR. 
• Zdigitalizovanie vybraných súčastí pamiatkového fondu. 

 
Projekt riadia štyria manažéri a digitalizačné práce vykonávajú deviati digitalizéri. Vlastné 
pracovisko ma zdigitalizovať spolu 400 pamiatkových objektov. Na digitalizácii sa podieľa aj 
externý dodávateľ, ktorý má zdigitalizovať 1488 pamiatkových objektov. 
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Merateľné ukazovatele projektu: 
Počet vytvorených špecializovaných digitalizačných pracovísk :  1 

počet novovytvorených pracovných miest: 6 
boli v roku 2013 splnené. 
Merateľný ukazovateľ: počet zdigitalizovaných 3D objektov – pamiatkových objektov (PO) 
bol k 31.12.2013 splnený na 39,19 % (727 PO z 1855). 
Projekt má trvanie od 1.1.2012 do 30.6.2015. K 31.12.2013 bolo vyčerpaných 21,37 % 
prostriedkov pridelených pre tento národný projekt (2 000 690,94 € z 9 000051,18 €). 
 
 
� Plán hlavných úloh č. E. 1) 

Spolupráca na vedecko-výskumných projektoch podporených Agentúrou pre vedu 
a výskum: 

− Diferencovaná typológia modernizmu 
− Archeologická chronometria na Slovensku 
− Predrománske a románske umenie na Slovensku 
− projekty schválené v roku 2013 

T: 12/2013 
Z: ÚVŠS, CHTO, KPÚ 

• Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte APVV-0375-10 s názvom 
Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a obnovu diel 
modernej architektúry v spolupráci s Ústavom architektúry a stavebníctva SAV 
a VŠVU Bratislava. ( Ing. arch. Mgr. Veronika Kapišinská) 

- vypracovanie kritérií hodnotenia vybraných objektov v rámci monitoringu podľa 
vopred stanovených kategórií 

- spolupráca so SAV na naplnení obsahu monitorovacieho formuláru; 
- spracovanie monitoringu zameraného na 14 objektov – terénna práca, vyhotovenie 

fotodokumentácie, štúdium materiálov a podkladov, porovnávanie pôvodného 
a súčasného stavu, spracovanie monitorovacích formulárov, vyhodnotenie; 
monitorované objekty:  
Vyšné Hágy – TBC sanatórium, Štrbské pleso – Hotel FIS, Trenčianske Teplice – 
liečebný dom Machnáč, Trenčianske Teplice – Bazén Sina,  Trenčín – obchodná 
akadémia, Partizánske – Kostol Božského srdca, Bratislava – bývalá čsl. národná 
banka, sídlisko „Februárka“, Krematórium, budova RTVS, Mýtna ul., Banská Bystrica 
– Pamätník a Múzeum SNP, Košice – BD Kolónia bankových úradníkov; Nitra – areál 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.  

- spracovanie odborného recenzného posudku pre časopis Architektúra a urbanizmus 
- spracovanie článkov do časopisov Pamiatky a múzeá a Architektúra a urbanizmus; 
- spracovanie podkladu na vyhlásenie budovy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre – terénna obhliadka, predrokovanie podnetu,  vyhotovenie fotodokumentácie, 
stanovenie objektovej skladby, spracovanie návrhu.  

- Publikačná činnosť: 

- Haberland, D., Kapišinská, V.: Šípkové Ruženky funkcionalizmu? Zotavovňa Morava 
v Tatranskej Lomnici a tuberkulózne sanatórium v Kvetnici. In: Architektúra a 
urbanizmus, 3-4/2013,  s. 52-71. 

- Kapišinská, V.: Malá vodná elektráreň v Trenčianskych Tepliciach. In: Pamiatky 
a múzeá 4/2013, s. 53-56. 

- Haberland, D.: Kúpalisko Delfín v Ružovej doline. In: Ružinovské Echo, sept.2013, 
s.17. 
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• Archeologická chronometria na Slovensku,  projekt  APVV-0598-10: 

Charakteristika a ciele projektu:  V rámci projektu sa buduje databáza datovaní 14C 
pomocou dendrochronologických meraní a výskumu, postavené na byesovskom 
modelovaní. Ide o multidisciplinárny systematický chronometrický výskum 
archeologických a stavebnohistorických objektov, predovšetkým zvyškov driev z územia 
Českej a Slovenskej republiky. 
Garanti, riešitelia, partneri:  
Mgr. Peter Barta, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Katedra 
archeológie) 
Mgr. Renata Glaser-Opitzová (PÚ SR, referát archeológie) 
Realizované činnosti: Spracované  - zmerané vzorky driev z hradu Stará Ľubovňa 

Vyhodnotenie, výstupy:  
− správa o dendrochonologikcom meraní vzoriek z hradu Stará Ľubovňa 
− správa o činosti za rok 2012 pre APVV 
− online dostupná databáza 14C   http://www.c14.sk/ 
− merania v Institut fur Urgeschichte und historische Archaeilogie, WIEN 
− zber vzoriek z územia Slovenska (B. Štiavnica, Starý Tekov) 

 
 

Predrománske a románske umenie na Slovensku: Grant VEGA č. 2/0118/08 
Charakteristika a cieľ projektu: prezentácia komplexného pohľadu na predrománske 
a románske umenie na Slovensku. Precízne spracováva materiálovú bázu 
predrománskych a románskych pamiatok využívajúc metódy obhliadkového 
a komparatívneho terénneho výskumy spojeného s tvorbou odbornej dokumentácie 
a štúdiom pamiatok v deponovaných zbierkach. Získané informácie dopĺňa kritickou 
analýzou archívnych prameňov. Syntetickým spracovaním bohatého pamiatkového 
fondu a neustále pribúdajúcich nálezov z jednej z kľúčových epoch v dejinách umenia 
Slovenska zapĺňa medzery v domácom výskume a výrazne posúva poznanie skúmanej 
problematiky. Uplatnením aktuálnych metodických postupov pri vytváraní čo 
najplastickejšieho obrazu predrománskeho a románskeho umenia na Slovensku výrazne 
prispieva k ich pochopeniu ako súčasti dejinného kontextu. 
Hlavný realizátor projektu: Ústav dejín umenia SAV (Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.). 
Spolupracujúce inštitúcie: PÚ SR (PhDr. Henrieta Žažová, PhD. a Oddelenie grafickej 
dokumentácie), Archeologický ústav SAV (RNDr. Mgr. Marián Samuel), Filozofická 
fakulta UK (Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Katedra archívnictva a pomocných 
vied historických). 
Plnenie úlohy: 
Dr.Žažová Henrieta:  
V rámci prác na projekte sa priebežne uskutočňoval výskum v slovenských archívoch 
a knižniciach a 3 dni prebiehal výskum v maďarských archívoch a knižniciach. Počas 
zahraničnej pracovnej cesty sa verifikovali údaje z literatúry, zabezpečovala grafická 
príloha a autorské práva na publikovanie. Výsledky bibliografického a archívneho 
výskumu sa následne spracovávajú do textov pre publikáciu Stredoveký kostol. Historické 
a funkčné premeny architektúry. Cieľom publikácie je ponúknuť nový a sumarizujúci 
pohľad na stredovekú architektúru na Slovensku v jej európskych súvislostiach. Pokračuje 
príprava hesiel do korpusu predrománskeho a románskeho umenia na Slovensku. 
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� Plán hlavných úloh č. G.2) 
Príprava a zavedenie medzinárodného projektu PÚ SR a Riksantikvaren „Prevencia 
formou údržby“ (v nadväznosti na schválenie preddefinovaného projektu z Nórskeho 
finančného mechanizmu). 

 
T: 12/2013 
Z: KPÚ Žilina 
S: ÚGR, ÚVŠS, ÚEP 
 

 
V priebehu sledovaného obdobia PÚ SR začal práce na príprave projektu Pro Monumenta – 
prevencia údržbou. Projekt je naviazaný najmä na zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu a vyhlášku č. 253/2010 z. z., a vychádza aj z rozpracovania 
Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 -16 na podmienky rezortu kultúry kde je 
stanovená úloha: „Pokračovať v spolupráci s Úradom vlády SR na príprave a realizácii 
projektov Nórskeho finančného mechanizmu a mechanizmu EHP. Implementovať bilaterálny 
projekt s Nórskom zameraný na údržbu pamiatkového fondu aj v spolupráci s cirkevnými 
inštitúciami.“ Vláda SR uznesením č. 813/2011 dňa 14. 12. 2011 schválila strategický 
koncepčný materiál: „Koncepcia ochrany pamiatkového fondu v SR“. V jej rámci sú návrhy a 
úlohy pre MK SR a iné  ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy a špecializovanú štátnu 
správu. Ich cieľom je zlepšiť fyzický stav i vnímanie pamiatkového fondu verejnosťou. Časť  
5.7 Koncepcie stanovuje úlohu "vypracovať systém prevencie ochrany pamiatkového fondu 
formou údržby". Koncepcia obsahuje aj túto víziu: "Pri záchrane a obnove pamiatkového 
fondu vybudovať systém pravidelnej kontroly stavebno-technického stavu formou prehliadok 
odbornými pracovníkmi, ktorí môžu realizovať aj najnevyhnutnejšie zásahy v podobe údržby 
strechy, odkvapových rúr a vypracovať posudky pre ďalšie potrebné zásahy (od vlhčenie, 
statika), podľa vzoru organizácie Monumentenwacht z Holandska. Inšpirovať vlastníkov 
pamiatok k pravidelným ohliadkam a vykonávaniu preventívnej údržby formou osvety. 
Zvážiť vybudovanie monitorovacieho a preventívneho centra pri PÚ SR ako formu štátnej 
pomoci vlastníkom NKP.“ 
V prvom polroku 2013 bola vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá preskúmala 
organizačné, materiálno-technické a finančné okolnosti implementácie takéhoto projektu 
v podmienkach PÚ SR. Štúdia tvorila východisko pre vypracovanie projektu, ktorý bol               
na základe medzinárodnej dohody o financovaní programu Európskeho kultúrneho dedičstva 
financovaného z Finančného mechanizmu EHP na roky 2009 – 2014, zaradený medzi tzv. 
preddefinované projekty. Úrad vlády  SR v decembri 2013 vyzval  PÚ SR na predloženie 
projektu, ktorý bol 20. 12. 2013 schválený a bola zaslaná Ponuka na poskytnutie grantu              
vo výške 952 057,- EUR s dobou realizácie od 1. 1. 2014 do konca apríla 2016. Základné 
nástroje projektu: Materiálne, technické a organizačné zabezpečenie 3 geograficky 
rovnomerne alokovaných skupín nezávislých, zručných špecialistov, ktorí budú vykonávať 
monitoring kultúrnych pamiatok. Výsledkom monitoringu bude  vypracovanie „Technickej 
správy o NKP“ (TSKP). Inšpekčný team bude zároveň schopný poskytnúť vlastníkovi 
informácie o technickom stave, ohrozeniach, príčinách poškodenia a odporučiť najefektívnejší 
spôsob údržby. Vlastníkovi KP vyhotoví "Certifikát o stave KP". Vytvorenie malej webovej 
aplikácie, ako rezervačného a objednávkového systému inšpekcií. Vypracovanie stručných 
rukovätí základnej údržby NKP v elektronickej forme a ich šírenie medzi vlastníkmi a 
správcami pamiatok. Systém školení a workshopov   pre členov teamu a zároveň iné školenia 
pre vlastníkov alebo správcov NKP. Zdielanie skúseností a informácií s expertmi z iných 
krajín, kde obdobný systém implementovali, poskytovanie dobrých skúseností pre nórskeho 
partnera. 
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� Plán hlavných úloh č. H. 2) 
Metodický deň k metódam dokumentácie archeologického výskumu určený oprávneným 
právnickým osobám na vykonávanie archeologického výskumu na Slovensku. 

T: 2. polrok 2013 
Z: Referát archeológie 
S: KPÚ Bratislava, KPÚ Prešov 
 

Dátum a miesto konania:            5. 12. 2013 zasadačka PÚ SR Bratislava 
organizátor:   OAG PÚ SR  
účastníci:    PÚ SR – KPÚ – referáty archeológie; 
     osoby oprávnené vykonávať archeologický výskum  
téma:     Metódy a dokumentácia archeologického výskumu  
Vyhodnotenie:  záujem pokračovať v týchto metodických dňoch pre 

oprávnené právnické osoby 
PÚ SR  dňa 5. 12. 2013 zorganizoval pre oprávnené právnické osoby na vykonávanie 
archeologického výskumu metodický deň, na ktorom sa prebrali otázky týkajúce sa najmä 
problematiky metód a techník archeologického výskumu. Jednotliví prednášajúci sa venovali 
parciálnym témam  metodiky odkryvu jednotlivých stratigrafických štruktúr, ich popisu 
a dokumentácie. Prednášajúci sa taktiež venovali problematike evidencie  hnuteľných nálezov 
a odberu archeologických dendrovzoriek a archeobotanických vzoriek. V rámci programu 
vystúpili zástupcovia odboru Digitalizácie so svojimi skúsenosťami pri dokumentácii 
archeologických nálezov a nálezísk.  

 
 

 
� Teoretické, metodologické a koncepčné materiály 

PÚ SR - OAG: 
názov: Kritériá poskytnutia nálezného pri uplatňovaní zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
autori: Andrea Feníková – Renáta Glaser-Opitzová- Filip Jaššo 
účel a cieľ: spracovanie podkladu, na základe, ktorého bude možné realizovať konania 
o poskytnutí nálezného PÚ SR. 
stručný popis: materiál podrobnejšie rozpracováva podmienky konania o poskytnutí 
nálezného a súčasne predkladá za roky 2002 – 2013 prípady poskytnutého nálezného 
 
KPÚ Trnava: 
Kvetanová  - spolupráca s mestom Trnava na vypracovaní metodického materiálu na obnovu 
mobiliáru v MPR Trnava 
 
KPÚ Trenčín: 

MÚDRY, Jozef – PAVOLKOVÁ, Lucia : vypracovanie odporúčacieho metodického 
materiálu „Základné princípy na projektovanie rodinných domov na Podolských 
kopaniciach v CHKO Malé Karpaty vychádzajúce z ľudovej architektúry regiónu“ pre 
Obvodný úrad ŽP v Novom Meste nad Váhom, 20.09.2013. 
MÚDRY, Jozef – PAVOLKOVÁ, Lucia :  spolupráca MsÚ – ÚHA v Trenčíne – 
metodické odporúčania pri drobných stavbách, dostavbách, prístavbách a nadstavbách 
objektov na funkcionalisticky založenom sídlisku SIHOŤ I v Trenčíne. 
MÚDTY, Jozef – GAZDÍKOVÁ, Eva : spolupráca s MsÚ – ÚHA v Trenčíne, komisia pre 
stanovenie podmienok pre medzinárodnú súťaž pre novú štvrť „Nábrežie“. 
MÚDRY, Jozef – DVONČOVÁ, Mária – GAZDÍKOVÁ, Eva : spolupráca s Rozvojovou 
agentúrou Trenčianskeho samosprávneho kraja v projekte : „Mobilné príhraničie“ – 
miestne osadzovanie informačných tabúľ pri vybraných kultúrnych pamiatkach. 
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KPÚ Žilina: 
Piecková, J.: Správa o pripravenosti KPÚ Žilina na úseku  
riešenia krízových situácií. Pre bezpečnostnú radu Obvodu Žilina, február, 2013 
 
KPÚ Košice: 
Mgr. Gembický – (spolupráca: Mgr. Lunga): záverečné korektúry k pripomienkam OMK  
Bratislava (z marca 2013) a definitívna príprava metodického materiálu: Pamiatková ochrana 
zvonov na Slovensku – metodika, september – december 2013.   
 
Mgr. Gembický – (spolupráca: Mgr. Lunga): Vyhodnotenie vplyvu elektrifikácie na stav 
zachovania a pamiatkovej ochrany zvonov s ich zvonovým príslušenstvom. Dokumentačno-
výskumná úloha s aplikovanou analýzou pre účely metodiky, KPÚ Košice 2012-2013, interný 
rukopis, 8 strán, s prílohami. 
 
Mgr. Gembický:  Výskum a dokumentácia kampanologických pamiatok na Slovensku. 
Kampanologicko - epigrafická metodika pre účely projektu „Corpus inscriptionum 
Slovaciae“, Košice 2013, interný rukopis (s prílohami). In: Archív KPÚ Košice 
 
 

 
� Výskumy  

a) Výskum architektonicko-historický: 0 
 

b) Výskum urbanisticko-historický: vyhodnotenie pri úlohe A/4 Spracovanie zásad 
 
c) Výskum archeologický: 

 

PÚ SR - OAG: 
Mgr. Filip Jaššo, PhD.: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na NKP hrad 
Uhrovec v roku 2013.  
druh realizovaného výskumu: archeologický výskum v súvislosti s obnovou NKP  
druh lokality: zrúcanina hradu NKP: Hrad Uhrovec, č. ÚZPF 269/1-19 
Realizátor: PÚ SR, vedúci výskumu: Mgr. S. Katkin, realizácia a spracovanie: Mgr. F. Jaššo, 
Bc. P. Ďurica 

    
 
KPÚ Bratislava:  

PhDr. Peter Baxa, Archeologický výskum NKP Kostola sv. Margity v Kopčanoch 
Výskum sa uskutočnil v súvislosti s pamiatkovou obnovou kostola a cintorína v rámci 
cezhraničnej spolupráce SR-ČR na obnove územia Archeoparku Mikulčice-Kopčany. Na 
slovenskej strane sa vykonali v kostole stavebné a reštaurátorské práce, pri ktorých sa musela 
opätovne odkryť hrobka, časti základov predsiene kostola a sledovať stavebné práce 
v interiéri. Okrem týchto prác sa uskutočnil predstihový archeologický výskum v severnej 
časti cintorína, kde musela byť osadená drenážna jama na odvod dažďovej vody z kostola. 
V sonde o rozmeroch 2,5 x 2,5 m bolo preskúmaných 5 hrobov z 9.-10. storočia. 
 
 
PhDr. Peter Baxa - PhDr. Karel Prášek: Archeologický výskum Kostola sv. Klimenta 
v Močenku 
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Výskum pre vedecké a dokumentačné účely prebieha od roku 2008 a je zameraný na 
lokalizáciu zaniknutého Kostola sv. Klimenta z 11. storočia. Pri dokumentácii odkrytých častí 
negatívov základov a pozostatkov základového muriva, ktoré by mali byť pozostatkami 
kostola, sa výskum zameral na južný okraj skúmanej plochy, kde boli v roku 2012 zachytené 
kamenno-tehlové murivá. Na plochách, kde neboli predchádzajúcim geofyzikálnym 
výskumom lokalizované žiadne anomálie, sa nachádzajú základové murivá, vytvárajúce 
atypický pôdorys. Nálezová situácia bola fotogrammetricky zdokumentovaná a po rokovaní 
odbornej komisie dňa 24. 9. 2013 zo statických dôvodov zasypaná. Výsledky výskumu po 
vyhodnotení v roku 2014 budú podkladom pre návrh ďalšieho postupu výskumných prác. 
 
Vedúci výskumu:        PhDr. Peter Baxa, KPÚ Bratislava 
Riešitelia výskumu:  Mgr. Peter Bisták, KPÚ v Nitre 

Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Katedra archeológie FF UKF Nitra 
Odborná spolupráca:  Prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc., Katedra archeológie FF UKF v Nitre 
Archeologický výskum na NKP hradisko Veľký Lysec (č. ÚZPF 1451/0) a na výšinnom 
sídlisku na Malom Lysci“, v k.ú. Kostoľany pod Tríbečom a Velčice okr. Zlaté Moravce. 
Výskum pre vedecké a dokumentačné účely v rámci riešenia úloh pracovnej skupiny 
Landscape projektu CEC – Francia Media 850-1050. Výskum je súčasťou realizovaného 
projektu „Krajinná archeológia Kostolianskej doliny“ v spolupráci s Katedrou archeológie 
UKF Nitra. NKP hradisko na Veľkom Lysci z neskorej doby bronzovej má doteraz zachované 
opevnene s valom a kamennou čelnou stenou. Areál na Malom Lysci zistený 
nedeštruktívnymi metódami terénnej prospekcie v roku 2012 bolo spevnený valom 
a pravdepodobne predstavuje hospodárske zázemie hradiska na Veľkom Lysci. Obe lokality 
boli geodeticky zamerané. Na Malom Lysci bola v rámci sondážneho výskumu odkrytá  časť 
obytnej stavby s drevenou konštrukciou zničenou požiarom a ďalšie nálezy. 
 
PhDr. Baxa, Mgr. Bukovčanová, PhDr. Prášek: 
Záchranný archeologický výskum, poloha kostola sv. Margity Kopčany (okr. Skalica), 
v súvislosti s obnovu NKP 9. 5. 2013  
 
 
KPÚ Trnava: 

• Grznár, Sládok, Zelina - Hrad Branč – archeologický výskum,  vypracovávanie 
výskumnej dokumentácie 

• Grznár, Sládok - Kostolec Ducové – spolupráca na archeologickom výskume. 
 
KPÚ Nitra: 

• Paterka, Pavel. Prieskum - Nové Zámky, pol. Pri nesvadskej ceste, 19. 02. 2013 - 
sporadické nálezy; 

• Paterka, Pavel. Prieskum - Demandice, pri kostole, 02. 07. 2013 – nález kameňov 
časti fortifikácie; 

• Paterka, Pavel. Prieskum – Dubník, k. ú. Veľká tabuľa, pol. Kolostordomb, 23. 07. 
2013 – identifikácia náleziska s nálezmi stredovekej keramiky; 

• Paterka, Pavel - Tirpák, Ján. Geofyzikálny prieskum - Mojzesovo, kostol sv. 
Ondreja, 06. 09. 2013 - nález architektonického článku s náznakom kruhového 
okna, pravdepodobne z románskej rotundy; 

• Paterka, Pavel. Prieskum a fotodokumentácia  - Komárno, krypta pod kostolom             
sv. Ondreja, 09. 10. 2013, hrobky s nápismi z 18. stor.; 

•    Paterka, Pavel - Pálinkás, Tibor. Prieskum Dolné Turovce, nálezy a nálezisko 
z neskorej doby kemennej, badenskej kultúry, 11. 10. 2013; 

•    Paterka, Pavel - Cheben, Ivan. Prieskum - Nové Zámky, ul. G. Bethlena, 28. 10. 
2013, pri kasárni, nález ľudských kostí; 
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•    Paterka, Pavel - Csuthy, András. Prieskum - Kameničná, časť Balvany, pol. Pustý 
kostol (Pusztatemplomdomb), 28. 10. 2013 – sporadiské nálezy z obdobia mladšej 
doby kamennej a stredoveku;  

•    Paterka, Pavel -  Csuthy, András - Gere, Marek. Prieskum - Kameničná, časť 
Balvany, pol. Pustý kostol (Pusztatemplomdomb), 28. 11. 2013 - sporadiské nálezy 
z obdobia mladšej doby kamennej a stredoveku; 

 
 
KPÚ Trenčín: 

• Brodňanová, B. – Katkin,S. – Nipčová, D. – Výskumná dokumentácia pamiatkového 
archeologického výskumu Kostola sv. Kozmu a Damiána v Kšinnej, č. ÚZPF 200/0, 
okres Bánovce nad Bebravou. 

 
KPÚ Košice: 

• Ďurišová, M., Horvát, M., Pristáš, M.: Správa z výkonu štátneho dohľadu – 
identifikácie archeologického náleziska (prieskum). Bôrka, okr. Rožňava, poloha 
Havrania skala, hradisko. Košice, 2013. Popis výskumu a jeho výsledky: V teréne 
bolo identifikované a prostredníctvom GPS zamerané archeologické nálezisko - 
hradisko. Následne boli údaje spracované a lokalizácia hradiska vynesená na mapu 
v mierke 1:10 000, na ortofotomapu a orientačne na katastrálnu mapu. Orientačne boli 
určené čísla parciel, na ktorých sa hradisko nachádza a ich vlastníci. 

 
• Ďurišová, M., Horvát, M., Pristáš, M.: Správa z výkonu štátneho dohľadu – 

identifikácie archeologického náleziska (prieskum). Drnava, okr. Rožňava, poloha 
Drieňovec, hradisko. Košice, 2013. Popis výskumu a jeho výsledky: V teréne bolo 
identifikované a prostredníctvom GPS zamerané archeologické nálezisko - hradisko. 
Následne boli údaje spracované a lokalizácia hradiska vynesená na mapu v mierke 
1:10 000, na ortofotomapu a orientačne na katastrálnu mapu. Orientačne boli určené 
čísla parciel, na ktorých sa hradisko nachádza a ich vlastníci. 

 
 

• Ďurišová, M., Horvát, M., Pristáš, M.: Správa z výkonu štátneho dohľadu –  
identifikácie archeologického náleziska, Hrušov, okr. Rožňava, poloha: svah Silickej 
planiny, nad Hrušovskou jaskyňou (historická cesta – úvoz). Košice, 2013. Terénnym 
prieskumom bolo identifikované archeologické nálezisko – historická cesta, zarezaná 
do svahu Silickej planiny. Archeologické nálezisko bolo geodeticky zamerané (GPS).  
Následne boli údaje spracované a lokalizácia náleziska vynesená na mapu v mierke 
1:10 000, na ortofotomapu a orientačne na katastrálnu mapu. Orientačne bolo určené 
číslo parcely, na ktorej sa archeologické nálezisko nachádza a jej vlastník. 

 
• Ďurišová, M., Horvát, M., Pristáš, M.: Správa z výkonu štátneho dohľadu – prieskumu 

archeologického náleziska, Smolník, poloha Červený vrch. Košice, 2013. Terénnym 
prieskumom boli identifikované archeologické náleziská – tri bane (kresanice). Ich 
portály boli zamerané (GPS).  Najstaršia známa písomná správa o nich pochádza 
z roku 1634. Zistený bol ich stav a spôsob využívania. Údaje boli spracované, 
lokalizácia vynesená na mapu v mierke 1:10 000, ortofotomapu a orientačne na 
katastrálnu mapu. 
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d) Výskum archívno-historický 
• OROSOVÁ, Martina. Úvod do problematiky vzniku mestských pamiatkových 

rezervácií v roku 1950 (rkp.). Bratislava : PÚ SR, 2013, 60 s.  
Štúdia je stručným zhrnutím výsledkov archívno-historického výskumu 
vykonaného v súvislosti s problematikou vyhlásenia prvých mestských 
pamiatkových rezervácií na Slovensku v roku 1950, so zameraním na mesto 
Bardejov. Text nebol publikovaný. 

 
• OROSOVÁ, Martina. Archívno-historický výskum dokumentov v Osobnom fonde 

Zdeněk Wirth (1878–1961). Akademik a historik umenia, teoretik a organizátor 
ochrany pamiatok Z. Wirth sa už pred prvou svetovou vojnou venoval vydávaniu 
Súpisu pamiatok v rámci projektu Archeologickej komisie Českej akadémie vied 
a umení. Od roku 1919 pracoval na Ministerstve školstva a národnej osvety, kde sa 
stal prednostom osvetového odboru. V tejto funkcii rovnajúcej sa v podstate postu 
„ministra kultúry“ zotrval až do roku 1938. Súčasťou osvetového odboru bola aj 
ochrana pamiatok, ktorú Z. Wirth osobne organizoval a metodicky riadil. Ako 
priamy nadriadený Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku určoval 
smerovanie ochrany pamiatok na Slovensku v celom medzivojnovom období. 
Z tohto hľadiska je jeho pozostalosť dôležitá pre sledovanie dejín slovenskej 
ochrany pamiatok. Výskum ešte nebol písomne spracovaný a publikovaný.  

 
• PORUBSKÁ, Bronislava. Ochrana pamiatok a regulácia Bratislavy v 

medzivojnovom období 1918 – 1939. Téma bola spracovávaná z bibliografických 
zdrojov a hlavne na základe výskumu archívnych dokumentov vo fonde 
Pamiatkových orgánov na Slovensku v rokoch 1919 – 1951 v Archíve PÚ SR. 
Z dôvodu náročnosti komplexného spracovania témy bola na publikovanie 
vybraná len regulácia Michalského bloku. Problematika bola prezentovaná aj 
prednáškovou formou. 

 
 
 
 
e) Výskum historickej zelene: 0 

 
 
� Spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 

 
KPÚ Banská Bystrica: 

• Uniwersytet Wroclawski, Instytut Historii Sztuki, Wojciech Gruk- konzultácia, 
informácie o archívnych prameňoch k téme „Protestantská architektúra na Slovensku“ 
v územnej pôsobnosti Banskobystrického kraja  

• Mgr. Damjanovová, Mgr. Kajba , Ing. arch. Klasová, Mgr. Miňo, Mgr. Moravčíková, 
Ing. arch. Pavlová, Gotické pamiatky na Slovenku, spracovanie podkladov a 
sprevádzanie poľskej delegácie kunsthistorikov  po gotických a ranorenesančných 
pamiatkach Banskobystrického kraja (Malohont, Gemer, Pohronie) 

 
 
 
 
 
 

� Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 
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PÚ SR: 
 
● European Heritage Network – HEREIN   
 
V roku 2013 pokračovala spolupráca PÚ SR na iniciatíve European Heritage Network – 
HEREIN, ktorá pod záštitou Rady Európy vytvára databázu informácií o ochrane 
architektonického dedičstva, archeologického dedičstva a kultúrnej krajiny v 44 európskych 
krajinách. Súčasťou databázy sú podrobné údaje o legislatívnom rámci ochrany, jej 
inštitucionálnom zabezpečení a praktickej realizácii, ako aj o aktivitách na zlepšenie 
verejného povedomia o význame kultúrneho dedičstva. 
Počas roka 2013 boli za Slovenskú republiku spracované údaje do kapitoly Knowledge & 
protection, Access & interpretation, vrátane prekladu súvisiacich hesiel pre terminologický 
slovník HEREIN Thesaurus. Zároveň boli aktualizované informácie z kapitoly Agents pre 
pripravovanú publikáciu Carnet HEREIN 2 na tému aktéri ochrany kultúrneho dedičstva 
v Európe. V dňoch 1. a 2. júla 2013 sa konalo plenárne zasadnutie spracovateľov HEREIN, na 
ktorom boli prijaté prioritné prierezové témy, ktoré bude iniciatíva HEREIN ďalej rozvíjať 
prostredníctvom projektov spolupráce s ďalšími programami Rady Európy. V najbližšej 
budúcnosti sa činnosť iniciatívy sústredí na získavanie údajov vo vzťahu k Dohovoru z Faro 
/Rámcový dohovor Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť/, keďže 
databáza HEREIN vďaka svojej komplexnosti predstavuje cenný zdroj exaktných údajov, 
potrebných pri prijímaní politických a ekonomických rozhodnutí umožňujúcich kvalitnejšie 
naplnenie spoločensko-prospešného potenciálu kultúrneho dedičstva. 
Počas druhého polroka 2013 sa realizovalo testovanie nového technického zabezpečenia 
databázy v systéme Drupal, ktorý by mal prispieť k zjednodušeniu importu údajov do 
databázy, zväčšeniu jej kapacity a lepšej prehľadnosti publikovaných informácií. Po ukončení 
testovacieho obdobia bude databáza HEREIN dostupná prostredníctvom samostatnej webovej 
stránky.  
 

• Projekt CARARE – Connecting ARcheology and ARchitecture in Europeana 
Projekt CARARE prebiehal od 1.2. 2010 do 31.1.2013. Základným cieľom Carare je zvýšiť 
množstvo a kvalitu digitálneho obsahu o archeologickom a architektonickom dedičstve 
poskytovaných na webovom portáli Europeana. Ďalším cieľom je vytvoriť službu pre 
agregáciu údajov o kultúrnom dedičstve a vytvoriť čo najlepšie podmienky pre výskumné  
inštitúcie, špecializované  archívy a múzea,  aby mohli poskytnúť svoj digitálny obsah pre 
Europeanu. Carare sa snaží umožniť aby sa 2D a 3D obsah o kultúrnom dedičstve dostal na 
portál Europeany. Takto sa má vytvoriť kritické  množstvo zaujímavého  obsahu o kultúrnom 
dedičstve a tým vytvoriť potenciál pre nové obchodné a verejné služby v oblasti cestovného 
ruchu, vzdelávania a výskumu. 
Záväzok PÚ SR v rámci projektu CARARE bol poskytnúť  metadáta o 2 000 pamiatkových 
objektoch.  Poslali sme do CARARE dva balíky metadát s fotografiami. 
1.  balík obsahoval údaje o 2 414 pamiatkových objektoch v areáloch hradov, palácov, 
kaštieľov a kúrií. Tento balík má domovskú stránku www.pamiatky.sk, provider TEMPEST. 
2.  balík obsahoval údaje o 1 039 sakrálnych pamiatkových objektoch. Tento balík má 
domovskú stránku www.custodea.sk , provider EEA.  
Obidva balíky sú aj v repositoroch CARARE: STORE CARARE = MORE  a MINT. 
MORE - Monumentorum repository, MINT  -mäta. 
Celkovo bolo odoslaných 10 695 údajov, z ktorých bolo prijatých 8 281. 
Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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� Zavedenie aplikácie Registratúrna kniha 
 
V rámci celkovej modernizácie základnej infraštruktúry a elektronických informačných 
systémov používaných a tvorených PÚ SR sa v roku 2010 začal proces implementácie nového 
softvéru pre správu registratúry automatizovaným spôsobom, ktorý dodala firma Tempest, a. 
s. Bratislava. Spolupráca na projekte REMINISCENCE PORTAL bola definovaná v súhrne 
požiadaviek funkčnej špecifikácie modulu eOffice a modulu Archiv. 
Cieľom modulu eOffice bolo komplexné a jednotné riešenie problematiky automatizovanej 
správy registratúry PÚ SR a KPÚ. Správa registratúry automatizovaným spôsobom bola 
zabezpečená od roku 2004 v systéme WinAsu firmy IVES Košice. Systém zahŕňal len 
evidenciu záznamov a spisov a vedenie registratúrneho denníka bez nadväznosti na 
odovzdávanie do registratúrneho strediska a bez nadväznosti na vyraďovacie konanie. Okrem 
toho systém nespĺňal podmienky stanovené Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. 
z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. Firma Tempest, 
a. s. získala v máji 2012 certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na 
správu registratúry pre produkt „Office ERM“, ktorý bol pod názvom Registratúrna kniha 
implementovaný pre potreby PÚ SR.    
Proces implementácie zahŕňal analýzu existujúceho prostredia správy registratúry na všetkých 
pracoviskách PÚ SR na celom Slovensku, ktoré tvoria vlastnú registratúru, analýzu procesu 
výkonu štátnej správy a správnych poplatkov, nastavenie prístupových práv a oprávnení pre 
všetkých zamestnancov vstupujúcich do procesu správy registratúry na úrovniach 
spracovateľov, vedúcich organizačných zložiek, správcov registratúr, pracovníkov podateľní 
a administrátorov. Pre potreby hlbšej špecifikácie registratúrnych záznamov a spisov a 
definovania ich miesta v registratúre bol vytvorený číselník pre rôzne typy záznamov, ktoré 
slúžia na štatistické vyhodnocovanie činností PÚ SR, číselník pre nový registratúrny plán, 
číselník pre druhy záznamov a adresár subjektov. Po školeniach pre správcov registratúr na 
jednotlivých pracoviskách, ktoré sa uskutočnili v roku 2012, sa spustila testovacia prevádzka 
aplikácie, počas ktorej boli skúšobne premigrované záznamy a spisy z WinAsu. Nasledovala 
sumarizácia problémov, pripomienok a požiadaviek z testovania, validácia zapracovaných 
pripomienok, akceptácia funkčnosti novej aplikácie, spresnenie ďalšieho postupu pre prechod 
na nový systém. V marci 2013 sa realizovali prezentácie a školenia v Bratislave, Banskej 
Bystrici a Prešove pre ostatných užívateľov systému pred spustením ostrej prevádzky.  

Po dvojročnom procese definovania funkčnej špecifikácie, jej napĺňania a testovania aplikácie 
bol systém zavedený do ostrej prevádzky dňa 8. apríla 2013. Do novej aplikácie boli 
premigrované všetky záznamy a spisy vytvorené do 5. apríla 2013 v systéme WinAsu a 
zaevidované v Registratúrnej knihe pod novými číslami. Počas ostrej prevádzky aplikácie 
Registratúrna kniha sa ukázali niektoré problematické funkcie a činnosti vyplývajúce 
z praktických potrieb a činnosti PÚ SR, ako aj chyby vzniknuté pri migrácii alebo 
programovaní. V priebehu prvých dvoch mesiacov používania aplikácie boli firmou Tempest, 
resp. internými správcami aplikácie urobené niektoré zmeny, napr. doplnené chýbajúce mestá 
v adresári, opravený report v knihách doručenej pošty, opravený report Podací hárok, 
doplnená funkcia potvrdenia pri akomkoľvek filtrovaní, doplnená akcia „zaevidovať 
skopírovaním“ v činnosti Podateľne „Zaevidované prichádzajúce záznamy“, doplnené 
chýbajúce typy záznamov podľa požiadaviek spracovateľov, upravené oprávnenia pre 
jednotlivých spracovateľov podľa aktuálnych zmien zamestnancov. 

Po ôsmych mesiacoch používania aplikácie Registratúrna kniha sa ukázala potreba ďalších 
úprav a zmien, ktoré boli zosumarizované podľa pripomienok z jednotlivých pracovísk. 



86 
 

Pripomienky týkajúce sa chybného fungovania systému, ako aj postupy nevyhovujúce 
potrebám PÚ SR boli priebežne evidované a spracovávané a po ich vyhodnotení boli 
v decembri 2013 zaslané firme Tempest, a. s. na ďalšie riešenie. Zaslané požiadavky ešte 
neboli firmou Tempest vyhodnotené z hľadiska potreby a splniteľnosti.  

 
� činnosť CHTO 

 
14.2. Činnosť CHTO 
 
14.2.1. Akcie z r. 2011 a 2012, fakturované v r. 2013: 
 
Por.
č. 

Číslo 
akcie 

Lokalita  Objednal 
Predmet fakturácie 

Číslo faktúry Suma 
€ 

1. 25/11 Dražkovce J. Hromada tabuľové maľby 0613210 495 
2. 26/11 Dražkovce J. Hromada tabuľové maľby FA pri 

25/11 
 

3. 101/12 Štítnik P. Gregvorek polychrómia 0413210 330 
4. 103/12 V. Bedzany Tokys polychrómia J. Nepomucký 0213210 275 
5. 110/12 Komárno N- art s.r.o omietky a malty 0713210 425 
6. 113/12 Bratislava J. Bako analýza solí FA 13/13  
7. 114/12 Prešov J. Bako analýza solí FA 13/13  
 
Spolu realizovaných 7 akcií, fakturovaných v celkovej sume 1 525 €.  
 
14.2.2. Akcie z r. 2013, fakturované v r. 2013: 
 

Por.č. Číslo 
akcie 

Lokalita  Objednal 
Predmet fakturácie 

Číslo 
faktúry  

Suma 
€ 

1. 1/13 Bratislava M. Bezák olejomaľba „Jazdecká bitka“ 2713210 335 
2. 2/13 Bratislava Z. Križanová olejomaľba „Bitka na koňoch“ 1113210 170 
3. 3/13 Bratislava Z. Križanová olejomaľba na plátne „Bitka 

s Turkami“ 
1213210 130 

4. 4/13 Partizánske V. Fiala maľba „ Následky vojny“ – 
RTG, rozbory 

2413210 295 

5. 5/13 Trenčín M. Urban maľba na plátne 0113210 75 
6. 8/13 Lančár P. Gregvorek kostol sv. Michala Archanjela- 

kazateľnica 
0513210 220 

7. 9/13 Šindliar P. Hric oltár premenenia Pána 1313210 165 
8. 12/13 Hrušovany J. Bako analýza solí FA 13/13  
9. 13/13 Háj J. Bako analýza solí 0313210 420 
10. 15/13 Červený 

kameň 
SNM, A. 
Ševčíková 

portrét Alžbety Uhorskej 0813210 210 

11. 16/13 Liptovský Ján J. Bako analýza solí FA pri 
30/13 

 

12. 17/13 Trenčín V. Fiala obraz „Alegória vojny“ -RTG FA pri 
4/13 

 

13. 18/13 Kláštor pod 
Znievom 

G. Posová Trojičný stĺp, polychrómia 0913210 165 

14. 19/13 Modra J. Bako analýza solí FA pri 
30/13 

 

15. 20/13 Trnava J. Bako analýza solí FA pri  
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30/13 
16. 21/13 Bratislava M. Pichová analýza solí, vodivostí FA pri 

56/13 
 

17. 22/13 Bratislava M. Pichová analýza solí - výkvety FA pri 
56/13 

 

18. 23/13 Trnava M. Šmigrovský Madona, polychrómia 1013210 165 
19. 24/13 Bratislava P. Hudák analýza solí 1513210 130 
20. 26/13 Bratislava M. Pichová analýza solí - výkvety FA pri 

56/13 
 

21. 28/13 Bratislava ART INVEST olejomaľba na plátne 1713210 435 
22. 29/13 Bratislava ART INVEST olejomaľba na preglejke FA pri 

28/13 
 

23. 30/13 Levice J. Bako analýza solí 1413210 400 
24. 31/13 Bratislava ART INVEST olejomaľba na plátne 3113210 660 
25. 32/13 Bratislava ART INVEST olejomaľba na plátne FA pri 

31/13 
 

26. 33/13 Bratislava M. Pichová analýza solí, výkvetov, 
vlhkostí, vodivostí 

FA pri 
56/13 

 

27. 34/13 Bratislava E.Melicherčíková náhrdelník 2613210 105 
28. 35/13 Skalica M. Flajžík lekáreň - polychrómia 1613210 110 
29. 37/13 Brno D. Petrlová olejomaľba na plátne 1813210 220 
30. 38/13 Bratislava A. Dobošová RTG 2313210 56 
31. 39/13 Bratislava M. Bezák olejomaľba na dreve 2013210 150 
32. 40/13 Modra Mesto Modra rozbor omietky 2113210 110 
33. 43/13 Červený 

kameň- SNM 
J. Gregorek olejomaľba na plátne rozprac.  

34. 44/13 Červený 
kameň- SNM 

J. Gregorek olejomaľba na plátne rozprac.  

35. 45/13 Svätý Jur V. Pančík olejomaľba na plátne FA pri 
46/13 

 

36. 46/13 Svätý Jur V. Pančík olejomaľba na plátne 1913210 100 
37. 47/13 Bratislava ART INVEST olejomaľba na plátne FA pri 

31/13 
 

38. 48/13 Gáň J. Bako analýza solí Faktúra 
pri 50/13 

 

39. 49/13 Nitrianska 
Streda 

J. Bako analýza solí FA pri 
50/13 

 

40. 50/13 Ľubica J. Bako analýza solí 2213210 245 
41. 52/13 Trnava J. Bako analýza solí a omietky 4513210 560 
42. 53/13 Dechtice J. Bako analýza solí rozprac.  
43. 54/13 Trenčín M. Brincková maľba 2813210 110 
44. 55/13 Kežmarok, 

Sp. Hrušov 
M. Kukura polychrómia, maľba 4213210 660 

45. 56/13 Čereňany M. Pichová analýza solí - výkvety 2513210 150 
46. 57/13 Kojtrik J. Vereecke SEM EDS analýza 2913210 200 
47. 58/13 súk. zbierka V. Fiala olejomaľba na plátne 3613210 382 
48. 59/13 Bratislava S. Ilavská oltárny obraz J. Nepomucký 4013210 110 
49. 60/13 Marianka B. Vilím Kostol Narodenia Panny 

Márie-oltár, pochychrómia 
rozprac.  

50. 61/13 Košice P. Gomboš Dóm sv. Alžbety nástenná 
maľba 

4813210 330 

51. 62/13 Komárno M. Flaugnatti Kostol sv. Ondreja, omietky 4113210 165 
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stratigrafia 
52. 63/13 Dechtice T. Kucman Kostol Všetkých svätých, nást. 

maľba 
3213210 165 

53. 64/13 Žilina, 
Považské  
múzeum 

E. Benická „ Sabolč“, maľba na plátne 3713210 240 

54. 65/14 Nová Baňa, 
Pohronské 
muzeum 

E. Benická „ Sv. František“, maľba na 
plátne 

3813210 365 

55. 66/13 Lipt. Mikuláš LGPMB „ Štúdia mužského aktu“ 
maľba 

3913210 130 

56. 68/13 Senica Schomburg analýza solí 3013210 75 
57. 69/13 Teplička nad 

Váhom 
J. Bako analýza solí FA pri 

70/13 
 

58. 70/13 Gbeľany J. Bako analýza solí 3313210 160 
59. 71/13 Bratislava Cemix analýza solí 3513210 70 
60. 72/13 Višňové J.Dorica Kostol sv. Mikuláša fasáda 

kostola 
5213210 955 

61. 73/13 Senec T. Molnár maľba synagógy 3413210 110 
62. 76/13 Hron. Beňadik J. Bako analýza solí FA pri 

103/13 
 

63. 77/13 Mužla L. Zuzuláková maľba „Ukrižovaný“ 4413210 110 
       

64. 78/13 
A 

súkr. zbierka J. Hanzel maľba „Krajina s riekou“ FA pri 
78/13 C 

 

65. 78/13 
B 

súkr. zbierka J. Hanzel maľba „ Vodopád“ FA pri 
78/13 C 

 

66. 78/13 
C 

súkr. zbierka J. Hanzel maľba „ Večerná krajina“ 5113210 330 

67. 79/13 Bratislava J. Bako analýza solí FA pri 
103/13 

 

68. 80/13 Lipany Š. Siváň Kostol sv. Martina z Tours 
polychrómia, maľba 

5313210 735 

69. 82/13 Vydrník M. Kukura Kostol sv. Šimona a Júdu -
kazateľnica 

4913210 275 

70. 84/13 Teplička nad 
Váhom 

I.Herenyi fasáda kaštieľa 4713210 55 

71. 85/13 Levoča M. Pichová analýza solí rozprac.  
72. 86/13 Zemplínska 

Široká 
J. Šabíková analýza solí 4313210 100 

73. 87/13 Nováky M. Pichová analýza solí, výkvetov, 
vlhkostí, vodivostí 

FA pri 
97/13 

 

74. 88/13 Bratislava Balax analýza solí 5013210 20 
75. 90/13 

A 
Levoča SNM socha sv. Magdalény rozprac.  

76. 90/13 
B 

Levoča SNM socha anjela svetlonosa rozprac.  

77. 91/13 Spišské 
podhradie 

M. Pichová analýza solí FA pri 
97/13 

 

78. 93/13 Plešivec M. Pichová analýza solí, vlhkostí, 
vodivostí, nasiakavostí 

FA pri 
97/13 

 

79. 94/13 Súkr. zbierka J. Mičák maľba  „ Žena v prírode rozprac.  



89 
 

80. 95/13 SNM S. Birkusová kostým zlatá rybka 4613210 60 
81. 97/13 Plešivec M. Pichová analýza solí - výkvety 5713210 445 
82. 99/13 Veľké 

Teriakovce 
P. Gregvorek Evanjelický kostol, kazetový 

strop 
rozprac.  

83. 101/13 Bardejov J. Bako analýza solí FA pri 
103/13 

 

84. 102/13 Bratislava J. Bako analýza solí FA pri 
103/13 

 

85. 103/13 Gabčíkovo J. Bako analýza solí 5613210 480 
86. 104/13 Kysak P. Gomboš Kostol sv. K. Alexandrijskej 

nástenná maľba 
rozprac.  

87. 105/13 Bratislava M. Krejcarová maľba na plátne „V lese“ rozprac.  
88. 106/13 Bratislava Sanstav- Vrakuňa analýza solí 5413210 40 
89. 107/13 Levoča SNM obraz „Navštívenie“ 5813210 110 
90. 108/13 Bratislava S. Birkusová záves kovové nite 

z historického múzea SNM 
5513210 102 

91. 109/13  P. Urban maľba na papieri rozprac.  
 

Spolu realizovaných a rozpracovaných 88 akcií v celkovej fakturovanej sume 12 870.-€ 
 
 
14.2.3.  Akcie pre ORA, metodická pomoc PÚ SR a KPÚ a iná spolupráca  
 
číslo 
akcie 

lokalita  objednal predmet 

6/13 Okoličné ORA LE Analýza obrazu 
7/13A Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, hlavný oltár sv. Jakuba - nastavec 
7/13 B Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, hlavný oltár sv. Jakuba – sochy 

a reliéfy, rozprac. 
7/13 C Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, hlavný oltár sv. Jakuba – tabule, 

rozprac. 
7/13 D Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, hlavný oltár sv. Jakuba – predelela, 

rozprac. 
7/13 E Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, hlavný oltár sv. Jakuba – erby, 

rozprac. 
10/13 Hrabova 

roztoka 
ORA BA Chrám sv. Bazila Veľkého –ikony RTG 

11/13 Trnava ORA BA Kostol sv. Heleny – medailón RTG 
14/13 Bratislava SNA mapa 
25/13 Levoča ORA LE nástenná maľba 
27/13 Rusovce PÚSR rímske vykopávky- rozprac. 
36/13 Šurany KPÚ ZA SEM-EDS mincí 
41/13 Levoča ORA LE Kostol sv. Jakuba - oltár Dvoch Márií 
42/13 Červený 

Kláštor 
ORA LE nástenné  maľby 

51/13 Topola ORA BA Ikonostas RTG 
67/13 Koceľovce ORA BA Kostol Evanjelickej cirkvy - barokový oltár 
74/13 Nižný 

Slávkov 
ORA LE Kostol Narodenia Panny Márie – nástenná maľba 

75/13 Frička ORA BA RTG ikony 
75/13 Frička ORA BA Chrám sv. Michala Archanjela -Ikonostas- polychrómia 

75/13 B Frička ORA BA Chrám sv. Michala Archanjela - analýza oltára 
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81/13 Fiľakovo ORA BA Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie- analýza 
oltára 

83/13 Výborná ORA LE Kostol sv. Uršule, maľovaný drevený strop 
89/13 Kláštor 

pod 
Znievom 

ORA BA sv. Vendelín polychrómia na kameni 

92/13 Bratislava PHÚ C1 Monitoring stavu drevených chrámov zapísaných do 
zoznamu Unesco 

96/13 Bratislava VŠVU/SNM kovové vlákna dalmatiky, diplomová práca 
98/13 Slovinky ORA LE nástenná maľba 
100/13 Ludrová ORA LE Kostol všetkých svätých nástenná maľba 

 
 

Spolu  realizovaných 21 akcií  (bez fakturácie) v sume cca. 8 351.- € 
 
 
14.2.4. Ďalšia odborná činnosť 
 
Odborná konferencia CSTI 2013: 
V dňoch 20. až 22. februára 2013 sa s vo výstavnom pavilóne „Podhradie“ konala odborná 
konferencia „Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva, CSTI 2013. 
Konferencia bola organizovaná Slovenským národným múzeom a Slovenskou technickou 
univerzitou – Fakultou chemickej a potravinárskej technológie. Úlohou konferencie bolo 
ponúknuť komplexné informácie pre rozvoj ochrany kultúrneho dedičstva, reštaurovania 
a konzervačnej vedy ako interdisciplinárneho výskumu hmotných pamiatok. Na konferencii 
sa aktívne zúčastnili zamestnanci CHTO, Ing. Jana Želinská, PhD., Ing. Zuzana Krivošíková 
s príspevkom „Modré a zelené meďnaté pigmenty v polychrómií levočských oltárov“ a Ing. 
Mariana Antalová s prezentáciou posteru s rovnakým názvom. Cieľom prednášky ako aj 
posterovej prezentácie bolo oboznámiť odbornú verejnosť s analytickými postupmi 
využívaných pri štúdiu hmotného kultúrneho dedičstva. Prednesená prednáška ako aj abstrakt 
príspevku je súčasťou elektronického zborníka „Zborník prezentácií prednášok“. Abstrakt 
a prezentácia budú prístupné na webovej adrese.  
 
Odborná konferencia „Interdisciplinarita v starostl ivosti o kultúrne dedičstvo II“: 
Zamestnanci CHTO Ing. Mariana Antalová a Ing. Zuzana Krivošíková sa v dňoch 23. až 24. 
mája 2013 zúčastnili odbornej konferencie s názvom „Interdisciplinarita v starostlivosti o 
kultúrne dedičstvo II“. Konferencia organizovaná pod záštitou Univerzity Pardubice – 
Fakultou restaurování, realizovaná v rámci projektu Platforma pre pamiatkovú ochranu, 
reštaurovanie a obnovu, bola zameraná na témy medziodborovej spolupráce a rozvíjania 
interdisciplinárneho prístupu v oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo.  
 
Workshop „Charakterizace historických malt pomocí mikroskopických technik“: 
V dňoch 04. až 06. septembra 2013 sa Ing. Mariana Antalová zúčastnila workshopu 
„Charakterizace historických malt pomocí mikroskopických technik“ v Litomyšli. Workshop 
bol organizovaný Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v rámci projektu DOCEO PRO 
CULTURA – Inovace vzdělávacích procesú. Lektorom tohoto trojdňového workshopu 
vedenom v anglickom jazyku bol Thomas Kőberle z Akadémie výtvarných umení 
v Drážďanoch. Cieľom bolo zoznámiť sa s možnosťami a rozsahom využitia 
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mikroskopických techník z hľadiska možností získania informácií o zložení, mikroštruktúre a 
morfológii historických mált. 
 
Konferencia reštaurátorov a konzervátorov v Hodoníne: 
21. ročník konferencie konzervárotov a reštaurátorov organizovaný Technickým múzeom 
v Brne - Metodickým centrom konzervácie v spolupráci s Komisiou konzervátorov – 
reštaurátorov AMG sa uskutočnil dňa 10. až 12. septembra 2013 v Masarykovom múzeu 
v Hodoníne. Svojim obsahom sa prednášky zameriavali hlavne na materiálový a 
technologický prieskum (konzervátorsko - reštaurátorské zásahy), nové metódy a technológie 
v oblasti konzervovania - reštaurovania  a  ochrany kultúrneho dedičstva. Na konferencii sa 
aktívne zúčastnila zamestnankyňa CHTO Ing. Zuzana Krivošíková, ktorá odprezentovala 
príspevok s názvom „Maliarske triptychy spišského regiónu z konca 15. storočia.“ Autorkou 
štúdie je vedúca oddelenia CHTO Ing. Jana Želinská, PhD. 
 
 
Publikačná činnosť: 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 
ŽELINSKÁ, Jana. Maliarske triptychy spišského regiónu z konca 15. storočia. In Fórum pro 
konzervátory-restaurátory 2013.  Brno : Technické muzeum  2013, s. 53 - 59, ISBN 978-80-
86413-98-3  
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 
ŽELINSKÁ, Jana. Príspevok k technologickej výstavbe gotického krídlového oltára (Modré a 
zelené meďnaté pigmenty v polychrómii levočských oltárov) In: Interdisciplinarita vo 
vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva: Zborník príspevkov konferencie 
CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 2013, s.163-181, 
ISBN 978-80-227-3991-7. 
Príspevok je prístupný on-line na adrese: ZbornikCSTI_8K2.pdf 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 
ANTALOVÁ, Mariana. Účasť CHTO na vedeckej konferencii CSTI 2013. In Monument 
revue: Časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2013, 
roč. 2, č. 1., s. 46, ISSN 1338-807X. 
 
ŽELINSKÁ, Jana. Využitie SEM EDS analýzy pri výskume materiálového zloženia banskej 
mapy. In: Záchrana vzácneho archívneho dokumentu. Zborník zo seminára. Banská 
Štiavnica,12.6.2012.  
 
KRIVOŠÍKOVÁ, Zuzana. Ďalší úspešný ročník konferencie konzervátorov a reštaurátorov je 
za nami. In Monument revue: Časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového 
fondu Slovenska, 2013, roč. 2, č. 2, s. 55-57, ISSN 1338-807X. 
 
ANTALOVÁ, Mariana. Odborná konferencia „Interdisciplinarita v starostlivosti o kultúrne 
dedičstvo II. In Monument revue: Časopis na propagáciu vedeckého poznávania 
pamiatkového fondu Slovenska, 2013, roč. 2, č. 2, s. 54-55, ISSN 1338-807X. 
 
ANTALOVÁ, Mariana. „Charakterizácia historických mált pomocou mikroskopických 
techník“ – poznatky, postrehy a zážitky z workshopu. In Monument revue: Časopis na 
propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2013, roč. 2, č. 2, s. 57, 
ISSN 1338-807X 
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Účasť na odborných seminároch: 

 
- Účasť na seminári s názvom: „Staveniskové malty a suché maltové zmesi pri obnove 

pamiatok.“ organizovaný Spoločnosťou pre technológiu a ochranu pamiatok (STOP), 
v Národnom technickom múzeu v Prahe. Ing. Zuzana Krivošíková, Ing. Mariana 
Antalová 

- Účasť na seminári s názvom: „Možnost financování obnovy památek z grantových 
prostředku.“ organizovaný Spoločnosťou pre technológiu a ochranu pamiatok , v 
Národnom technickom múzeu v Prahe. Ing. Jana Želinská, PhD. 

- Účasť na seminári s názvom: „Restaurování vitráží.“ organizovaný Spoločnosťou pre 
technológiu a ochranu pamiatok , v Národnom technickom múzeu v Prahe. Ing. Jana 
Želinská, PhD. 

- Účasť na seminári s názvom: „Analýza organických látek ( organických pojiv, barviv 
a syntetických polymérů ).“ organizovaný Národním technickým muzeem v Praze , v 
Národnom technickom múzeu v Prahe. Ing. Jana Želinská, PhD. 
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Činnosť odborných komisii úradu v r.2013: 
 

• Odborno-metodická komisia:  

 

Vyhodnotenie činnosti OMK 

Počet zasadnutí:11 

Počet subkomisií:1 

Počet pracovných stretnutí/rokovaní mimo pracoviska PÚ SR: 3 

Počet vydaných stanovísk k pamiatkovým výskumom: 80 (z celkového počtu 84) 

Počet vydaných stanovísk k Zásadám ochrany pamiatkového územia a k návrhom ochranných 
pásiem: 8 

Počet vydaných stanovísk k udeleniu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkového výskumu a k predĺženiu osvedčenia o osobitnej odbornej 
spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu: 3 stanoviská pre   predĺženie OOS pre 
18 osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie pamiatkového výskumu 

Zoznam posudzovaných pamiatkových výskumov – lokalita, objekt, číslo ÚZPF, názov 
výskumu, autor: 

• Banská Štiavnica– dom banícky, Ul. Malé Trhovisko 6 (č. ÚZPF 11723/0) – 
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková, 

• Ľubovec – časť Ruské Pekľany – kaštieľ (č. ÚZPF 2262/1) – architektonicko-
historický výskum, spracovateľky: PhDr. D. Petranská, Mgr. M. Snaková – archívny 
výskum 

• Stupava – kaštieľ (č. ÚZPF 540/1-2) – architektonicko-historický výskum  mosta 
spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, PhDr. H. Žažová, PhD. – archívny výskum 
 

• Hlohovec –  meštiansky dom, Hlohová 4 (č. ÚZPF 11836/0) – architektonicko-
historický výskum prízemia fasády 
spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. T. Haviar 
 

OMK 
Celkový 
počet 

Schválené bez 
pripomienok 

Schválené 
s pripomienkami 

Neschválené 

Posudzované pamiatkové výskumy 84 
39 43 1 

Posudok k udeleniu osvedčenia 
o osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkového výskumu  
(§ 35, ods. 6) 

3 

 
0 
 

 
0 

 
0 

Posudzované zásady ochrany, obnovy 
a prezentácie hodnôt pamiatkového 
územia 

10 
 
0 
 

 
6 

 
4 

Posudzované návrhy na ochranné pásma 3 0 3 0 

Posudzované iné odborné materiály 1 0 1 0 

Posudzované problematické prípady 2 0 1 1 
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• Bratislava – pravosláv. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 128/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum  
spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová 
 

• Koceľovce –   ev. a.v. kostol (č. ÚZPF 517/0) – architektonicko-historický výskum 
krovov, striech a zvonovej stolice, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská 
 

• Hronský Beňadik – r.k. kostol sv. Egídia (č. ÚZPF 2591/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., 
Mgr. T. Haviar 
 

• Brekov – hrad (č. ÚZPF 113/0) – architektonicko-historický výskum objektu I. brány 
spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic 
 

• Topoľčany – dom meštiansky, Pribinova 72 (č. ÚZPF 11832/0) – architektonicko-
historický výskum a umelecko-historický výskum - I. etapa 
spracovateľ: Mgr. M. Havlík 
 

• Zacharovce – ref.  kostol (č. ÚZPF 3417/0) – architektonicko-historický a umelecko-
historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. R. Erdélyi, Mgr. Ing. arch. A. Botek, 
PhD., Ing. arch. B. Vachová 

• Livina – r.k. kostol sv. Štefana Kráľa (č. ÚZPF 11679/0) – architektonicko-historický 
výskum spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna 

• Rimavské Brezovo –  ev. a.v. kostol (č. ÚZPF 1010/0) – architektonicko-historický 
a umelecko-historický výskum,  spracovateľka: Mgr. Ľ. Fillová 
 

• Banská Štiavnica – meštiansky dom (č. ÚZPF 2535/0) – architektonicko-historický 
výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková, 
 

• Šahy – r.k. kostol Nanebovzatia P. Márie (č. ÚZPF 1648/1) – architektonicko-
historický výskum exteriéru – I. etapa,  spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. 
P. Hudák, PhD. 
 

• Levoča –  meštiansky dom, Vysoká 73 (č. ÚZPF 2857/0) – architektonicko-historický 
výskum spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská. 

• Markušovce – kaštieľ  (č. ÚZPF 671/1) – architektonicko-historický výskum  
spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská  
 

• Voderady –   romantická stavba  v parku kaštieľa (č. ÚZPF 1155/2) – architektonicko-
historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc. 
 

• Beckov – hrad (č. ÚZPF 1180/1-18), – doplnkový architektonicko-historický výskum 
spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna 
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• Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 52 (č. ÚZPF 1083/0) – čiastkový 
architektonicko-historický výskum,  spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 
 

• Krásna Hôrka – hrad (č. ÚZPF 518/1-18) – čiastkový architektonicko-historický 
výskum korún murív a pozostatkov krovných konštrukcií, spracovatelia: Mgr. L. 
Kürthy, Mgr. M. Šimkovic  
 

• Plavecké Podhradie - Plavecký hrad – severný palác jadra a bránová veža 2. 
predhradia (č. ÚZPF 340/1) – architektonicko-historický výskum staticky narušených 
objektov, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic  
 

• Nitra – r.k. kostol sv. Emeráma (č. ÚZPF 1483/4) – architektonicko-historický 
výskum východnej steny tzv. Dolného kostola, spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic 
 

• Levoča – meštiansky dom na Nám. Majstra Pavla 15 (č. ÚZPF 2904/0) – 
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum 
spracovateľky: Ing. arch. M. Janovská, PhDr. M. Novotná 
 

• Štítnik – ev. a.v. kostol (č. ÚZPF 558/0) – architektonicko-historický a umelecko-
historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling,  
Mgr. S. Paulusová, PhDr. N. Urbanová 
 

• Nové Mesto nad Váhom – r.k. kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1277/1) – 
architektonicko-historický výskum fasád, spracovateľka: Mgr. E. Sabadošová 
 

• Spišské Podhradie –  meštiansky dom,  Pálešovo námestie 29 (č. ÚZPF 738/0 ) –  
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Doc. PhDr. E. Dušenková, PhD., 
PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. M. Dušenka 

• Košice – bytový dom, Mäsiarska 65 (č. ÚZPF 3559/0) – architektonicko-historický 
výskum,  spracovateľ: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD. 
 

• Košice – meštiansky dom, Grešákova 12 (č. ÚZPF 3650/0) – architektonicko-
historický výskum,  spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 
 

• Trnava – Uršulínsky kláštor, (č. ÚZPF 1134/1) - architektonicko-historický výskum časti 
severnej uličnej fasády,  spracovateľka: Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc. 
 

• Uhrovské Podhradie – hrad Uhrovec (č. ÚZPF 269/13) – architektonicko-historický 
výskum hospodárskej budovy, spracovateľ: Ing. M. Matejka  
 

• Slovenské Pravno – kaštieľ (č. ÚZPF 10623/0) – architektonicko-historický výskum 
spracovateľ: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Ing. arch. M. Marček 
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• Hronský Beňadik – kaplnka Božieho hrobu (č. ÚZPF 1230/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., 
Mgr. art. T. Haviar 
 

• Pezinok –  zámok  (č. ÚZPF 511/1) – architektonicko-historický výskum interiéru, I. 
etapa,   spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr.  M. Piatrov 
 

• Nováky –  kaplnka sv. Juliany (č. ÚZPF 855/0) – architektonicko-historický výskum,  
spracovateľka: Mgr. R. Kollárová 
 

• Plešivec – kostol  ref. cirkvi (č. ÚZPF 537/0) - architektonicko-historický a umelecko-
historický výskum,  spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Tihányi, Mgr. S. 
Paulusová 
 

• Hodruša - Hámre – meštiansky dom, Banská Hodruša 649 (č. ÚZPF 11621/0) – 
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. M. 
Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar. 

• Košice –  meštiansky dom, Hlavná 77 (č. ÚZPF 3445/0)– architektonicko-historický 
výskum severného dvorového krídla ,   spracovatelia: Mgr. L. Kürthy,  

• Čereňany –  r.k. kostol sv. Márie Magdalény (č. ÚZPF 823/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum,  spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. 
Glocková 

 
• Banská Štiavnica– sídlisko, hradná kaplnka (č. ÚZPF 2922/0) - architektonicko-

historický výskum,  spracovateľ: Mgr. M. Šimkovic,  

• Svätý  Jur – vinohradnícky dom, Horné Predmestie 12 (č. ÚZPF 423/0) – 
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. P. Horanský, Ing.  M. 
Matejka, Mgr. P. Bárta, PhD., PhDr. J. Turčány,  

 
• Haluzice – r.k. kostol Všetkých svätých -  (č. ÚZPF 1218/1-3 ) – architektonicko-

historický výskum spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová 
•   Prešov –   meštiansky dom, Slovenská 15/A, (č. ÚZPF  3241/0)  – architektonicko-

historický výskum dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. 
art. T. Haviar 

• Jelšava –  meštiansky dom, Nám. republiky 34 (ÚZPF 4140/0 ) –  architektonicko-
historický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová 

            
•  Gáň – r. k. kostol sv. Rodiny (č. ÚZPF 3/0 ) –  architektonicko-historický a umelecko-

historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Haviarová, PhD., 
Mgr. art. T. Haviar 

• Slanec – hrad (č. ÚZPF 40/1) – architektonicko-historický výskum - I. etapa, 
spracovatelia:  Mgr. M. Šimkovic, Mgr, T. Janura, PhD. 

•   Jasenov –  hrad (č. ÚZPF 126/0)  -  architektonicko-historický výskum juhozápadnej 
bašty I. predhradia,  spracovatelia: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic,  
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•   Bratislava – polyfunkčný dom, bývalá YMCA, Karpatská 2-4 (č. ÚZPF 11485/0 ) –  
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Doc. PhDr. 
M. Kvasnicová, PhD 

• Svätý Jur – radnica -  (č. ÚZPF 422/0) – architektonicko-historický výskum uličnej 
fasády, spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová 

•  Bratislava –   r.k. kostol sv. Trojice, sv. Jána z Mathy (č. ÚZPF 168/0  )  – 
architektonicko-historický výskum fasád a strechy, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, 
PhD., Ing. arch. M. Marček 

• Košice –  meštiansky dom, Hradbová 4 (ÚZPF 3373/0) –  architektonicko-historický      
výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková  
  

•  Hlohovec –  dom, Štefánikova 22 (objekt v pamiatkovom území, nie je NKP) –  
architektonicko-historický výskum uličnej fasády a suterénu, spracovatelia: Ing. arch. 
I. Gojdič, Mgr. E. Zvarík, Mgr. D. Baroková 

            
•  Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1) – architektonicko-historický výskum 

spracovateľ:  Ing. arch. M. Bóna 
•    Palárikovo –  vodáreň, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 363/3)  -  architektonicko-

historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., 
Mgr. P. Buday,  

• Komárno – pevnosť, veliteľská a kasárenská budova (č. ÚZPF 302/2-3 ) –  
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. 
Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.,  

• Topoľčianky – kaplnka, kaštieľ s areálom ( č. ÚZPF 1555/15) – architektonicko- 
historický výskum, spracovatelia: Ing arch. R. Erdélyi, Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD.,     
Ing. arch. B. Váchová,   

• Livina – r. k. kostol sv. Štefana Kráľa -  (č. ÚZPF 11679/0) – II. etapa - 
architektonicko-historický výskum fasády lode, spracovateľ: Ing. M. Bóna 

•   Krásna Hôrka –   „Dolný hrad“ – kasárne (č. ÚZPF 518/15)  – architektonicko-
historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

• Partizánske - Šimonovany – r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie (ÚZPF 232/0) –  
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, posudky: Mgr. M. 
Kalinová, PhDr. M. Poláková 

•    Trenčín –  meštiansky dom Mierové námestie 6 (č. ÚZPF 10439/0) –  
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. E. 
Zvarík, Mgr. D. Baroková 

  
•  Banská Štiavnica – meštiansky dom, Višňovského 5 (č. ÚZPF 3374/0 ) – 

architektonicko-historický výskum spracovateľ:  Ing. arch. M. Bóna 
 

• Stará Ľubovňa – hrad, palác Lubomirských (č. ÚZPF 975/0 ) –  architektonicko-  
historický výskum, spracovateľka:  Ing. arch. M. Janovská,  

• Bytčica – kaštieľ (č. ÚZPF 1329/1) – architektonicko-historický a umelecko- 
historický výskum -  I. etapa, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková,  

 



98 
 

• Ploské – kaštieľ (č. ÚZPF 434/0) – architektonicko-historický  a umelecko-historický 
výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková 

•   Malinovo –   kaštieľ (č. ÚZPF 452/1)  – architektonicko-historický výskum, 
spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová 

• Mengusovce – r.k. kostol sv. Tomáša (ÚZPF 913/0) –  architektonicko-historický 
výskum kostolnej veže, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská, 

•    Muráň –  hrad, tzv. Veliteľská budova (č. ÚZPF 528/0 ) –  architektonicko-historický 
výskum, spracovatelia: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka  

• Hlohovec –  meštiansky dom, Hlohová 4 (č. ÚZPF 11836/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum dvorového krídla, spracovatelia: Mgr. M. 
Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar 
 

• Teplička nad Váhom –  kaštieľ (č. ÚZPF 1381/0) –  architektonicko-historický  
výskum južného krídla, spracovatelia: Mgr. K. Zvedelová, PhD., Mgr. T. Janura, 
PhD. 

       
• Krompachy – železiareň (č. ÚZPF 2354/0) – architektonicko-historický výskum, 
      spracovatellia: Ing. arch. A. Klingová, Ing. arch. P. Kling,       
 

• Košice  – meštiansky dom (č. ÚZPF 3577/0)  – architektonicko-historický výskum 
krovu, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

• Banská Štiavnica – meštiansky dom, Dolná ulica č. 8/A (č. ÚZPF 11828/0) - – 
architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

          

• Dolné Dubové – r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 809/1) – 

architektonicko-historický výskum, I. etapa, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. 
arch. P. Hudák, PhD.  
 

• Toporec – kaštieľ (č. ÚZPF 990/0) – architektonicko-historický výskum, 
spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. D. Baroková  
 

• Demjata – kaštieľ (č. ÚZPF 278/1) – architektonicko-historický výskum, 
spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar 
 

• Banská Štiavnica – evanjelické lýceum, Námestie Svätej Trojice 16 (č. ÚZPF 2494/1) 
– architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum, spracovatelia: Mgr. M. 
Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar  
 

• Lednica – zaniknutý kostol (č. ÚZPF 11848/1-2) – architektonicko-historický výskum, 
spracovateľka: PhDr. Z. Zvarová  
 

• Bohunice – pohrebná kaplnka (č. ÚZPF 701/3) – architektonicko-historický 
a umeleckohistorický výskum, spracovateľky: PhDr. Z. Zvarová, PhDr. J. Oršulová  

• Zemianske Kostoľany – kostol ev. a. v. (č. ÚZPF 896/1) – architektonicko-historický 
a umeleckohistorický výskum, spracovateľka: Mgr. R. Kollárová  
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• Trnava – meštiansky dom, Štefánikova 4 (č. ÚZPF 1099/0) – doplňujúci 
architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum,  
spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.  
 

• Gaboltov – r. k. Kostol sv. Vojtecha (č. ÚZPF 175/0) – architektonicko-historický 
výskum, spracovateľka: Ing. arch. M. Janovská  
 

• Čachtice – hrad (č. ÚZPF 1200/1-8) – architektonicko-historický výskum, 
spracovateľ: Ing. arch. M. Bóna  
 

• Rožňava – meštiansky dom Betliarska 4 (č. ÚZPF 10130/0) – architektonicko-
historický výskum, spracovateľ: Mgr. L. Kürthy  
 

• Rokycany – r. k. Kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 345/0) – architektonicko-historický 
výskum, spracovateľka: PhDr. J. Čechová  
 

Zoznam posudzovaných zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia:  
 

• Kysucké Nové Mesto – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia, 
spracovatelia: KPÚ Žilina 

•  Štiavnické Bane - pamiatková rezervácia – zásady ochrany pamiatkového územia 
spracovatelia: KPÚ Banská Bystrica 

 
•  Banská Bystrica -  mestská pamiatková rezervácia – zásady ochrany pamiatkového  

             územia, spracovatelia: KPÚ Banská Bystrica 
 

• Rimavská Sobota - pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia 
spracovatelia: KPÚ Banská Bystrica  
 

•  Oravský Podzámok -  pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového  
             územia, spracovatelia: KPÚ Žilina, pracovisko Martin 

• Brezno- pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia 
spracovatelia: KPÚ Banská Bystrica  

 
• Kopčany -  pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového  

            územia, spracovatelia: KPÚ Trnava 
 

• Bratislava - Rusovce – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia 
spracovatelia: KPÚ Bratislava  
 

• Bytča – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia, aktualizácia, 
spracovatelia: KPÚ Žilina  
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• Liptovský Mikuláš – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia, 
spracovatelia: KPÚ Žilina 
 

Zoznam iných posudzovaných odborných materiálov – názov materiálu, autor: 

 

• Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku – metodické usmernenie, spracovatelia: 
Mgr. J. Gembický, Mgr. R. Lunga,  

 
 
Vyhodnotenie činnosti Subkomisie OMK pre archeológiu v r. 2013 
 
Subkomisia OMK pre archeológiu zasadla v roku 2013 jedenásťkrát, pričom júlové 
zasadnutie bolo zrušené z dôvodu absencie väčšiny členov subkomisie. Na rokovaní 
subkomisie bolo celkovo prerokovaných 181 výskumných dokumentácii z archeologických 
výskumov, z toho bol 57 schválených bez pripomienok, 99 s pripomienkami a 25 
výskumných dokumentácii bolo neschválených a odporúčaných na prepracovanie a opätovné 
predloženie subkomisii.  
V rámci činnosti subkomisie boli  posúdené tri žiadosti o posudok PÚ SR na získanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti v odbore archeologický výskum. Z toho dve boli posúdené 
kladne a v jednom prípade sa žiadateľovi odporúčalo, aby predložil žiadosť po dopracovaní 
výskumných dokumentácií.  
Na rokovaní subkomisie bolo rovnako prerokovaných 54 žiadosti MK SR k predĺženiu 
osobitnej odbornej spôsobilosti  v odbore archeologický výskum.  
 

• počet zasadnutí Subkomisie OMK pre archeológiu: 11  

 

• Zoznam posudzovaných archeologických výskumov – lokalita, objekt, resp. číslo 
parcely, číslo ÚZPF, autor, oprávnená osoba: 

 

 

č. lokalita  
objekt (resp. číslo parcely) číslo ÚZPF autor 

oprávnená osoba 

 

1 Svätý Peter 2071/106,107 - N. Pažinová FF UKF Nitra 
2 Svätoplukovo 612/5 - N. Pažinová FF UKF Nitra 
3 Bratislava-Devín 1232/5 - P. Jelínek SAHI 
4 Sládkovičovo 745/1-3 - R. Kos, M. Žúbor Achilles Archaeology, s.r.o. 
5 Stupava 4137/44-45 - R. Kos, M. Žúbor Achilles Archaeology, s.r.o. 
6 Košice 9 1155/0 J. Haruštiak Terra Antiqua, s.r.o. 
7 Nemce 766/2, 777, 508/1 - M. Kvietok Stredoslovenské múzeum 
8 Prievidza 3093, 3473/4, 7080/11 - M. Horňák, M. 

Kováčová 
Via Magna, s.r.o. 

9 Hričovské 
Podhradie 

Hričovský hrad, 453/3 1352/1-22 M. Bielich AÚ SAV Nitra 

10 Žilina-Bánová „Nad cintorínom“ - B. Zajacová AÚ SAV Nitra 
11 Prešov-Šalgovík IBV Šalgovík Kliny II - L. Luštíková AÚ SAV Nitra 

Subkomisia OMK pre archeológiu Celkový počet 
Schválené bez 
pripomienok 

Schválené 
s pripomienkami 

Neschválené 

Posudzované archeologické výskumy 181 
57 99 25 

Posudok k udeleniu osvedčenia o osobitnej 
odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového 
výskumu  
(§ 35, ods. 6) 

3 
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12 Prešov-Solivar Chmeľové, 3590/80 - E. Horváthová AÚ SAV Nitra 
13 Senica 14110/7-9 - R. Kos Achilles Archaeology, s.r.o. 
14 Horné Plachtince 566/1 - J. Beljak a kol. AÚ SAV Nitra 
15 Šurany 3413/5, 3413/14-15, 3415/32 - I. Cheben AÚ SAV Nitra 
16 Podhájska 165/21-24 - A. Bistáková AÚ SAV Nitra 
17 Košice  Košický hrad / Hradová 1048/1-4 P. Bednár a kol. AÚ SAV Nitra 
18 Trnava 195, 197, 198, 199 

 

- J. Urminský Balneologické múzeum 

19 Nové Zámky 4453/2,7,8,16,17 - I. Cheben AÚ SAV Nitra 
20 Diakovce 441/1, 442 - M. Takács Archaeoservices, s. r. o. 
21 Banská Bystrica-

Šalková 
1228/28 - N. Pažinová FF UKF Nitra 

22 Bratislava-Devín 1251/9 - I. Bazovský SNM – AM 
23 Nitra 7242/1,3,4,5,6 - J. Ruttkayová Ponitrianske múzeum 
24 Rimavská Sobota 2514/1, 2526/1, 2527/7, 

2521/1, 2521/2 
- J. Haruštiak Terra Antiqua, s.r. o. 

25 Rimavská Baňa ev. a. v. kostol 1008/1 J. Vereščáková Acantha Archeology, s. r. o. 
26 Rimavské Brezovo ev. a. v. kostol 1010/0 J. Vereščáková Acantha Archeology, s. r. o. 
27 Svätý Jur Neštich 431/1 J. Vavák Malokarpatské múzeum 
28 Dolné Krškany 2310/13 - R. Kos, M. Žúbor Achilles Archaeology, s.r.o. 
29 Bratislava 3338 508/1 T. Teslíková MÚOP 
30 Košice-Stredné 

mesto 
542 - R. Rusnák AÚ SAV 

31 Košice-Stredné 
mesto 

Rekonštrukcia vodovodu 
a kanalizácie – Hrnčiarska, 
Podtatranského, Rumanova, 
Vodná 

- M. Čurný AÚ SAV 

32 Košice 2575/1-2, 2562/1 - M. Čurný AÚ SAV 
33 Košice 2047/7, 2632/1 - P. Tajkov TU Košice-Fakulta umení 
34 Divín hrad Divín 431/1 E. Fottová AÚ SAV Nitra 
35 Lietava hrad Lietava 1352/1-22 M. Bielich AÚ SAV Nitra 
36 Žarnovica Žarnovica-hradný palác 1281/0 J. Beljak  AÚ SAV 
37 Nová Baňa Regenerácia centra mesta - J. Beljak  a kol. AÚ SAV 
38 Panické Dravce, 

Mikušovce 
Obnova VTL plynovodu - J. Beljak  a kol. AÚ SAV 

39 Rimavská Sobota 58/1-3, 59 - A. Botoš Gemersko-malohontské 
múzeum 

40 Bratislava-Rusovce 1224/58 - A. Feníková a kol. PÚ SR 
41 Spišské Podhradie-

Spišská Kapitula 
Spišská Kapitula – Katedrála 
sv. Martina, 1717 

782/0 M. Uličný, P. Harčar PÚ SR 

42 Veľký Šariš-Kanaš 2044/28,30 - M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 
43 Veľký Šariš-Kanaš 2079/34 - M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 
44 Vráble Fidvár , 4892,  r. 2011 - J. Bátora a kol. AÚ SAV Nitra 
45 Fričkovce Pivnica, 622/3 1775/0 G. Lukáč, Z. Krišovská PÚ SR 
46 Seňa Pri lánoch - P. Schreiber Archeológia Zemplín, s.r.o. 
47 Šurany 3413/5,15,16 - I. Cheben AÚ SAV Nitra 
48 Vyšný Kubín Kaštieľ 260/1 J. Beljak  a kol. AÚ SAV 
49 Bojná Bojná I. - Valy, r. 2010 142/0 J. Haruštiak a kol. AÚ SAV Nitra 
50 Ľubotice 2115/15, 28 - M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 
51 Veľký Šariš-Kanaš 2079/49 - M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 
52 Prešov 6588, 6589 - M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 
53 Prešov-Šalgovík 431/104 - M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 
54 Košice-Stredné 

mesto 
77/1,2 1080/0 M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 

55 Košice-Stredné 
mesto 

68/1 3439/0 M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 

56 Košice-Stredné 
mesto 

47/1 1099/0 P. Tajkov TU Košice-Fakulta umení 

57 Veľký Šariš-Kanaš Šarišská ulica - L. Luštíková AÚ SAV 
58 Šurany 3805/13,17,18,19 - A. Nemergut AÚ SAV Nitra 
59 Rybník Nad Hronom - J. Bátora a kol. AÚ SAV Nitra 
60 Santovka-

Maďarovce 
Travertínový lom III - J. Bátora a kol. AÚ SAV Nitra 

61 Vráble Fidvár, 4892, r. 2010 - J. Bátora a kol. AÚ SAV Nitra 
62 Kamenica hrad Kamenica, r. 2012 304/0 M. Soják a kol. AÚ SAV 
63 Lipová-Mlynský sek 366/7 - I. Kuzma AÚ SAV Nitra 
64 Sikenička 3444/2, 3639/1,2  - I. Cheben AÚ SAV Nitra 
65 Partizánska Ľupča Dom sociálnych služieb Karita, 

1222,1223,1224 
- Ľ. Záhorec Archeovýskum, s.r.o. 

66 Bratislava-Staré 
mesto 

9065 - P. Jelínek a kol. SAHI 

67 Bratislava-Staré 
mesto 

3448, 3449/1, 3451/2 - I. Bazovský, R. Čambal SNM - AM 

68 Stupava 2040/4 - V. Turčan SNM - AM 
69 Stupava IBV Stupava-Kopce I. etapa - V. Turčan SNM - AM 
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70 Stupava 4137/30,51,192 - V. Turčan SNM - AM 
71 Bratislava-Rusovce 1010/50 - J. Schmidtová MMB 
72 Bratislava-Rusovce 166 - J. Schmidtová MMB 
73 Bratislava-Rusovce 1224/79 - J. Schmidtová MMB 
74 Bratislava-Rusovce 339 - J. Schmidtová MMB 
75 Kysak 337, Kostol sv. Kataríny - I. Malinková VM Hanušovce nad Topľou 
76 Bardejov 2288, 2291 - I. Malinková VM Hanušovce nad Topľou 
77 Veľký Lapáš 414/92 - M. Horňák a kol. Via Magna, s.r.o. 
78 Borský sv. Jur „Biofarma Tomky“ - M. Horňák a kol. Via Magna, s.r.o. 
79 Bratislava-Rusovce 407, 408/2, 409/3 - M. Horňák a kol. Via Magna, s.r.o. 
80 Vráble 1492/2, 1492/10  - E. Hrašková, A. 

Kušnierová 
Ithaka, s.r.o. 

81 Veľký Šariš-Kanaš 2079/34 - M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 
82 Veľký Šariš-Kanaš 2044/28,30 - M. Comisso Archaeoservices, s.r.o. 
83 Čierny Brod Heď 11494 E. Fottová AÚ SAV Nitra 
84 Dolné Lefantovce 52/1,2; 49/1,4; 42/9, 43,  - E. Fottová AÚ SAV Nitra 
85 Nitra 108,109 - E. Fottová, Z. Poláková AÚ SAV Nitra 
86 Nitra 1478/1,2 - P. Bednár, Z. Poláková AÚ SAV Nitra 
87 Veľké Chyndice 156/1, kostol 1558/1 M. Samuel AÚ SAV Nitra 
88 Dolná Strehová kaštieľ I. Madácha 438/1 R. Malček AÚ SAV 
89 Fiľakovo Fiľakovský hrad 440 R. Malček, V. Tittonová AÚ SAV 
90 Košice-Stredné 

mesto 
542 - R. Rusnák AÚ SAV 

91 Košice Kulturpark – 2. etapa - P. Tajkov TU Košice – Fakulta umení 
92 Bardejov 894/5 - I. Malinková VM Hanušovce nad Topľou 
93 Uzovské Pekľany 1,2, Kostol - I. Malinková VM Hanušovce nad Topľou 
94 Chmeľov Kostol 297/1,2 M. Kotorová VM Hanušovce nad Topľou 
95 Ľubica 846, 847, Kostol 906 M. Kučerová Múzeum v Kežmarku 
96 Kežmarok 186 - M. Kučerová Múzeum v Kežmarku 
97 Kežmarok 5074/2 - M. Kučerová Múzeum v Kežmarku 
98 Spišská Belá-Strážky ul. L. Medňanského, Popradská 

ul. 
- M. Kučerová Múzeum v Kežmarku 

99 Poprad-Matejovce Športový areál Zámoček - M. Kučerová Múzeum v Kežmarku 
100 Ražňany 793, r. 2011 - A. Karabinoš PÚ SR 
101 Banská Bystrica 1485/1 - M. Kvietok Stredoslovenské múzeum 
102 Vráble 43/1 - E. Hrašková a kol. Ithaka, s.r.o. 
103 Komárno 1818/8,9, Pevnosť protiturecká, 

bastión západný 
302/6 M. Gere Archaeoservices, s.r.o. 

104 Hronovce 62/1, 68/7 - J. Labuda Slovenské banské múzeum 
105 Veľké Bedzany 89/2,3; 90; 91/3  - V. Krupa Balneologické múzeum 
106 Tlmače Tesco - I. Kuzma AÚ SAV Nitra 
107 Tesáre nad Žitavou 2625/74 - M. Cheben AÚ SAV Nitra 
108 Nitra Jakuba Haška 11 - M. Cheben AÚ SAV Nitra 
109 Nitra 1001 - E. Fottová AÚ SAV Nitra 
110 Malé Ripňany 201/9; 202; 204/15; 622; 641/3  - E. Fottová AÚ SAV Nitra 
111 Čierne Kľačany 434/4 - M. Cheben AÚ SAV Nitra 
112 Lužianky 1304/8 - A. Bistáková AÚ SAV Nitra 
113 Iža Leányvár, r. 2012 289/1 J. Rajtár a kol. AÚ SAV Nitra 
114 Bratislava-Rusovce 621/1 - J. Schmidtová MMB 
115 Bratislava-Rusovce 528/2 - J. Schmidtová MMB 
116 Bratislava-Rusovce Tehelný Hon, 1224/97 - J. Schmidtová MMB 
117 Bratislava-Rusovce Tehelný Hon, 1224/115-117 - J. Schmidtová MMB 
118 Snina Kaštieľ 145/1 I. Strakošová Vihorlatské múzeum 
119 Prešov-Šalgovík 2, kostol - I. Strakošová Vihorlatské múzeum 
120 Čeľadice 1315BR el. prípojka - P. Chebenová AÚ SAV Nitra 
121 Ivanka pri Nitre Sklad výrobkov Sola - A. Nemergut AÚ SAV Nitra 
122 Košice Hlavná 27 – „Ostrov kultúry“ 1329/1-2 P. Roth, J. Haruštiak, J. 

Vereščáková 
Acantha archaeology 

123 Malé Kozmálovce Bytové domy B1 a B2 Malé 
Kozmálovce 

- J. Labuda Slovenské banské múzeum 

124 Nitra Metodova – TS, VNK, NNK, 
NNV 

- M. Cheben, P. 
Chebenová 

AÚ SAV Nitra 

125 Pohranice BTS NR-PHR optická prípojka 
Pohranice 

- A. Nemergut AÚ SAV Nitra 

126 Pohranice Zahustenie TS, rekonštrukcia 
NN 

- A. Bistáková AÚ SAV Nitra 

127 Topoľčany Bedzianska ul. – obchodná 
zóna 

- M. Horňák, J. 
Stehlíková, J. Malec 

Via Magna 

128 Topoľčany Bedzianska ul. – stav. objekt 
TEMPO 

- M. Horňák, J. 
Stehlíková, J. Malec 

Via Magna 

129 Topoľčany Rodinný dom / č. v. 129/2012 - A. Nemergut AÚ SAV Nitra 
130 Trenčín Výstavba komunikácií, IS a RD 

na ul. Nad tehelňou 
- R. Kos, M. Žúbor Achilles archaeology 

131 Vráble sídlisko Kaška – rozšírenie 
IRBB 

- M. Cheben AÚ SAV Nitra 
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132 Zlaté Moravce Mojmírova ul. – prekládka 
rozvodu tepla 

- H. Baliová AÚ SAV Nitra 

133 Želiezovce výstavba areálu BiLL - A. Nemergut AÚ SAV Nitra 
134 Želiezovce Novostavba prístrešku, č. v. 

152/2012 
- A. Nemergut AÚ SAV Nitra 

135 Želiezovce LE-Želiezovce TS, VN, NN 
Park Lúče 

- H. Baliová AÚ SAV Nitra 

136 Adamovské 
Kochanovce 

Horné Políčko – 3. etapa - V. Krupa Balneologické múzeum 
Piešťany 

137 Hanigovce Hanigovský hrad – rok 
výskumu 2011 

285/0 J. Barič Múzeum v Kežmarku 

138 Chrastince Bytové nájomné domy v obci 
Chrastince 

- P. Spišák SAHI 

139 Košice Zázemie tenisového areálu City 
park Center, Mestský park 

- P. Tajkov TU Košice – Fakulta umení 

140 Ľubotice Obytný súbor RD Nad Hájom, 
komunikácie a inžinierske siete 

- M. Comisso  Archaeoservices 

141 Prešov-Šalgovík „IBV – Šalgovík – Za kostolom 
– Techn. infraštruktúra“ 

- J. Haruštiak, J. 
Vereščáková 

Acantha archeology 

142 Streda nad 
Bodrogom 

„Umiestnenie techn. zariadenia 
na objekte kaštieľa“ 

42/1 P. Tajkov TU Košice – Fakulta umení 

143 Štítnik Kostol ev. a. v. v Štítniku – I. 
etapa 

558/0 P. Tajkov TU Košice – Fakulta umení 

144 Topoľčany Obchodná zóna Bedzianska – 
zmena 3 – doplnenie SO 10 
ČSPH 

- R. Kos, M. Žúbor Achilles archaeology 

145 Veľká Lomnica Kostol sv. Kataríny – sanácia 
vlhkosti a dažďová kanalizácia 

1005/0 M. Kučerová Múzeum v Kežmarku 

146 Žilina Teplofikácia Národná ul. v 
Žiline 

- R. Kos, M. Žúbor, T. 
Kopták 

Achilles archaeology 

147 Bratislava Pod skalou 30, p.č. 366, 367, 
k.ú. Devín 

- K. Harmadyová Múzeum mesta Bratislavy 

148 Bratislava Rusovce, Maďarská ul., parc. č. 
11 a 14/2 

- I. Bazovský SNM – Archeologické 
múzeum 

149 Bratislava Rusovce, Tehelný hon, parc. č. 
1224/32 a 1224/211 

- I. Bazovský SNM – Archeologické 
múzeum 

150 Bratislava Rusovce, Irkutská ul. – parc. č. 
1181/8 

- J. Schmidtová Múzeum mesta Bratislavy 

151 Bratislava Rusovce, Tehelný hon, parc. č. 
1221/121, 122, 123 

- J. Schmidtová Múzeum mesta Bratislavy 

152 Bratislava Rusovce, Tehelný hon, parc. č. 
1224/102 

- J. Schmidtová Múzeum mesta Bratislavy 

153 Čierny Brod stredisko ROMAG – 1. etapa - R. Kos Achilles archaeology 
154 Dohňany  IBV RD 16x1 b.j. – SO 201, SO 

202 
- D. Kendrala, H. 

Beňová 
SAHI 

155 Gbeľany Kaštieľ  Gbeľany - obnova 1340/1-3 F. Žák-Matyaszowsky, 
B. Šebesta, A. Žitňan 

Archeologická agentúra 

156 Gbeľany Novostavba RD, parc. č. 
854/114 

- M. Horňák, V. 
Krištofová 

Via magna 

157 Martin Areál Volkswagen Martin – 
rozšírenie haly H2 – logistická 
plocha 

- M. Horňák, Z. 
Litviaková, M. Felcan 

Via magna 

158 Podhorany RD parc. č. 400/148 - Ľ. Záhorec Archeovýskum s.r.o. 
159 Prešov Prešov-Solivar, RD a jeho 

priojenie na IS, parc. č. 
3590/53 

- Ľ. Záhorec Archeovýskum s.r.o. 

160 Trenčianska Turná IBV Mestské 1. – Teleso cestnej 
komunikácie s inžinierskymi 
sieťami 

- R. Kos, M. Žúbor Achilles archaeology 

161 Varín Tesco Varín - M. Mlynka, I. Kret Archaeoservices 
162 Veľký Šariš - Kanaš RD na parc. č. 2079/55 - B. Tomášová Krajské múzeum v Prešove 
163 Banská Bystrica Nám. SNP, Kapitulská ul. – 

6_F_F2BTS_BB_KAP_Banská 
Bystrica 

- A. Kušnierová Ithaka 

164 Beckov hrad Beckov – rekonštrukcia 
vybraných častí, r. výskumu 
2012 

1180/1-18 D. Kendrala, G. 
Pastirčák 

SAHI 

165 Brezno Polyfunkčný dom OD Brezno - M. Horňák, V. 
Krištofová 

Via Magna 

166 Cinobaňa poloha Jarčanisko, parc. č. 
870/2 – rok výskumu 2012 

- V. Mitáš, D. Marková AÚ SAV Nitra 

167 Hrádok Zóna 15 radových RD – 
infraštruktúra, parc. č. 
954/123, 954/131 

- V. Krupa Balneologické múzeum v 
Piešťanoch 

168 Kráľová nad Váhom Nový stavbený obvod z RD - R. Daňo PAMARCH, s.r.o. 
169 Liptovský Ján lokalita Luhy – ložisko - Ľ. Záhorec Archeovýskum s.r.o. 
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štrkopieskov, parc. č. 2730/15 
170 Lučenec Lučenec-Opatová, poloha 

Jazerá 
- R. Malček, V. Mitáš AÚ SAV Nitra 

171 Ľubotice Ľubotice OS 24 RD SUNEN - M. Horňák, V. 
Krištofová, Z. 
Rejdovianová 

Via Magna 

172 Moča Predajňa Jednoty Moča - F. Žák-Matyaszowsky, 
B. Šebesta, A. Žitňan 

Archeologická agentúra 

173 Ružomberok Synagóga Ružomberok – 
obnova NKP 

10513 J. Haruštiak, J. 
Vereščáková 

Acantha archeology 

174 Trenčianska Turná IBV Predevratie  - Ľ. Záhorec Archeovýskum s.r.o. 
175 Varín Prístavba skladovej 

a prevádzkovej haly 
- B. Zajacová AÚ SAV Nitra 

176 Žiar nad Hronom Rozšírenie detského ihriska 
v parku Š. Moyzesa 

- P. Mosný Acantha archeology 

177 Zvolen Zvolen – Pustý hrad – rok 
výskumu 2013 

1131/1-4 J. Beljak, N. Pažinová, 
K. Kučeráková, D. 
Repka, M. Šimkovic, O. 
Žaár 

AÚ SAV Nitra 

178 Podzámčok NKP hrad Dobrá Niva – rok 
výskumu 2013 

1110/1 J. Beljak, N. Pažinová, 
M. Šimkovic 

AÚ SAV Nitra 

179 Muráň Hrad Muráň – Dom veliteľa – 
rok výskumu 2013 

528/0 R. Malček, M. Šimkovic AÚ SAV Nitra 

180 Brutovce Obnova interiéru Kostola sv. 
Vavrinca 

624/0 Z. Krišovská AZ plus, s.r.o. 

181 Sedmerovec - 
Pominovec 

Obnova NKP r.k. Kostol sv. 
Jána Krstiteľa 

776 J. Zachar, M. Horňák Via Magna 

 
Zoznam osôb, ktorým bol vydaný posudok k udeleniu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu – 
meno fyzickej osoby, druh pamiatkového výskumu 

1. Mgr. Peter Schreiber, archeologický výskum 
2. Mgr. Juraj Malec, archeologický výskum 
3. Mgr. Jana Hlavatá, archeologický výskum 
 
 

 
• Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu: 

 
 

 
• Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva: 

Zasadnutia:    0  
Riešené problémy:  0 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

11.2. Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu  
11.2.1 Zasadnutia 9 
11.2.2 Posudzované návrhy a podnety 188 
11.2.2.a Návrhy a podnety na vyhlásenie 127 
11.2.2.b Návrhy a podnety na zrušenie ochrany 25 
11.2.2.c Návrhy a podnety na zmenu vyhlásenia 36 
11.2.3 Odsúhlasené vyhlásenia za NKP 107 
11.2.4 Odsúhlasené zrušenia ochrany 10 
11.2.5 Neodsúhlasené vyhlásenia za NKP 20 
11.2.6 Neodsúhlasené zrušenia 15 
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• Reštaurátorská komisia: 

 

 

• Zoznam posudzovaných reštaurátorských dokumentácií – lokalita, objekt, predmet, 
číslo ÚZPF, názov a autor: 

Subkomisie in situ: 3 
1. Hrad Vígľaš, hradný palác, č. ÚZPF 1123/1 - posúdenie nálezov omietkových vrstiev a 
Návrhu na reštaurovanie fasád hradného paláca, I. etapa – historické murivá a omietky, 
reštaurátor: akad. soch. I. Škandík; štátny pamiatkový dohľad: KPÚ Banská Bystrica 
2. Kľačno, mariánsky stĺp pri rím.-kat. kostole sv. Mikuláša č. ÚZPF 841/1-5 – obhliadka 
a posúdenie možnosti premiestnenia stĺpu a riešenia ohrady, reštaurátor: akad.soch. D. 
Hagara; štátny pamiatkový dohľad: KPÚ Trenčín, prac. Prievidza 
3.Bratislava, kazateľnica v rím.-kat. kostole Zvestovania P. Márie (františkánskom), č. ÚZPF 
164/1-4 – odborné posúdenie a zhodnotenie vykonaných reštaurátorských prác, reštaurátor: 
akad.soch, J. Gazdík; štátny pamiatkový dohľad: KPÚ Bratislava 
 
Ďalšie činnosti v rámci Reštaurátorskej komisie: 

- Riešenie pozastavenia členstva akad.mal. Bernáthovej v komisii na základe žiadosti 
komory reštaurátorov.  

- Posudok reštaurátorskej dokumentácie: Banská Štiavnica, Kalvária, kaplnky Kladenie 
do hrobu a Pieta  – Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, Mgr. art. V. 
Plekanec. – na vyžiadanie KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica     

 

Reštaurátorská komisia 
Celkový 
počet 

Schválené bez 
pripomienok 

Schválené 
s pripomienkami 

Neschválené 

Posudzované reštaurátorské dokumentácie 

v komisii 0, 
individ. 
posudok 1 
(Ševčíková) 
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� Činnosť Múzea Červený Kláštor 
 
Od roku 2010 prevádzkuje PÚ SR registrované Múzeum Červený Kláštor (ďalej len 
múzeum), ktorého sídlom je NKP – Kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor a je zapísaný  
v ÚZPF pod č. 865/1-7. Vlastníkom tejto pamiatky je Slovenská republika – PÚ SR. 
Muzeálnu expozíciu tvorí kláštorný komplex, ktorý predstavuje v Zamagurí  - najsevernejšej 
časti Spiša – a napokon i v celoslovenskom meradle jedinečnú pamiatku vrcholno-gotickej  
a súčasne aj vrcholno-barokovej  kláštornej architektúry. Nachádza sa pri sútoku hraničnej 
rieky Dunajec a potoka Lipník. Postavený je v prekrásnom prírodnom prostredí na okraji 
Národného parku Pieniny. Prezentuje ojedinelý fragmentálne zachovaný komplex 
stredovekého kartuziánskeho kláštora zo 14. a 15. storočia, citlivo barokovo  upravený  
a doplnený za pôsobenia kamaldulského rádu v 18. storočí.  
 
Komplex kláštora sa v svojej základnej hmotnej predstave zachoval až do dnešných čias. 
Pozostáva zo štyroch  nádvorí, ktoré obopína sústava kláštorných i hospodárskych objektov. 
 
Najvýznamnejším objektom múzea je kostol sv. Antona Pustovníka, ktorý po zreštaurovaní 
nástenných malieb bol v r. 2006 sprístupnený verejnosti. Múzeum je hojne navštevované 
turistami a preto je od roku 2011 sprístupnené verejnosti celoročne. 
 
Počas hlavnej sezóny  sú zabezpečené vstupy s lektorským výkladom v hodinových 
intervaloch, pri zvýšenom dopyte aj v polhodinových intervaloch. 
Výklady sú poskytované v jazykoch : slovenskom, poľskom, nemeckom – tie sú najviac  
žiadané, menej  anglický jazyk. 
Organizovaným skupinám je poskytnutá lektorka a vstup na prehliadku  je zabezpečený bez 
čakania. Návštevníci v našom múzeu majú možnosť absolvovať prehliadku expozície aj 
individuálne s tlačenou  formou výkladu, ktorý je doplnený o stručnú históriu kláštora. 
Komentár  v tejto forme je v ruskej, španielskej, talianskej, maďarskej a francúzskej verzii. 
V tomto roku zaznamenalo Múzeum Červený Kláštor mimoriadne vysokú návštevnosť a to 
50 384 návštevníkov. Môžeme len s potešením skonštatovať, že  táto návštevnosť bola 
najvyššia od r. 2000. 
Rovnako ako v predošlých rokoch sú na prvom mieste v návštevnosti  naši severní susedia,  
Poliaci. Klientela sa už dlhodobo  hodnotí z hľadiska etnického  aj z aspektu  vekového 
zloženia, čo je uvedené v tabuľke pod textom. 
Vstup do múzea je umožnený  aj na kultúrne poukazy, ktoré využívajú žiaci základných 
a stredných škôl a v roku 2013 bol ich počet  1 563 kusov. 
Múzeum umožnilo záujemcom aj svadobné fotografovanie a v kostole sv. Antona Pustovníka  
bolo 6 sobášnych obradov. 
Pod úspešný priebeh celoročnej turistickej  sezóny a návštevnosti sa podpísali okrem vyššie 
uvedených faktorov aj ďalšie : 

- prioritou bola a je z našej strany maximálna ústretovosť k hosťom, čoho výsledkom je 
spokojný odchádzajúci návštevník, ktorý kladne ocení excelentný výklad a zdarný 
priebeh  prehliadky expozície; 

- voľné dni a predĺžené víkendy v Poľsku mali viditeľný vplyv na zvýšenie návštevnosti  
nášho múzea; 

- pekné a dlhodobo slnečné počasie  veľmi prialo turistike, čo tiež priaznivo ovplyvnilo 
návštevnosť múzea. 
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PREHĽAD POČTU NÁVŠTEVNÍKOV V MÚZEU ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK  2013  

PODĽA  NÁRODNOSTÍ 

v členení podľa mesiacov 
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 1. 37 4 21 ― 122 13 90 ― ― ― ― ― ― 5 ― 3 295 10 

 2.  47 2 14 ― 129 34 106 ― ― ― 2 ― ― ― ― ― 334 17 

 3. 72 5 43 ― 68 38 28 ― ― ― ― ― ― 3 8 ― 265 15 

 4. 108 27 89 17 188 52 133 ― 57 ― 2 ― ― 17 35 40 765 19 

 5. 512 163 999 234 1343 252 679 18 817 1 44 90 57 394 74 85 5762 197 

 6. 826 176 1597 766 854 427 661 37 1160 33 85 136 10 573 29 90 7460 118 

 7. 2261 494 1455 162 2695 508 1499 79 814 28 281 79 95 355 111 77 10993 540 

 8. 3338 540 2062 153 3827 693 2112 153 1043 23 242 88 99 241 205 112 14931 937 

 9. 888 413 576 19 1387 631 527 32 947 1 62 44 12 401 96 4 6040 676 

10. 375 163 224 212 573 288 313 3 141 1 29 19 7 166 1 38 2553 109 

11. 134 29 50 ― 215 52 57 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 537 19 

12. 111 6 47 ― 147 39 94 ― ― ― ― ― ― 4 ― 1 449 ― 

SP: 8709 2022 7177 1563 11548 3027 6299 322 4979 87 747 456 280 2159 559 450 50384 2657 

                      

                   

 Červený Kláštor 03.01.2014          Vypracovala: M. Labantová  
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5. Rozpočet organizácie 
                                                                                                                                     (v eurách) 
 
Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 
2012 

Schválený 
rozpočet 
2013 

Upravený 
rozpočet  
2013 

 
Skutočnosť 
2013 

% 
čerpania 
4:3 

Index 
12/11x10
0 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Príjmy 
celkom 
z toho: 

 
994 301,09 

 
703 091 

 
703 091 

 
1 570 986,85 

 
223,44 

 
158,00 

200 
Nedaňové 
príjmy  
z toho: 

 
715 412,80 

 
703 091 

 
703 091 

 
745 526,01 

 
106,04 

 
104,21 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

 
317 534,02 

 
308 702,00 

 
308 702,00 

 
304 795,14 

 
98,76 

 
95,99 

220 
Adminin. 
popl. a 
iné popl. 

 
388 332,37 

 
386 000 

 
386 000 

 
334 180,07 

 
86,58 

 
86,06 

230 
Kapitálové 
príjmy 

 
0,00 

 
5 000 

 
5 000 

 
82 916,69 

 
1 658,33 

 

290 Iné 
nedaň. 
príjmy 

 
9 546,41 

 
3 389 

 
3 389 

 
23 634,11 

 
697,38 

 
247,57 

300 Granty a 
transfery 

 
278 888,29 

 
0 

 
0 

 
825 460,84 

 
 

 
295,98 

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

 
6 313 456,06 

 
5 480 510 

 
5 480 510 

 
7 168 219,12 

 
101,32 

 
115,04 

610 
Mzdy,platy 
služ.príjmy 
a OOV  

 
 

2 805 191,54 

 
 

2 235 883 

 
 

2 788 630,56 

 
 

2 870 502,06 

 
 

102,94 

 
 

102,33 

620 Poistné a 
prísp. do 
poisť. 

 
980 226,83 

 
781 442,00 

 
1 046 190,00 

 
1 047 653,00 

 
100,14 

 
106,88 

630 Tovary 
a služby 
z toho: 

 
2 508 380,88 

 
2 300 072 

 
3 305 670,84 

 
3 317 233,81 

 
100,35 

 
132,25 

631 
Cestovné 
náhrady 

 
68 229,48 

 
70 000 

 
65 668,04 

 
68 668,74 

 
104,57 

 
100,64 

632 Energie, 
voda 
a komun. 

 
489 482,10 

 
617 686 

 

 
435 152,62 

 
437 917,04 

 
100,64 

 
89,47 

 
633 Materiál  

 
407 544,27 

 
380 620 

 
368 850,74 

 
369 598,69 

 
100,20 

 
90,69 

 
634 
Dopravné 

 
130 094,31 

 
181 807 

 
107 892,51 

 
107 892,51 

 
100,00 

 
82,93 

635 Rutinná 
a štand. 
údržba 

 
488 421,51 

 
234 344 

 
518 224,00 

 
518 224,00 

 
100,00 

 
106,10 
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Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2012 

Schválený 
rozpočet 

2013 

Upravený 
rozpočet  

2013 

 
Skutočnosť 

2013 

%  
čerpania 

4:3  

Index 
12/11x10

0   
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
636 Nájomné 
za nájom 

 
55 320,99 

 
73 027 

 
36 344,53 

 
36 344,53 

 
100,00 

 
65,70 

 
637 Služby 

 
869 288,22 

 
742 588 

 
1 773 538,40 

 
1 778 588,30 

 
100,28 

 
204,60 

640 Bežné 
transfery 
z toho: 

 
19 656,81 

 
163 113 

 
27 727,72 

 
27 272,72 

 
100,00 

 
141,06 

642 Transf. 
jednotl. 
a nezisk. PO 

 
19 636,81 

 
162 980 

 

 
27 467,77 

 
27 467,77 

 
100,00 

 
139,88 

649 Transf. 
do zahraničia 

 
20 

 
133 

 
259,95 

 
259,95 

 
100,00 

 
1 299,75 

700 
Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

 
 

925 741,20 

 
 

0 

 
 

322 491,20 

 
 

1 051 728,22 

 
 

326,13 

 
 

113,61 

710 
Obstar.kap. 
aktív 

 
925 741,20 

 
0 

 
322 491,20 

 
1 051 728,22 

 
326,13 

 
113,61 

Výdavky 
celkom   
/ BV + KV / 

 
7 239 197,26 

 
5 480 510 

 
7 490 710,32 

 
8 314 844,81 

 
111,00 

 
114,86 

 
5. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
 
     Na úvod zhodnotenia plnenia záväzných ukazovateľov uvádzame, že rok 2013 bol 
z hľadiska zabezpečenia financovania  PÚ SR mimoriadne náročný o čom svedčí skutočnosť, 
že bolo vykonaných 49 rozpočtových opatrení. Finančne sme zabezpečovali činnosti, ktoré 
môžeme zhrnúť do nasledovných okruhov: 
- výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 
- realizácia plánu hlavných úloh 
- realizácia digitalizácie pamiatkového fondu 
- projekty medzinárodnej spolupráce a prezentácie v zahraničí 
- projekty spolupráce so Slovenskou akadémiou vied 
- výdavky na zabezpečenie prevádzky budov – sídiel PÚ SR, KPÚ, ORA a Múzea Červený 

Kláštor. 
 
     Uvedené okruhy boli financované z viacerých zdrojov: 
- štátny rozpočet 
- prostriedky Európskej únie 
- mimorozpočtové prostriedky 
 
     Značné problémy sme zaznamenali pri financovaní digitalizácie pamiatkového fondu. 
Konštatujeme, že proces financovania a zúčtovania je nadstavený príliš zložito a v niektorých 
prípadoch až nad rámec platnej ekonomickej legislatívy. Dávame tiež do pozornosti, že sme 
zaznamenali nesúlad v ekonomickej terminológii Európskej únie a ekonomickej terminológie 
vyplývajúcej z ekonomickej legislatívy SR. Celý proces financovania je kontrolovaný 
viacerými subjektmi a v mnohých prípadoch sa prejavujú subjektívne názory jednotlivých 
kontrolných orgánov, hlavne v procesoch verejného obstarávania, čo je dôsledkom tzv. 
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neoprávnených výdavkov, v našom prípade zabezpečenie pohonných látok pre vozidlá 
určené na digitalizáciu, cestovných náhrad digitalizérov, vybavenie digitalizačných pracovísk 
nábytkom, atď. Neuznanie výdavkov, resp. ich klasifikácia ako neoprávnených výdavkov 
spôsobuje tlak na rozpočet našej organizácie. 
     Dávame do pozornosti, že negatívny dopad na rozpočet organizácie mali zákonom 
stanovené odvody poistného za zamestnancov tzv. „dohodárov“. PÚ SR zamestnáva 
„dohodárov“, hlavne upratovačky a reštaurátorov. Poistné sme boli nútení finančne vykryť 
z kategórie 630 Tovary a služby, čím sme znížili výdavky na prevádzku budov v celkovej 
sume 84 297,66 €. Ďalším negatívnym dopadom na rozpočet organizácie bol havarijný stav 
elektroinštalácie a strechy objektu Dolná ružová č. 7 v Banskej Štiavnici, kde sme museli 
okamžite riešiť zatekanie dažďovej vody do elektrických rozvodov. Značné problémy má 
naša organizácia so zastaralým autoparkom. V roku 2013 neprešli cez STK 2 referentské 
vozy typu Felícia, ich oprava by bola neefektívna. Pre zabezpečenie výkonu špecializovanej 
štátnej správy sme boli nútení zakúpiť 2 nové referentské vozy, ich financovanie sme 
realizovali čiastočne z mimorozpočtových prostriedkov a presunom z bežných výdavkov na 
kapitálové výdavky. 
     Vyššie popísané problémy spôsobili, že sme sa v závere roka v mesiacoch november 
a december dostali do platobnej neschopnosti a záväzkami z roka 2013 zaťažíme rozpočet 
roku 2014. 
  
     Schválený rozpočet príjmov bol v sume 703 091,- €. Celkové príjmy za rok 2013 boli 
dosiahnuté v sume  1 570 986,85 € z toho rozpočtované príjmy odvedené do štátneho 
rozpočtu v sume 745 526,01  € a príjmy z grantov a transferov v sume   825 460,84 € o ktoré 
môže organizácia prekročiť rozpočtové výdavky. 
 
     Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 5 480 510,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške  5 480 510,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 
     
      V roku 2013 bolo realizovaných 49 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet 
predstavoval celkové výdavky vo výške  7 490 710,32€, z toho bežné výdavky vo výške  
 7 168 219,12 € a kapitálové výdavky v sume  322 491,20 €. 
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2013 predstavuje sumu  8 314 844,81€, z 
toho bežné výdavky   7 263 116,59 € a kapitálové výdavky vo výške   1 051 728,22 €. 
Organizácia čerpala celkové výdavky vo výške  111,00 %  z upraveného rozpočtu. 
 
Rozpočtové opatrenia v roku 2013: 
  

 
RO č. Program Účel € 

RO 1 0A90603 uvoľnenie viazania – 13S 26 500,73 
RO 2/KV 0A90603 presun na KV – 13S 1 277,20 
RO 3 0A90603 zníženie BV – 13S -1 277,20 
RO 4 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 14 254,58 
RO 5 

0A90603 
Digitálny pam. fond 
zálohová platba 36 210 

RO 6 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 15 057,55 
RO 7 08S0108 viazanie v kat. 630 - 9 500 
RO 8  0A90603 zníženie BV – 13S -20 229,86  
RO 9/KV 0A90603 presun na KV – 13S 20 229,86 
RO 10  Prioritné projekty spolu 183 060 
  z toho:  
 08T0103  108 000 
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 08T0104  16 000 
 08T0105  110 000 
RO 11 

0A90603 
Digitálny pam. fond 
zálohová platba 60 000 

RO 12 08T0104 Drevené kostolíky - výstava 20 000 
RO 13 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 13 697,43 
RO 14 0A90603 zníženie BV – 13S, 11S -20 997,12 
RO 15/KV 0A90603 presun na KV – 13S, 11S 20 997,12 
RO 16/KV 08T0105 Obnova VT 70 000 
RO 17 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 14 497,37 
RO 18 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 15 205,49 
RO 19 0A90603 zníženie BV  -64 375,62 
RO 20/KV 0A90603 presun na KV  64 375,62 
RO 21  zvýšenie počtu zam. + 5 osôb 
RO 22/KV 0A90603 presun na KV  150 
RO 23 0A90603 zníženie BV  -150 
RO 24 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 13 129,45 
RO 25 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 29 512,66 
RO 26/KV 0A90603 presun na KV  367,20 
RO 27 0A90603 zníženie BV  -367,20 
 
RO 28 0A90603 

navýšenie kat.610 + 620 
630 – zálohová platba 71 587,26  

 
RO 29 0A90603 

navýšenie kat.610 + 620 
630 – zálohová platba 100 339,57 

RO 30 08S0108 úprava kat 610 200 000 
RO 31 0A90603 korekcia v rámci progr. OPIS 13 766,29 
RO 32 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 13 973,94 
 
RO 33 0A90603 

navýšenie kat.610 + 620 
630 – vrátenie neopr. výd. 

16 468,82 
16 953,,90 

RO 34/KV 0A90603 710 – vrátenie neopr. výd. -16 953,90  
 
RO 35 0A90603 

Digitálny pam. fond 
zálohová platba 825 900 

RO 36 08S0108 úprava kat 610 93 180,92 
RO 37/KV 0A90603 vyvolaná investícia – zdroj 111 28 096,08  
RO 38/KV 0A90603 presun na KV – 13 S, 11S 1 000 
RO39 0A90603 zníženie BV – 13S, 11S -1 000 
 
RO 40/KV 

08T0103 
08S0108 navýšenie KV 135 678,92 

 
RO 41 

08T0103 
08S0108 presun na KV -135 678,92 

RO 42/KV 0A90603 korekcia v rámci progr. OPIS 31 200 
RO 43 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 30 388,70 
RO 44 08S0108 úprava kat 610, 6200 86 121 
RO 45 0A90603 viazanie – zdroj 111 -4 409,73 
RO 46 0A90603 presuny medzi BV a KV 1 726,90 
RO 47/KV 0A90603 presun na KV  1 716,90 
RO 48/KV 0A90603 viazanie  -31 200 
RO 49 0A90603 viazanie  -17 777,79 
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5. 2. Príjmy organizácie 
 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2013 so skutočnosťou r.2012:   v € 

 
Zdroj  

• Položka • Názov rozpočtovej položky Skutočnosť k 
31.12.2012 

Skutočnosť k 
31.12.2013 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 317 534,02 304 795,14 
111 220 Admin. a iné poplatky a platby 388 332,37 334 180,07 
111 230 Kapitálové príjmy 0 82 916,69 
111 290 Iné nedaňové príjmy 9 546,41 23 634,11 
111 200 Nedaňové príjmy 715 412,80 745 526,01 
14 310 Tuzemské bežné granty 

a transfery 
10 367,15 9 444,14 

14 320 Tuzemské kapital. granty a tr. 0 643 050,72 
14 300 Granty a transfery 10 367,15 652 494,86 
35 330 Zahraničné granty 12 181,19 27 101,71 
35 300 Granty a transfery 12 181,19 27 101,71 
37 330 Zahraničné granty 46 918,72 73 200,81 
37 300 Granty a transfery 46 918,72 73 200,81 
72a 320 Tuzemské kapital. granty a tr.  7 600,00 
72a 300 Granty a transfery 3 332 7 600,00 
72c 320 Tuzemské kapital. granty a tr. 0 65 063,46 
72c 300 Granty a transfery 206 089,23 65 063,46 

 300 Granty a transfery 278 888,29 825 460,84 
   

Celkové príjmy 200 + 300 
 

994 301,09 
 

1 570 986,85 
 
     V roku 2013 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie vyššie 
v porovnaní s rokom 2012. Toto vyššie plnenie príjmov bolo spôsobené predovšetkým 
uskutočneným predajom nehnuteľnosti v roku 2013.  
Upravený rozpočet príjmov na rok 2013 bol vo výške  703 091 €, ktorý organizácia prekročila 
na celkovú sumu  1 570 986,85 €.  
Mimorozpočtové príjmy zdroj 14, 35, 37 a 72 organizácia dosiahla vo výške  825 460,84 €, 
ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu výdavkov použila na financovanie tuzemských 
a zahraničných projektov. 
 
5. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 

- Rozpočtovú položku 210 Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme 
rozpočtovali v sume 308 702,- €, celkové plnenie je v sume  304 795,14 €, z toho za 
prenajaté nebytové priestory  304 795,14 €.  

- Rozpočtovú položku 220 Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali 
v sume   389 000,- €, plnenie predstavuje  334 180,07 €, z toho za porušenie zákona č. 
49/2002 o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 40 000,- € a plnenie je 
54 505,- € a za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby 
CHTO a OGD celkom 279 675,07 €. V rámci príjmov z reštaurovania úrad uplatnil § 
22 ods.3 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
realizoval vzájomné započítanie príjmov a výdavkov, ktorou boli refundované 
výdavky – priame náklady na subdodávky a reštaurátorsky materiál. V prípade, ak by 
vzájomný zápočet príjmov a výdavkov nebol realizovaný, nebol by úrad schopný plne 
zabezpečiť financovanie reštaurovania z rozpočtových výdavkov na hlavnú činnosť. 
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- Rozpočtovú položku 230 Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške  5 000,- €. PÚ 
SR v roku 2013 realizoval odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v zmysle 
zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
v celkovej sume 82 916,69 €. PÚ SR realizoval proces odpredaja prebytočného 
majetku štátu, konkrétne objektu v Trnave  v sume 82 500,- a odpredaj vyradeného 
nepojazdného automobilu Škoda Felicia v sume 416,69 € . 

- Rozpočtovú položku 290 Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 389,- €, 
celkové plnenie je v sume  23 634,11 €, z toho dobropisy za preplatky energií v sume   
23 634,11 €. 

 
5.2.2  Mimorozpočtové prostriedky – zdroj 14, 35, 37 a 72 
 
PÚ SR v roku 2013 získal v rámci zdrojov 14, 35, 37 a 72 nasledovné príjmy: 
 

1. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume            9 444,14 € 
- kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume      643 050,72 € 
2. Zdroj 35 
- kategória 330 Zahraničné granty            27 101,71 € 
3. Zdroj 37 
- kategória 330 zahraničné granty            73 200,81 € 
4. Zdroj 72 A 
- kategória320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume          7 600,00 €  
5. Zdroj 72 C 

       -    kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume        65 063,46 € 
  
  Spolu mimorozpočtové zdroje           825 460,84 € 

 
Mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu  825 460,84 €. Tieto finančné prostriedky 
predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu PÚ SR a ich použitie analyzujeme v 
časti 5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a programovej štruktúry. 
 
5.3 Výdavky organizácie  

 
     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 5 480 510,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške 5 480 510,- €.  
     V roku 2013 bolo realizovaných  49 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet 
predstavuje celkové výdavky vo výške   7 490 710,32 €. 
 

Program Podprogram € 
08S 08S0108 5 850 311,92 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
5 729 945 

120 366,92 
08T 08T0103 108 000,00 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
92 688,00 
15 312,00 

08T 08T0104 36 000,00 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
36 000,00 

0 
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08T 08T0105 180 000,00 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
110 000,00 
70 000,00 

0A906 0A90603 1 316 398,40 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
1 199 586,12 

116 812,28 
 
5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 

 
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
A. Bežné výdavky  
 

     Za rok 2013 sa bežné výdavky čerpali do výšky   5 849 064,22 €, čo je plnenie na 99,98 
% . V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 
 
 
Ukazovateľ 

Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
2 235 883 

 
2 592 881,92 

 
2 592 881,92 

 
100,00 

620  poistné a prísp. 
        zam.do poisť. a NÚP 

 
781 442 

 
978 825,82 

 
978 825,82 

 
100,00 

630  Tovary a ďalšie 
       Služby 

 
2 300 072 

 
2 130 509,82 

 
2 129 261,84 

 
99,94 

 
640 bežné transfery 

 
163 113 

 
27 727,72 

 
27 272,72 

 
100,00 

 Celkom 
 

5 480 510 
 

5 850 311,92 
 
5 849 064,22 

 
99,98 

 
     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z 
bežných výdavkov za rok 2013 sumu    5 849 064,22 €, čo je čerpanie na  99,98 %. 

 
kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      
          

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
% čerpania 

k uprav. 
rozpočtu 

611 - Tarifný plat 1 951 881 2 065 879,92 2 065 879,22 100,00 
612 – Príplatky 274 002 464 002 464 002 100,00 
614 – Odmeny 10 000 27 000 27 000 100,00 
614 – Doplatok k platu 0 36 000 36 000 100,00 
         
610 – Spolu 

 
2 235 883 

 
2 592 881,92 

 
2 592 881,92 

 
100,00 
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K 31. 12. 2013 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške  2 592 881,92 € 

a čerpanie vo výške  2 592 881,92 €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený 
v časti Pracovníci a mzdový vývoj.  
 
Rozpočtovým opatrením č. 30 list MK-359/2013-340/15782 zo dňa 11. 9. 2013 bol upravený 
rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 200 000,- €. Týmto rozpočtovým opatrením sa rieši 
krytie zákonných nárokov zamestnancov PÚ SR. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 36 list MK-359/2013-340/20510 zo dňa 18. 11. 2013 bol 
upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 93 180,92 €. Týmto rozpočtovým 
opatrením sa zabezpečuje zvýšenie záväzného ukazovateľa mzdových prostriedkov PÚ SR na 
rok 2013. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 44 list MK-359/2013-340/23291 zo dňa 16. 12. 2013 bol 
upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 63 818,- €. Týmto rozpočtovým 
opatrením sa rieši krytie zákonných nárokov zamestnancov PÚ SR. 
 
Dávame do pozornosti, že v rámci úprav rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 30 a 36 neboli 
pridelené finančné prostriedky na odvody za zamestnancov, ktoré sme boli nútení vykryť 
z kategórie 630 čo spôsobilo platobnú neschopnosť v závere roka 2013. 
 
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP  
  

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
Rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 
k uprav. 
rozpo čt

u 
621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
199 606 

 
261 574,41 

 
261 574,41 

 
100,00 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
549 836 

 
699 026,16 

 
699 026,16 

 
100,00 

627 – Príspevok do 
doplnk. dôch. poisťovní 

 
32 000 

 
18 225,25 

 
18 225,25 

 
100,00 

 
620 – Poistné a príspevky 

 
781 442 

 
978 825,82 

 
978 825,82 

 
100,00 

 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu  978 825,82 €  a 
čerpanie za rok 2013 bolo na 100,00 % . Čerpanie poistného zodpovedá objemu miezd. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 44 list MK-359/2013-340/23291 zo dňa 16. 12. 2013 bol 
upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 22 303,- €. Týmto rozpočtovým 
opatrením sa rieši krytie zákonných nárokov zamestnancov PÚ SR. 
 
kategória 630 - Tovary a služby  

 
     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa 
jednotlivých položiek v nasledovnej tabuľke :   
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Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 
2013 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

630 – Tovary a ďalšie 
služby v tom: 

 
2 300 072 

 
2 130 509,54 

 
2 129 261,84 

 
99,94 

631 Cestovné výdavky 70 000 49 668,04 49 668,04 100,00 
632  Energie, voda 
a komunikácie 

 
617 686 

 
435 152,62 

 
435 152,62 

 
100,00 

633  Materiál a služby  380 620 258 850,74 258 850,74 100,00 
634  Dopravné 181 807 107 074,27 107 074,27 100,00 
635  Rutinná 
a štandardná údržba 

 
234 344 

 
518 224 

 
518 227 

 
100,00 

636  Nájomné za 
prenájom 

 
73 027 

 
36 344,53 

 
36 344,53 

 
100,00 

637  Tovary a ďalšie 
služby 

 
742 588 

 
725 195,34 

 
723 947,64 

 
99,83 

 
     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a ďalšie služby bola oproti upravenému 
rozpočtu čerpaná na 99,94 % : 
� položka 631 - Cestovné výdavky - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu 

v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o 
čerpaní prostriedkov na zahraničné pracovné cesty je  uvedený v tabuľke č. 7. 

� položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 
podpoložky: 
- 632 001 - energie   
- 632 003 – poštovné a telekom. služby  

 
 
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2013 udáva nasledujúca tabuľka: 
 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v € 
za rok 2013 

Čerpanie v € 
za rok 2013 

Elektrická energia 151 224,90 134 590,05 
Plyn 212 738,79 207 919,03 
Vodné a stočné 21 152,11 15 648,01 
Spolu 385 115,80 358 157,09 

 
 
� položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie predstavuje reštaurátorský materiál.  
� položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy, 

ktoré vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú 
spojené so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. V tejto 
súvislosti dávame do pozornosti, že je nutné realizovať obnovu autoparku, pretože opravy 
starých a značne opotrebených motorových vozidiel sú z hľadiska ekonomického 
nerentabilné a predražujú nám výdavky na dopravu. Čerpanie v tejto položke nepriaznivo 
ovplyvnila tiež vysoká cena pohonných látok. 
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Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2013 
 
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. 

obd. 
 za rok 2012 (v lit./€) 

 Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2013 (v lit./€) 

 litre € litre € 
Benzín 42 072,68 65 317,38 41 600,84 61 474,27 
Nafta  7 921,00 11 422,13 21 920,76 32 306,27 
Spolu 49 993,68 76 739,51 63 521,60 93 780,54 

 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšené čerpanie výdavkov na naftu, čo súviselo 
so získaním automobilov s dieselovým motorom do majetku PÚ SR bezodplatným prevodom 
a tiež realizáciou digitalizácie pamiatkového fondu.   
 
� položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006) a opravy a údržba budov v správe 
organizácie.  
 

� položka 636 - Nájomné za prenájom - - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje 
nájomné za reprografickú techniku a nájomné za nebytové priestory.  
 

� položka 637 - Ostatné tovary a služby - najväčšie čerpanie bolo v podpoložke špeciálne 
služby, z ktorej sme finančne zabezpečovali právne poradenstvo, ďalej podpoložka 
všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali výrobu fotodokumentácie a podpoložka výdavky 
na úhradu poplatkov a odvodov. Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto 
položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na 
dohody. Touto formou zamestnávame reštaurátorov a upratovačky. Dávame do 
pozornosti, že na základe novej legislatívy bolo nutné za dohodárov uhradiť odvody čo 
zapríčinilo platobnú neschopnosť už od mesiaca október 2013.  

 
kategória 640  - Bežné transfery  
 
V tejto kategórii bol schválený rozpočet  163 113,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo 
nasledovné: 
 
podpoložka 642 006 Na členské príspevky                        403,00 € 
podpoložka 642 012 Na odstupné                                   4 644,50 € 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                     11 990,00 € 
podpoložka 642 014 Jednotlivcovi              98,00 € 
podpoložka 642 015 Na nemocenské                  10 332,27 € 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii           259,95 €           
 
Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 
   
 

B. Kapitálové výdavky  
 
     PÚ SR bol rozpočtovým opatrením č. 40/KV, list č. MK-359/2013-340/22504 zo dňa 6. 
12. 2013 upravený rozpočet na kapitálové výdavky v celkovej sume 120 366,92 €.  Tieto 
finančné prostriedky boli účelovo určené nasledovne: 
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- rekonštrukcia objektu Dolná ružová, Banská Štiavnica (odstránenie havarijného stavu)
          43 753,80 € 

- nákup automobilov        12 538,00 € 
- obnova objektov C a D v Červenom Kláštore    64 075,12 € 

 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Program 08S0108 Podpoložka 
Rozpočet    
      v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2012 
 714 001 12 538 12 538,00 
 716 4 525,66 4 525,66 
 717 002 103 303,26 103 303,26 
Spolu  120 366,92 120 366,92 
      
5.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 

 
A. Bežné výdavky 

 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č.10 – list MK – 1040/2013-340/5892 zo dňa 8. 4 2013 bol upravený 
rozpočet PÚ SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 Tovary a ďalšie služby 
o sumu 108 000,- € účelovo určenú v rámci prioritných projektov v r. 2013 na financovanie 
prioritných projektov. Následne bola rozpočtovým opatrením realizovaná úprava na sumu 
92 688,- €. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na tieto aktivity: 
 

- Edičná a vydavateľská činnosť      35 000,- € 
- Výchova a vzdelávanie          8 000,- € 
- Dokumentačná a informačná činnosť       49 688,- € 

 
� Edičná a vydavateľská činnosť 
 
Vecné zhodnotenie: 
Cieľom PP bolo vydanie zborníkov, časopisov a bulletinov z akcií, ktoré sa konali v priebehu 
roka 2013. Išlo predovšetkým o vydanie časopisu Monument revue č. 1 a 2/2013 s 
príspevkami z konferencií o ochrane pamiatkového fondu a ďalej publikovať príspevky z 
metodického dňa a tým zabezpečiť sprístupnenie pohľadov a názorov na problematiku 
ochrany a obnovy historických organov v publikovanej verejne dostupnej forme. Všetky 
vydané publikacie boli určené predovšetkým ako metodická pomôcka KPÚ, slúžiaca však aj 
vlastníkom, realizátorom, verejnej správe a odbornej verejnosti. 
 
Ekonomické zhodnotenie: 
 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 10 v sume 35 000,- € a bol dodržaný. 
 
� Výchova a vzdelávanie – Odborné podujatia, semináre, metod. dni 
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Vecné zhodnotenie: 
PÚ SR v rámci projektu „Výchova a vzdelávanie“ realizoval školenia, semináre a metodické 
dni. 
Cieľom všetkých seminárov a školení bolo predovšetkým nasledovné: 

- právna pomoc PÚ SR určená štátnym zamestnancov KPÚ  pri výkone štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu 

- zlepšenie systému monitoringu svetového dedičstva, skvalitnenie procesu spracovania 
periodických správ za SR a zapojenie zainteresovaných inštitúcií verejnej správy do 
tohto procesu 

- zlepšenie riadenia a stavu zachovania lokalít SKD v krajinách V4, výmena skúseností 
účastníkov 

 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 10 v sume 8 000,- € a bol dodržaný. 
 
� Dokumentačná a informačná činnosť – Výskum a revízia pamiatkových 
území, spracovanie zásad       
 
Vecné zhodnotenie: 
Projekt bol zameraný na terénnu revíziu a spracovanie podkladov pre rozhodnutia MK SR vo 
veci novo navrhovaných PÚ,  ako aj na vyhodnocovanie podľa plánu pamiatkových hodnôt a 
na prípravu podkladov a ich spracovanie zamerané na odôvodnené úpravy  hraníc existujúcich 
pamiatkových území. Pre územia správne vymedzené boli postupne spracovávané Zásady 
pamiatkovej ochrany ako odborno-metodický podklad pre pamiatkovú ochranu územia a 
územnoplánovaciu dokumentáciu. Cieľom projektu bolo vytváranie reprezentatívneho 
pamiatkového fondu v oblasti pamiatkových území, vytipovanie nechránených hodnotných 
lokalít s cieľom ich zápisu do ÚZPF, spracovanie dokumentácie a zabezpečenie podkladov, 
potrebných na vyhlásenie pamiatkovej ochrany v súlade so zákonom a zosúlaďovanie 
pamiatkovej ochrany s aktuálnym stavom pamiatkových hodnôt.          
 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 49 688,- € a bol dodržaný. 
 
Skutočné čerpanie jednotlivých projektov bolo nasledovné: 
                 v € 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2013 
 637 001 8 000 8 000 
 637 004 35 000 35 000 
 637 011 49 688 49 688 
Spolu  92 688 92 688 
  
Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
Zdroj 111  
 
Rozpočtovým opatrením č.10 – list MK – 1040/2013-340/5892 zo dňa 8. 4 2013 bol upravený 
rozpočet PÚ SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí o čiastku 16 000,- € účelovo 
určenú v rámci prioritných projektov v r. 2013 na prezentácie v zahraničí. 
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Rozpočtovým opatrením č.12 – list MK – 359/2013-340/5935 zo dňa 10. 4 2013 bol upravený 
rozpočet PÚ SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí o čiastku 20 000,- € účelovo 
určenú v rámci prioritných projektov v r. 2013 na realizáciu výstavy Drevené kostolíky. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
                 v € 

Program 08T0104 Podpoložka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2013 
 631 002 16 000 16 000 
 637 003 20 000 20 000 
Spolu  36 000 36 000 
 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č.10 – list MK – 1040/2013-340/5892 zo dňa 8. 4 2013 bol upravený 
rozpočet PÚ SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry  o čiastku 110 000,- € účelovo určenú 
na „obnovu výpočtovej techniky“. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
              v € 

Program 08T0105 Položka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2013 
 633 002 80 000 80 000,00 
 633 013 15 000 14 958,51 
 633 018 15 000 15 000,00 
Spolu  110 000 109 958,51 
 

B. Kapitálové výdavky 
 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č. 40/KV, list č. MK-359/2013-340/22504 zo dňa 6. 12. 2013 bol 
upravený rozpočet na kapitálové výdavky v čiastke a15 312,- €. Tieto finančné prostriedky 
boli účelovo určené na „nákup regálového systému pre archív PÚ SR“. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné:                                    

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2013 
 713 004 15 312 15 312 
Spolu  15 312 15 312 
 
 
 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
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Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č. 16/KV, list č. MK-359/2013-340/9397 zo dňa 30. 5. 2013 boli 
pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v sume 70 000,- €. Tieto finančné 
prostriedky boli účelovo určené na obnovu výpočtovej techniky. 
 
                                                                                              v € 

Program 08T0105 Položka 
Rozpočet     
     v € 

Čerpanie k  
31. 12. 2013 

Obnova výpočtovej techniky 713 002 70 000 69 962,84 
Spolu  70 000 69 962,84 
 
5.3.3 Výdavky organizácie kryté prostriedkami Európskej únie a inými prostriedkami    
          zo zahraničia poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv 
 
Podprogram 0A90603 – Digitálny pamiatkový fond 
zdroj 11S – Európsky fond regionálneho rozvoja  
 
PÚ SR v roku 2012 uzatvoril zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti spolufinancovaný fondom 
Európskeho regionálneho rozvoja. Tieto finančné prostriedky sú určené na digitalizáciu 
obsahu pamäťových a fondových inštitúcii, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie 
systémov jeho získavania, pracovania a ochrany. PÚ SR realizuje NP č. 4 „Digitalizácia 
pamiatkového fondu“.  
V roku 2013 boli PÚ SR poskytnuté zálohové platby v celkovej sume 1 007 110,- €. Tieto  
finančné prostriedky boli použité predovšetkým na úhradu rekonštrukcie 4. poschodia 
v budove PÚ SR, Cesta na Červený most č. 6 v Bratislave ako nového pracoviska pre 
digitalizérov v celkovej sume 1 073 103,95 € a na nákup služobných automobilov pre potreby 
digitalizérov v celkovej sume 36 210,- €.   
Nevyčerpaný zostatok v sume 17 777,79 € bol PÚ SR  rozpočtovým opatrením č. 49, list č. 
MK-359/2013-340/23842 zo dňa 30. 12. 2013 viazaný v rozpočte bežných výdavkov. 
 
V rámci projektu Digitálny pamiatkový fond PÚ SR v roku 2013 tiež požiadal 
prostredníctvom informačného technologického monitorovacieho systému (ITMS) 
o refundáciu miezd za mesiace apríl – december 2012 a za mesiace január – september 2013. 
Tieto žiadosti o platbu boli odsúhlasené riadiacou jednotkou MF SR a rozpočtovými opatrenia  
bol PÚ SR navýšený rozpočet bežných výdavkov o celkovú sumu 263 112,82 € z toho 
v kategórii 610 Mzdy, platy služobné príjmy a OOV v sume 195 748,64 a v kategórii 620 
Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP v sume 67 364,18 €. 
 
 
 
5.3.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky   
 
- zdroj 14  – Moderná architektúra – grant SAV     
- zdroj 14 -  Archeologická chronometia na Slovensku – grant SAV 
- zdroj 14 – dotácia na projekt – Nitriansky samosprávny kraj 
- zdroj 14 – Zborník – grant od mesta Trnava 
- zdroj 14 – NP9 – Národné osvetové centrum 
- zdroj 35  – grant – CARARE - európska komisia  
- zdroj 37  – grant – CEC – európska komisia 
- zdroj 37 – grant – UNESCO – Danube Limes 
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- zdroj 72a –Istrocentrum – sponzorský dar 
- zdroj 72a – Marián Lupták – sponzorský dar 
- zdroj 72c – grant nadácie SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor 
 
Skutočné čerpanie uvádzame v tabuľke č. 5 
        
        
5.3.5  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné   
           aktivity  
 
     PÚ SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2013 predovšetkým na 
nasledovné aktivity: 
- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   
- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, 

Maďarsko a Poľsko 
- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 
- prezentácia PÚ SR 
- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO 
 
Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 7. 
 
 
5.4 Finančné operácie 

 
5.4.1 Príjmové operácie 
 
Príjmové finančné operácie zobrazujú príjem finančných prostriedkov v celkovej sume 
269 407,20 € na nasledovných účtoch: 
- depozitný účet: celkom suma 496 500,69 € 

podpoložka 292 027 – príjem 261 003,42 €, ktorý predstavuje prevod miezd a odvodov za 
mesiac december 2013, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2014. 
položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 235 497,27 € 
je počiatočný stav na účte depozitu a tvorí ho výplata miezd za mesiac december roku 
2012, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2013.   

- účet sociálneho fondu: celkom suma 72 906,51 € 
podpoložka 292 027 – príjem prostriedkov do sociálneho fondu v celkovej sume 
50 607,18 € a tvoria ho hlavne príjmy za využívanie vlastných ubytovacích možností pre 
našich zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily. 
položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 22 299,33 € 
čo predstavuje počiatočný stav na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2013. 

 
5.4.2 Výdavkové operácie 
 
Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov v celkovej sume 
281 924,35 € na nasledovných účtoch: 
- depozitný účet: celkovú sumu 235 497,27 € tvoria výdavky na mzdy a odvody za mesiac 

december 2012 vyplatené v januári 2013.  
- účet sociálneho fondu: celková suma 46 427,08 € tvoria výdavky zo sociálneho fondu 

predovšetkým na príspevok na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci návratné 
a nenávratné a výdavky súvisiace s regeneráciou pracovnej sily. 
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5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 
 
     Mimorozpočtové účty v PÚ SR tvoria depozitný účet, účet sociálneho fondu a účet darov 
a grantov.  
     Na depozitný účet sa prevádzajú v mesiaci december finančné prostriedky z výdavkového 
účtu, ktoré sú určené na úhradu miezd a odvodov za mesiac december, ktoré sa vyplácajú 
v mesiaci január nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok na tomto účte sa odvádza do 
štátneho rozpočtu. Podrobný popis príjmov a výdavkov na depozitnom účte je rozpísaný 
v časti 5.4 Finančné operácie. 
     Účet sociálneho fondu na strane príjmov tvorí predovšetkým povinný prídel do sociálneho 
fondu vo výške 1,5 %  odvodu z hrubých miezd všetkých zamestnancov Pamiatkového fondu 
a ďalej je to príjem za využívanie vlastných ubytovacích zariadení pre našich zamestnancov 
na regeneráciu pracovnej sily. Výdavky sociálneho fondu tvoria príspevok na stravovanie 
zamestnancov, návratná a nenávratná sociálna výpomoc a výdavky súvisiace s regeneráciou 
pracovnej sily. Podrobný popis príjmov a výdavkov na účte sociálneho fondu je rozpísaný 
v časti 5.4 Finančné operácie. 
     Na účte darov a grantov má PÚ SR sústredené finančné prostriedky ktoré úrad získal ako 
dary a granty na nasledovné projekty: 
- Moderná architektúra – grant SAV     
- Archeologická chronometia na Slovensku – grant SAV 
- dotácia na projekt – Nitriansky samosprávny kraj 
- Zborník – grant od mesta Trnava 
- NP9 – Národné osvetové centrum 
- grant – CARARE - európska komisia  
- grant – CEC – európska komisia 
- grant – UNESCO – Danube Limes 
- Istrocentrum – sponzorský dar 
- Marián Lupták – sponzorský dar 
- grant nadácie SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor 
 
6. Personálne otázky 
 
6.1 Stav zamestnancov 
  
     Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 číslo MK 359/2013-
340/1729 zo dňa 28. 1. 2013  bol PÚ SR pre rok 2013 stanovený limit zamestnancov  v počte 
314, bez členenia na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme. Rozpočtovým opatrením č. 21 (Príloha k listu č. MK-359/2013-340/9581 zo dňa             
30. 5. 2013) nám bol upravený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2013 – 
priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov o 5 osôb, čím sa limit zamestnancov 
zvýšil na počet 319.  
     Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme 
je internou záležitosťou úradu a je nasledovné: 

- 174 štátnych zamestnancov 
- 145 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  

 
     V hodnotenom období zo 145 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme,  boli 
6 zamestnankyne mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (2) a rodičovskej 
dovolenky (4). Zo 174 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo 17  zamestnankýň mimo 
evidenčného stavu, z toho (5) z dôvodu materskej dovolenky, (12) z dôvodu rodičovskej 
dovolenky. 
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K 31. 12. 2013 bol vývoj v stave zamestnancov úradu nasledovný: 

 
Štátna služba:  
- zo 174 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 17 zamestnankýň 

mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Na 
zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky boli na niektoré funkcie prijatí 
zamestnanci do dočasnej štátnej služby.  

- štátnozamestnanecký pomer skončilo 22 zamestnancov, z toho 11 zamestnanci z dôvodu 
uplynutia dočasnej štátnej služby, 4 zamestnankyne z dôvodu odchodu do starobného 
dôchodku, 3 zamestnanci skončili štátnozamestnanecký pomer dohodou na vlastnú 
žiadosť, 3 zamestnanci skončili štátnozamestnanecký pomer z dôvodu ukončenia 
zastupovania zamestnankýň počas rodičovskej dovolenky a 1 zamestnanec bol preložený 
do iného služobného úradu. 

- Štátnozamestnanecký pomer vznikol 27 zamestnancom, z toho 13 z dôvodu úspešného 
vykonania výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto, 1 zamestnanec bol prijatý do 
dočasnej štátnej služby (do vykonania výberu) na voľné štátnozamestnanecké miesto, 3 
zamestnanci na zastupovanie počas dočasnej práceneschopnosti a 10 zamestnancov 
z dôvodu zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky. 
 

Výkon práce vo verejnom záujme:  
- zo 145 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bola k 31. 12. 2013         

2 zamestnankyne na materskej dovolenke a 4 zamestnankyne na rodičovskej dovolenke. 
- ku koncu sledovaného obdobia ukončili 5 zamestnanci pracovný pomer dohodou - 3 na 

vlastnú žiadosť a 2 zamestnanec z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. 
Z celkového počtu zamestnancov 145 k 31. 12. 2013 pracujú 6 zamestnanci na kratší 
pracovný úväzok.  

- pracovný pomer vznikol 8 zamestnancom. 
 
      Nenaplnenie stavu zamestnancov v oboch kategóriách ako vo verejnej, tak i v štátnej 
službe, vyplýva z nedostatočného objemu finančných prostriedkov určených na platy 
zamestnancov úradu. 
      Napriek tomu boli úlohy úradu za hodnotené obdobie plnené zvýšeným úsilím 
zamestnancov (verejná služba aj štátna služba), čo bolo riešené finančným ohodnotením vo 
forme mimoriadnych odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní práce, 
dohodami o pracovnej činnosti a dohodami o brigádnickej práci študentov.    
 
    V období roku 2013 bolo uzatvorených 67 dohôd o pracovnej činnosti, 77 dohôd 
o vykonaní práce a 11 dohôd o brigádnickej práci študenta. Formou dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo 
ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere, napr. upratovanie na pracoviskách 
v rámci KPÚ po území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, a tiež sa týmto 
spôsobom riešil problém nedostatku zamestnancov v oblasti reštaurovania s ohľadom na 
krátkosť času pri dodržiavaní termínov vykonania prác, ako aj s ohľadom na poveternostné 
a iné súvisiace podmienky. 
 
6.2 Mzdové náklady 
  
Celkové mzdové náklady PÚ SR predstavovali sumu 3 272 409,- €. V uvedených nákladoch 
je započítaná aj suma 48 218,- €, ktorou sme zaťažili rozpočet roku 2013 z dôvodu, že v roku 
2012 nebola realizovaná refundácia miezd za obdobie apríl až december v rámci projektu 
digitalizácia pamiatkového fondu. 
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Mzdy boli vyplatené nasledovne: 
- zamestnancom v štátnej službe    1 729 484,- € 

(priemerná mesačná mzda v sume 828,29 €) 
- zamestnancom vo verejnej službe   1 182 747,- € (vrátane  vyššie 

uvedených nerefundovaných miezd) 
(priemerná mesačná mzda v sume 681,46 €) 

- odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru    330 211,- € 
- na nemocenské dávky         10 332,- € 
- na odstupné            4 645,- € 
- na odchodné          11 990,- €   

 
Celkové mzdové náklady boli finančne kryté štátnym rozpočtom a prostriedkami Európskej 
únie v celkovej sume 3 194 027,- €, ako aj mimorozpočtovými finančnými prostriedkami 
v sume 78 382,- €, z ktorých boli zamestnancom vyplatené mimoriadne odmeny v závere roka 
2013. Problémom je, že v roku 2013 opäť ostali nezrefundované mzdy za obdobie október – 
december 2013 v rámci projektu digitalizácie  pamiatkového fondu, z čoho vyplýva, že 
budeme nútení opäť zaťažiť rozpočet v roku 2014.  

 
     
7.  Zhodnotenie výsledkov kontrol 
      
     V priebehu roka 2013 v PÚ SR neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.  
V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov organizácia vykonávala predbežnú kontrolu všetkých finančných 
výdavkov, ktoré realizoval PÚ SR. Po realizácii výdavkov boli vybrané niektoré faktúry, na 
ktorých bola vykonaná priebežná kontrola povereným zamestnancom PÚ SR, pričom sa 
nezistil žiaden negatívny výsledok.  
Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že PÚ SR realizoval všetky finančné 
operácie v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.  
 
8. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   
- analýza výdavkov na prevádzku budov 
- významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov  
- nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 
- stav a vývoj pohľadávok celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
- stav a vývoj záväzkov celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
- dodržiavanie platobnej disciplíny, spôsob vymáhania nedobytných pohľadávok 
- agregované údaje o iných aktívach a pasívach (napríklad existujúce a hroziace súdne spory,  
  záväzky, ktorých hodnotu organizácia nevie určiť a pod.).  
 
8. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   
 
8.1 Aktíva 
 
8.1.1 Neobežný majetok  
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Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
                  

Druh majetku 
Stav k 

1.1.2013 Prírastky Úbytky 
Stav  

k 31.12.2013 
Dlhodob.nehmot.ma
j.         
Softvér 2 994 421,81 13 560,00 45 822,25 2 962 159,56  
Licencie        90 114,55          0,00    8 361,41 81 753,14 
Obstaranie DNM       13 560,00          0,00   13 560,00                0,00 
Spolu 3 098 096,36        13 560,00  67 743,66  3 043 912,70 
Dlhodobý hmot.maj.     
Stavby 9 910 664,00 594 763,46     6 855,26 10 498 572,20 
Stroje,príst.,zariadeni
a 2 061 903,77 701 392,94    111 927,34  2 651 369,37 
Dopravné prostriedky   417 624,58   56 348,00      50 681,34    423 291,24 
Pozemky   553 121,08           0,00    6 823,07    546 298,01 
Umelecké diela          657,24           0,00           657,24 
Obstaranie DHM 1 476 428,04 1 065 472,00 1 382 994,41  1 158 905,63 
Spolu: 14 420 398,71 2 417 976,40 1 559 281,42 15 279 093,69 

 
K všetkému majetku má účtovná jednotka právo správy majetku štátu. V roku 2013 boli 

významnými položkami zaradenia dlhodobého majetku rekonštrukcia objektu NKP Kláštor 
kartuziánov v Červenom Kláštore a rekonštrukcia IV. poschodia NKP Cesta na Červený most 
6 v Bratislave. Z finančných prostriedkov Európskej únie projekt HIS NP9 bol financovaný 
a následne zaradený do evidencie dlhodobého majetku hardvér. Zaradené do majetku boli 
motorové vozidlá Suzuki SX4, Dacia Sandero a dve motorové vozidlá Peugeot pre členov 
digitalizačného tímu projektu Digitálny pamiatkový fond financovaného Európskou úniou. 
Z evidencie dlhodobého majetku bol vyradený a ekologicky zlikvidovaný, morálne a fyzicky 
opotrebovaný majetok (dopravné prostriedky , počítačové zostavy a pod).  
     
8.1.2 Obežný majetok 
 
Zásoby 
 
K 31.12.2013 vykazuje účtovná jednotka zásoby v sume 28 671,37 EUR, čo predstavuje 
zostatky reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava a ORA Levoča. Na základe 
inventarizácie zásob bola vytvorená opravná položka k nepoužiteľným zásobám ORA Levoča 
v sume 881,33 EUR. Celková suma zásob vrátane korekcie je 27 790,04 EUR. 

 
8.1.3 Finančný majetok 
 

Text Počiatočný stav k 
 1. 1. 2013 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2013 

Ceniny 0 206 801,26 206 801,26 0 
Sociálny fond 22 299,33 53 055,02 48 874,92 26 479,43 
 Depozit 235 497,27 261 003,42 235 497,27 261 003,42 
Bežné granty  122 567,55 731 165,12 831 638,50 22 094,17 
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Náklady budúcich období k 31.12.2013 v sume 30 145,60 EUR tvoria najmä predplatné za 
časopisy, poistné za autá a iné náklady, ktoré sa týkajú roku 2014. V roku 2014 bude táto 
položka rozpustená do nákladov.  
 
8.1.4 Pohľadávky  
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky k 31.12.2013 boli v sume 126 778,63 EUR. Sú tu 
zahrnuté preddavky na elektrickú energiu a plyn poskytnuté v roku 2013, zatiaľ 
nevyfakturované. Zostatok pohonných látok v nádržiach služobných motorových vozidiel je 
k 31.12.2013  2 891,30 EUR 

Ostatné pohľadávky k 31.12.2012 sú v sume 93 159,61 EUR. Týkajú sa poskytnutých služieb. 

Majú dlhšiu dobu splatnosti ako 5 rokov, väčšinou sa týkajú rokov 1995 až 2002, kedy bol PÚ 
SR príspevkovou organizáciou a  suma jednotlivých pohľadávok presahuje 3000 EUR. PÚ SR 
použil všetky dostupné prostriedky na ich vymáhanie, avšak vymáhanie nebolo úspešné. Preto 
je v plnej výške týchto pohľadávok vytvorená opravná položka. Na odpísanie uvedených 
pohľadávok je potrebný súhlas zriaďovateľa.  
 

Názov Stav k 1.1.2012 Stav k 31.12.2012 
Ostatné pohľadávky  93 159,61 93 159,61 

 

Suma pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov k 31.12.2013 je 35 685,16 EUR.  
K pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov, prevažne z poskytnutých 
reštaurátorských služieb a prenájmu nebytových priestorov, ktoré presiahli dobu splatnosti 
viac ako 1 rok v sume 6 851,18 EUR bola v roku 2013 vytvorená opravná položka. 
Pohľadávky v sume 545,75 EUR sú v lehote splatnosti do 1 roka,  PÚ SR ich vymáha 
všetkými dostupnými prostriedkami. V lehote splatnosti sú pohľadávky z nedaňových 
rozpočtových príjmov v sume 28 288,23. Ide o faktúry vystavené v decembri 2013. 

 
Názov Stav k 1.1.2012 Stav k 31.12.2012 
Pohľadávky v lehote splatnosti  16 428,95 28 288,23 
Pohľ. po lehote spl. do 1 roka 0,00 545,75 
Pohľ. po lehote spl. viac ako 1 
rok 

0,00 6 851,18 

Pohľ. z nedaň rozp.príjmov 
spolu 

16 428,95 35 685,16 

       
8.2.  Pasíva 
 
8.2.1 Vlastné imanie 
 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2012      170 990,63 EUR 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2013      223 091,58 EUR       
 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2011             45 315,41EUR 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2012           350 947,34 EUR       
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8.2.2 Záväzky 
 
Dodávatelia 352 618,57 
Krátkodobé rezervy, ostatné dlhod. rezervy 106 698,89 
Zamestnanci 198 953,36 
Sociálne a zdravotné zabezpečenie 123 494,19 
Daňové záväzky  23 963,68 
DPH  podľa §7 a §7a  Zákona č.222/2004 
Z.z.  

3 080,27 

 
Záväzky voči dodávateľom  k 31.12.201 sú 352 618,57 EUR. Tieto záväzky tvoria 
dodávateľské faktúry za materiál resp. služby, ich splatnosť je október až december 2013.  
Účtovná jednotka vytvorila v roku 2013 krátkodobé rezervy na : 

-  nevyfakturované dodávky                                           51 942,05  EUR 
-  nevyčerpanú dovolenku z roku 2012 + odvody          51 756,84  EUR. 

Na neukončené súdne spory za rok 2013 bola vytvorená dlhodobá rezerva  3000,00 EUR.                                             
Tieto rezervy budú podľa predpokladu použité v roku 2014. 
Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému 
úradu sa týkajú miezd zamestnancov za december 2013, ktoré budú vyplatené v januári 2014. 
Daňová povinnosť v podobe DPH vznikla z nákupov tovarov a služieb realizovaných 
v decembri 2013 v rámci štátov Európskej únie. Daň bude odvedená v platnom termíne pre 
podanie daňového priznania k DPH, t.j. 25.1.2014.  
PÚ SR je na základe príkazu MF SR registrovaný ako dobrovoľný platca DPH podľa §7 a §7a  
Zákona č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, ako osoba, ktorá nemá 
postavenie platiteľa dane, avšak je povinná platiť daň z nadobudnutia tovarov z iného 
členského štátu EÚ a platiť daň z prijatej služby od poskytovateľa z iného členského štátu EÚ, 
bez nároku na odpočítanie dane.  
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9. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia v r.2013 
 
V roku 2013 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle zákona 

NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a v 
zmysle PHÚ PÚ SR na rok 2013, ktorý bol schválený a doplnený sekciou kultúrneho 
dedičstva MK SR. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé úseky a 
odbory PÚ SR, ako aj pre KPÚ a ich pracoviská.  
 

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za r. 2012 spojený s prezentáciou Výročnej správy PÚ 
SR za r. 2012 sa uskutočnil 16. apríla 2013 v zasadačke úradu.  

 
Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej  správy na úseku ochrany 

pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 
SR, najmä revízie ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízie pamiatkových území. 
PÚ SR aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry.  

  
Ťažisko prác v roku 2013 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 4694 rozhodnutí v 1. a 2. 
stupni výkonu štátnej správy, 8311 záväzných stanovísk a 871 odborných vyjadrení 
a stanovísk. 

PÚ SR v spolupráci s KPÚ pripravovali na základe požiadavky MK SR podnety pre 
novelu pamiatkového zákona v rámci komisie sekcie kultúrneho dedičstva MK SR 
a Archeologickej rady MK SR. 

PÚ SR spracoval pre MK SR – sekciu kultúrneho dedičstva návrh aktualizácie Koncepcie 
ochrany pamiatkového fondu do r.2021. 

 
V rámci plnenia PHÚ na rok 2013 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. 

V rámci úlohy sa v mesiacoch január a február uskutočnila väčšina sumarizujúcich 
a kontrolných činností na výstupoch uskutočnených revízií za rok 2012 tak, aby bolo možné 
optimalizovať nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie v roku 2013. Pripravený 
bol harmonogram činnosti na rok 2013 s prioritou ukončenia revízie v rámci sídiel a okresov 
s vysokou mierou spracovania aktualizačných listov jednotlivých NKP. Následne sa zaradili 
do plánu aj ďalšie okresy. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii 
sídiel a okresov v rámci nového Súpisu NKP SR - okresy Trenčín, Hlohovec, Nitra, sídlo 
Levoča a sídlo Košice. V spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine sa 
pripravila výstava „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin“, ktorá bola 
otvorená v Martine 28. januára 2014. 

 
 

Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2013 revízia PÚ, zameraná v tejto etape najmä na 
realizáciu výsledkov revízie PZ, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení 
ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných PÚ, ako aj spracovávanie zásad 
ochrany PÚ. V rámci prioritných projektov na rok 2013 MK SR schválilo PÚ SR 14 660 EUR 
na spracovanie zásad ochrany PÚ. Tieto finančné prostriedky sú použité na aktualizáciu už 
jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad pre tie PÚ, ktoré doteraz zásady 
vypracované nemali. Zásady ochrany PÚ pre pamiatkové rezervácie a zóny, spracované 
v roku 2012 a 2013, boli postupne pripomienkované a následne schválené OMK PÚ SR.  
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OŠIS pracoval v roku 2013 na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol 

správne konania o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP, 
testoval aplikáciu AIS OP – SQL, spracovával a vkladal výsledky revízie ÚZPF SR do 
databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času venovali pracovníci odboru 
sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 
stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 
osobných konzultácií. ODGD riešil digitalizačné a prezentačné projekty na národnej 
a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Cararae).  
 

SKD bolo predmetom letnej školy Manažment svetového dedičstva UNESCO vo 
Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. - 17. 6. 2013 v Krakove a v 
lokalite SKD Kalwaria Zebrzydowska. 

 
V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti 

prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na 
prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku. V rámci 
Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú zapojené viaceré štáty 
Európskej únie, PÚ SR spracoval projekt Danube Limes – UNESCO World Heritage.  

      
PÚ SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 na aktualizácii 

nominačného projektu SKD Pamiatky Veľkej Moravy, ktorý bol 31. 1. 2013 odovzdaný 
v sídle UNESCO v Paríži. 

 
Súčasťou PÚ SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je všestranná 

starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 
evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 
poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré sú aj súčasťou 
PHÚ PÚ SR v roku 2013.  
 

V rokoch 2012 a 2013 PÚ SR pripravil zborník Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok č. 23, v ktorom sú publikované odborné príspevky z medzinárodnej konferencie 
Výskum a obnova hradnej architektúry na Slovensku. Zborník vyšiel v mesiaci november 
2013. 

 
PÚ SR spolupracoval s firmou Incheba a.s. na príprave výstavy „ Pamiatky 2013“ ako 

sprievodného odborného podujatia veľtrhu CONECO, ktorý sa konal 9.-13. apríla 2013 ako aj 
na príprave tohto podujatia v r.2014. 

 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 27. apríla 

2013 po šiestykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov 
slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo 
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola 
v roku 2013 udelená Mgr. Magdaléne Brázdilovej a Ing. arch. Andrejovi Fialovi,  Mgr. 
Alexandrovi Frickému in memoriam. 

 
PÚ SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie věd Českej 

republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe, v rámci 
ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 
Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.  
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Dňa 20. 6. 2013 zorganizoval v Sliači PÚ SR - OPVŠS metodický deň na tému 
„Judikatúra a jej vplyv na konanie KPÚ a PÚ SR“.  

PÚ SR v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom a Národním památkovým 
ústavem Praha zorganizoval X. ročník medzinárodnej konferencie FIRECO 2013, ktorý sa 
uskutočnil pod záštitou MV SR a MK SR v dňoch 2.-3.mája 2013 v Trenčíne. Hlavnou témou 
konferencie bola protipožiarna bezpečnosť NKP.  

V dňoch 22.-24.5.2013 zorganizoval v Kočovciach v spolupráci s Katedrou archeológie 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Katedrou geodetických základov Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave XII. medzinárodnú konferenciu „Počítačová podpora v archeológii“. 

 
PÚ SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie  HNKP a NhNKP 

prostredníctvom ORA v Bratislave a Levoči. PÚ SR, ORA Levoča a Rímskokatolícky farský 
úrad v Levoči pripravili výstavu „30. rokov ORA v Levoči 1983-2013“, ktorá bola 13.6.2013 
slávnostne otvorená v Chráme sv. Jakuba v Levoči.   

 
 

 
Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 –   

2013 v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002:    
 

 
Revízia ÚZPF Rok 

 
Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 

Spolu 
NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 

2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 

2002 4426 4270 8696 591 656 1247 

2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 

2004 8015 11685 19700 790 992 1782 

2005 6817 12199 19016 687 875 1562 

2006 3021 rozhodnutí 
4520 záv. stanovísk 

9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 
5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 
6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 
6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 
7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

2012 3983 rozhodnutí 
7673 záv. stanovísk 

2080 13736 259 407 666 

2013 4694 rozhodnutí 
8311záv. stanovísk 

871 13876 139 + 
148 
opráv 

330 + 2 
opravy 

469 + 150 
opráv 
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PÚ SR zabezpečil splnenie všetkých úloh z PHÚ na r.2013. Projekty, ktoré boli v PHÚ 

PÚ SR na r.2013 a neboli finančne podporené z Prioritných projektov, sa presúvajú na r.2014.   
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10.Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v r.2013 

 
V roku 2013 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle zákona 

NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a v 
zmysle PHÚ PÚ SR na rok 2013, ktorý bol schválený a doplnený sekciou kultúrneho 
dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR, 
ako aj pre KPÚ a ich pracoviská.  
 

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za r. 2012 spojený s prezentáciou Výročnej správy PÚ 
SR za r. 2012 sa uskutočnil 16. apríla 2013 v zasadačke úradu.  

 
Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej  správy na úseku ochrany 

pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 
SR, najmä revízie ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízie PÚ.  

PÚ SR aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond 
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry.  

  
Ťažisko prác v roku 2013 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 4694 rozhodnutí v 1. a 2. 
stupni výkonu štátnej správy, 8311 záväzných stanovísk a 871 odborných vyjadrení 
a stanovísk. 

 
PÚ SR v spolupráci s KPÚ pripravovali na základe požiadavky MK SR podnety pre 

novelu pamiatkového zákona v rámci komisie sekcie kultúrneho dedičstva MK SR 
a Archeologickej rady MK SR. 

PÚ SR spracoval pre MK SR – sekciu kultúrneho dedičstva návrh aktualizácie Koncepcie 
ochrany pamiatkového fondu do r.2021. 

 
V rámci plnenia PHÚ na rok 2013 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. 

Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci 
nového Súpisu NKP SR - okresy Trenčín, Hlohovec, Nitra, sídlo Levoča a sídlo Košice. 
V spolupráci so SNM v Martine sa pripravila výstava „Národné kultúrne pamiatky na 
Slovensku, okres Martin“, ktorá bola otvorená v Martine 28. januára 2014. 

 
 

Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2013 revízia PÚ, zameraná v tejto etape najmä na 
realizáciu výsledkov revízie PZ, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení 
ochranných pásiem HNKP a vytypovaných PÚ, ako aj spracovávanie zásad ochrany PÚ. 
V rámci prioritných projektov na rok 2013 MK SR schválilo PÚ SR 14 660 EUR na 
spracovanie zásad ochrany PÚ. Tieto finančné prostriedky sú použité na aktualizáciu už 
jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz 
zásady vypracované nemali. Zásady ochrany PÚ pre PR a PZ, spracované v roku 2012 a 
2013, boli postupne pripomienkované a následne schválené OMK PÚ SR.  

 
OŠIS pracoval v roku 2013 na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol 

správne konania o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP, 
testoval aplikáciu AIS OP – SQL, spracovával a vkladal výsledky revízie ÚZPF SR do 



134 
 

databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času venovali pracovníci odboru 
sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 
stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 
osobných konzultácií. ODGD riešil digitalizačné a prezentačné projekty na národnej 
a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Cararae).  
 

SKD bolo predmetom letnej školy Manažment svetového dedičstva UNESCO vo 
Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. - 17. 6. 2013 v Krakove a v 
lokalite SKD Kalwaria Zebrzydowska. 

 
V oblasti ochrany lokalít SKD UNESCO, konkrétne v oblasti prípravy nominačných 

projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na prípravu nominačného 
projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku. V rámci Operačného programu 
Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú zapojené viaceré štáty Európskej únie, PÚ SR 
spracoval projekt Danube Limes – UNESCO World Heritage.  

      
PÚ SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 na aktualizácii 

nominačného projektu SKD Pamiatky Veľkej Moravy, ktorý bol 31. 1. 2013 odovzdaný 
v sídle UNESCO v Paríži. 

 
Súčasťou PÚ SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je všestranná 

starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 
evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 
poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré sú aj súčasťou 
PHÚ PÚ SR v roku 2013.  
 

V rokoch 2012 a 2013 PÚ SR pripravil zborník Monumentorum tutela – Ochrana 
pamiatok č. 23, v ktorom sú publikované odborné príspevky z medzinárodnej konferencie 
Výskum a obnova hradnej architektúry na Slovensku. Zborník vyšiel v mesiaci november 
2013. 

 
PÚ SR spolupracoval s firmou Incheba a.s. na príprave výstavy „ Pamiatky 2013“ ako 

sprievodného odborného podujatia veľtrhu CONECO, ktorý sa konal 9.-13. apríla 2013 ako aj 
na príprave tohto podujatia v r.2014. 

 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 27. apríla 

2013 po šiestykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov 
slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo 
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola 
v roku 2013 udelená Mgr. Magdaléne Brázdilovej a Ing. arch. Andrejovi Fialovi,  Mgr. 
Alexandrovi Frickému in memoriam. 

 
PÚ SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie věd Českej 

republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe, v rámci 
ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 
Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.  

 
Dňa 20. 6. 2013 zorganizoval v Sliači PÚ SR - OPVŠS metodický deň na tému 

„Judikatúra a jej vplyv na konanie KPÚ a PÚ SR“.  
PÚ SR v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom a Národním památkovým 

ústavem Praha zorganizoval X. ročník medzinárodnej konferencie FIRECO 2013, ktorý sa 



135 
 

uskutočnil pod záštitou MV SR a MK SR v dňoch 2.-3.mája 2013 v Trenčíne. Hlavnou témou 
konferencie bola protipožiarna bezpečnosť NKP.  

V dňoch 22.-24.5.2013 zorganizoval v Kočovciach v spolupráci s Katedrou archeológie 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Katedrou geodetických základov Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave XII. medzinárodnú konferenciu „Počítačová podpora v archeológii“. 

 
PÚ SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie  hnuteľných 

a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom oblastných reštaurátorských 
ateliérov v Bratislave a Levoči. PÚ SR, ORA Levoča a Rímskokatolícky farský úrad v Levoči 
pripravili výstavu „30. rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči 1983-2013“, 
ktorá bola 13.6.2013 slávnostne otvorená v Chráme sv. Jakuba v Levoči. 
 
Činnosti organizácie nad rámec úloh z Plánu hlavných úloh 
 

Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie 
boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti.  
 
        V rámci činnosti PÚ SR sa realizovali prevody správy hnuteľných archeologických 
 nálezov na jednotlivé  regionálne múzeá podľa provenencie archeologických nálezov 
prostredníctvom zriaďovateľov jednotlivých múzeí ako sú samosprávne kraje alebo 
Slovenské národné múzeum. Proces prevodu správy hnuteľného archeologického nálezu 
prebieha na základe žiadosti oprávnenej právnickej osoby na vykonanie archeologického 
výskumu formou zmluvy medzi PÚ SR a príslušným zriaďovateľom  múzea. Zmluva  
s podrobnosťami o archeologickom náleze je súčasťou rozpracovanej evidencie 
archeologických nálezov a nálezísk. 

 
PÚ SR sa podieľal na iniciatíve European Heritage Label – Etiketa európskeho dedičstva, 

ktorá vznikla na báze medzivládnej spolupráce pod záštitou španielskeho ministerstva 
kultúry, bola v r. 2011 prijatá ako oficiálna iniciatíva EÚ, za ktorej organizáciu zodpovedá 
Európska komisia.  

 
V dňoch 22. až 24. mája sa uskutočnilo stretnutia riaditeľov pamiatkových inštitúcií v rámci 
Európskej únie a tretích krajín – European Heritage Heads Forum EHHF 2013, ktoré 
poriadalo Nórsko prostredníctvom národnej pamiatkovej  inštitúcie Riksantikvaren. 
Program bol rozdelený do dvoch základných blokov a to: 

1. Pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na sprostredkovanie základných informácií o  
európskej kultúrnej politike pre oblasť kultúrneho dedičstva. Odzneli príspevky 
z úrovne EÚ komisie, Rady Európy, Európskeho právneho fóra a z pozície English 
Heritage odznel príspevok Reflexie ekonomického dopadu kultúrneho dedičstva. 
Dôležitým bodom tohto stretnutia bolo prerokovanie ďalšieho fungovania sekretariátu. 
V štyroch pracovných skupinách sa účastníci zaoberali správou pracovnej skupiny, 
ktorá urobila analýzu doterajšieho fungovania sekretariátu a načrtla jeho víziu do 
budúcnosti ako stabilného a funkčného mechanizmu na podporu fungovania 
neformálneho fóra riaditeľov európskych  pamiatkových inštitúcií. V rámci tejto časti 
predsedala  GR PÚ SR PhDr. K. Kosová skupine č. 2. Výsledkom rokovania v tejto 
časti boli aj v záveroch prijaté návrhy, ktoré predložila pracovná skupina pre ďalšie 
fungovanie sekretariátu. Tento bude fungovať ako kontaktný bod pre predstaviteľov 
EHHF s cieľom umožniť komunikáciu, výmenu informácií a kontaktov medzi nimi, 
ako aj s ostatnými nestálymi pracovnými skupinami a stálym výborom EHHF . 
Podrobnosti k fungovaniu sekretariátu aj štruktúry EHHF sú v záverečnom komuniké. 
Pracovné miesto sekretára by malo byť vykonávané na plný úväzok, sekretariát 
nesmie vykonávať žiaden lobbing. Vzhľadom na inštitucionálne etablovanie 



136 
 

sekretariátu je nutné jeho finančné zabezpečenie a preto sa zaviazali členské štáty 
v EHHF, že budú prispievať na činnosť sekretariátu v rôznych finančných pásmach. 
Za Slovensko považujeme za adekvátnu aj v kontexte poskytovania príspevkov 
v systéme stupnice OSN úroveň 2000,- € ročne. 

2. Druhá časť fóra bola venovaná spolupráci s neziskovými organizáciami a širšou 
občianskou spoločnosťou. Diskusia nadväzovala na skúsenosti, ktoré boli zakotvené 
jednak v deklarácii z Portorožu o úlohe dobrovoľníckych organizácií v oblasti kult. 
dedičstva (2001) ako aj v Rámcového dohovoru  Rady Európy  o hodnote kult. 
dedičstva pre spoločnosť (Faro 2005). EHHF 2013 sa vo svojom záverečnom 
stanovisku prihlásilo k posilnenému a rovnoprávnejšiemu dialógu medzi záujmovými 
skupinami, zameranými na ochranu kultúrneho dedičstva  na všetkých úrovniach, 
podporuje otvorený dialóg a dobrú spoluprácu medzi  verejnými inštitúciami 
a neziskovými organizáciami na národnej a európskej úrovni. I napriek tomu, že štátne 
inštitúcie a neziskové organizácie majú odlišné úlohy, navzájom sa však doplňujú, aby 
vytvárali komplexnú činnosť pri ochrane kultúrneho dedičstva. 

 
 
     Počas  medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu  - veľtrhu Architecture Week 
Praha 2013 PÚ SR prezentoval vybrané témy z ochrany pamiatkového fondu na Slovensku.  
Na tomto podujatí PÚ SR zabezpečil časť slovenskej expozície prezentovaním výstavy 
Drevené kostoly na Slovensku, sprostredkovali sme realizátorovi výstavy materiál 
k prezentácii SKD na Slovensku a taktiež sme zabezpečili videoprodukciu o NKP na 
Slovensku. V rámci podujatia sa konala odborná konferencia na tému „Ochrana hmotného 
kultúrneho dedičstva v rámci EÚ,“ na ktorej GR PÚ SR PhDr. Katarína Kosová predniesla 
slávnostný príhovor počas jej otvorenia.  
 
       Príprava podujatia Messe Monumento Salzburg 2014 /január/, špecializovaného 
veľtrhu na problematiku ochrany kultúrnych pamiatok s ústrednou témou Obnova kameňa, 
geograficky zameraného na oblasť Rakúska, Nemecka- Bavorska, Švajčiarska, Talianska, 
Lichtenštajnska, Česka a Slovenska, spočívala v zabezpečení nasledovných aktivít: 
a/ účasť dr. Kosovej vo funkcii člena  na zasadnutiach  čestného prípravného výboru, ktorý 
bol hlavným odborným garantom podujatia. V rámci zasadnutí zabezpečovala aj účasť PÚ SR  
vrátane stánku a jeho obsahového naplnenia, účasť slovenských odborníkov na sprievodných 
odborných podujatiach 
b/ príprava expozície stánku – zabezpečenie fotografickej výstavy venovanej problematike 
reštaurovaniu kameňa prostredníctvom prezentácie  prác ORA Levoča (Kostol sv. Jakuba 
v Levoči, Henckelova knižnica, cintoríny v Levoči, meštianske domy, Trebišov – 
Andrássyovská hrobka atď.), doplnenej trojrozmernými kamennými artefaktmi z produkcie 
ORA Levoča, demonštrujúcimi kvalitu prác v procese reštaurovania faksimilných odliatkov 
a sekaných kópií. 
výber z výstav Stredoveké kláštory na Slovensku a Kalvárie a krížové cesty  
výber z prezentácie lokalít  Svetového kultúrneho dedičstva a Európskeho dedičstva 
príprava panelovej prezentácie  projektu - OPIS2 Digitálny pamiatkový fond s výsledkami 
digitalizácie konkrétnej NKP barokový most v Kráľovej pri Senci 
príprava prezentácie Programu obnovy a záchrany hradných ruín za pomoci nezamestnaných, 
spoločný projekt financovaný MK SR a ÚPSVAR. 
výber z knižnej, katalógovej a časopiseckej produkciou PÚ SR a KPÚ, väčšina z nich 
v jazykových mutáciách nemecky a anglicky.  
 c/ zabezpečenie a príprava odborných prednášok a prezentácií za slovenskú stranu na 
sprievodných odborných podujatiach : 
Reštaurovanie kameňa na Dóme sv. Alžbety v Košiciach (Steinrestaurierung des Domes der 
hl. Elisabeth aus Košice) - Ing. Markušová 
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Príklady z problematiky reštaurovania kameňa (Einige Beispiele zur Problematik der 
Steinrestaurierung) - Mag. art. Kukura.  
prezentácia skúseností z projektu Záchrana hradných ruín v SR pomocou aktivačného 
programu nezamestnaných z príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - RNDr. 
Sárossy 
 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka 2013 zapojili aj do práce poradných orgánov 
MK SR, najmä Archeologickej rady a Komisie pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 
na vykonávanie pamiatkových výskumov. Zamestnanci KPÚ a PÚ SR sa podieľali na 
vyhodnocovaní žiadostí grantového systému MK SR „Obnov si svoj dom“ ako členovia 
vyhodnocovacích odborných komisií OSSD a to v piatich podporogramoch. V podprograme 
1.1 – Obnova NKP sa vyhodnocovania žiadostí zúčastnili PhDr. K. Kosová, Ing. arch. G. 
Kvetanová, PhDr. K. Prášek, Ing. K. Markušová. V podporograme 1.2 Obnova NKP 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva to boli Ing. arch Ľ. Pinčíková, Ing. arch. A. 
Faturová, Ing. P. Glos. V podprograme 1.3 – Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti 
v oblasti ochrany pamiatkového fondu sa zúčastnili vyhodnocovania žiadostí Ing. M. Dudáš, 
PhD. Mgr. M. Kalinová, RNDr. Ľ. Škoviera, a PhDr. H. Žažová, PhD.. V podporograme 1.4 – 
Obnova a konzervácia torzálnej architektúry: Ing. P. Glos, Mgr. F. Jaššo, PhD., Ing. arch. I. 
Staník. V podprograme 1.5 – Národný cintorín v Martine: PhDr. K. Kosová, Ing. arch. G. 
Kvetanová, Ing. K. Markušová, PhDr. K. Prášek. Komisie OSSD zasadali v priebehu marca 
2013 a ich činnosť spočívala v naštudovaní jednotlivých žiadostí a jednotlivých projektov a v 
následnom vyhodnotení, na základe ktorého boli pridelené finančné prostriedky. 
 

 
V období roka 2013 PÚ SR zabezpečoval vzdelávanie ako zamestnancov v štátnej 

službe, tak aj zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 
Zmena  právneho stavu si vyžadovala aktuálne absolvovanie vzdelávaní v rôznych 

oblastiach, jednak bol opäť novelizovaný Zákonník práce, v ktorom s účinnosťou od 1.1.2013 
boli realizované zmeny, ďalej to boli zmeny v Sociálnom poistení, v Starobnom 
dôchodkovom poistení a pod.   

Úrad organizoval tak, ako každoročne pre štátnych zamestnancov Metodický deň na 
tému „Judikatúra a jej vplyv na konania KPÚ ako aj PÚ SR“. 

     Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 
konferenciách, workshopoch, sympóziách, seminároch, kolokviách s aktívnou prezentáciou 
našich poznatkov a výskumov,  ako aj na odborných prednáškach organizovaných rôznymi 
vzdelávacími inštitúciami. 

 
    
 Úrad realizoval nasledovné výberové konania: 
� výber V 2013/1 na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest, vo funkcii – 

Odborný radca, na KPÚ Košice, 
� výber V 2013/2 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 

Odborný radca, na KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, 
� výber V 2013/3 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 

Odborný radca, na KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica,  
� výber V 2012/4 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 

Odborný radca, na KPÚ Nitra, 
� výberové konanie V 2013/5 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo 

funkcii Odborný radca, v ONKPaPÚ  v PÚ SR. 
� Výberové konanie VK 2013/6 na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest, 

vo  funkcii Odborný radca, na KPÚ v Banskej Bystrici, 
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� výber V 2013/7 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo  funkcii 
Odborný radca, v OVŠS na PÚ SR. 

� výber V 2013/8 na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii – 
Odborný radca, na KPÚ Banská Bystrica, 

� výber V 2013/9 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii – 
Odborný radca, na KPÚ Prešov,  

� výberové konanie V 2013/1 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo 
funkcii – Odborný radca – vedúci Pracoviska Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči,  

� výberové konanie V 2013/2 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo 
funkcii – Štátny radca – riaditeľ KPÚ Prešov, 

� výberové konanie V 2013/3 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo 
funkcii Hlavný radca- vedúci OAG na PÚ SR. 
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11. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
1.V rámci výkonu štátnej správy: 

� MK SR 
� MZV SR 
� MŽP SR 
� MH SR 
� MF SR 
� VÚC 
� Obecné úrady 
� Miestne úrady  
� Vlastníci a správcovia kultúrnych pamiatok 

 
V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 

Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, Technická univerzita Zvolen a pod.) 
SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umenovedný a Archeologický ústav) 
Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá, atď.) 

 
Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 

Študenti vysokých škôl 
Individuálni bádatelia - výskumníci 

 
Laická a odborná verejnosť – prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a propagačnej 
činnosti PÚ SR 

 
V rámci reštaurovania a dokumentačnej činnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy): 

odberatelia reštaurátorských prác 
odberatelia výskumov 

 
Zahraničné odborné inštitúcie: 

UNESCO 
ICCROM 
ICOMOS 
atď. 

 
 
Bratislava, dňa  21. februára 2014 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 
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Zoznam skratiek použitých v správe za rok 2013 
 
AIS OP SQL   automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL    aktualizačný list 
AR    automatizovaný register 
GIS    geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KN    kataster nehnuteľností 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MPR    mestská pamiatková rezervácia 
MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
NGR    námestník generálnej riaditeľky 
NhNKP   nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP    národná kultúrna pamiatka 
NPÚ    Národní památkový ústav  
OAG    Odbor archeológie 
ODGD    Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie 
OMK PÚ SR   Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP    ochranné pásmo 
OPVŠS   odbor preskúmavania výkonu štátnej správy 
ONKP aPÚ   odbor národných kultúrnych  a pamiatkových území 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
PO    pamiatkový objekt 
PP    pamiatkový predmet 
PR    pamiatková rezervácia 
PRĽA    pamiatková rezervácia ľudovej architektúry 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ    pamiatková zóna 
S    spolupráca 
SKD    svetové kultúrne dedičstvo 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
SÚPS    Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 
SÚPSOP   Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
ŠÚPS    Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 
T    termín 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Z    zodpovednosť 
ZŠ    základná škola 

 
 

 
 


