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1.1. 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: 

1.  Riaditeľská rada 
2.  Operatívna porada 
3.  Vedecká rada   
4.  Odborno-metodická komisia 
5.  Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 
6.  Reštaurátorská komisia 

 
Zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len 

„pamiatkový zákon“) 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 (ďalej len 
„pamiatkový úrad“) a krajské pamiatkové úrady (ďalej len „úrady“). 
 
Telefón: 02/54 77 44 44 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: supsop1@ba.telecom.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
 
2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:  

V súlade so svojím poslaním v zmysle Zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu je organizácia zameraná vo svojej perspektíve prioritne na nasledovné 
úlohy: 

 
STÁLE ČINNOSTI: 

 odbornometodická činnosť, teória a metodológia ochrany pamiatkového fondu; 
 vedenie osobitného archívu, dokumentácie a knižnice; 
 výkon špecializovanej štátnej správy v 1. stupni v príslušnosti Krajských, 

pamiatkových úradov a tiež v príslušnosti Pamiatkového úradu Bratislava v rozsahu 
vymedzenom osobitným právnym predpisom (Zákon č. 49/2002 Z. z.); 

 výkon štátnej správy v 2.stupni v príslušnosti Pamiatkového úradu Bratislava; 
 teoretická a výskumná činnosť v oblasti reštaurovania; 
 spracovanie štatistických výkazov Kult 1-01  za SR. 
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DLHODOBÉ ČINNOSTI: 
 monitoring (vrátane vyhodnotenia akcií obnovy) - prioritne orientovaný na lokality 

zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva; 
 aktualizácia a revízia Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.  

KRÁTKODOBÉ ČINNOSTI: 
 edično-propagačné, publikačné a vzdelávacie činnosti - výstavy, informačné letáky, 

publikácie, odborné podujatia, časopis...; 
 výkon reštaurovania ako účelovej pomoci štátu pri ohrozených pamiatkach; 
 analyticko-technologické činnosti v oblasti reštaurovania; 
 dokumentácia pamiatkového fondu. 

 
3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nemal v roku 2003 uzavretý kontrakt 
s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa   20. 12. 2000. 
 
4. 4. Hlavné činnosti: 
PAMIATKOVÝ  ÚRAD  

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

Pamiatkový úrad je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na 
rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“), ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje financovanie a vecné 
prostriedky krajským pamiatkovým úradom. Pamiatkový úrad je zamestnávateľom aj tých 
zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových úradoch.     
 
KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY 

Úrady sú preddavkovými organizáciami pamiatkového úradu bez právnej subjektivity. 
Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu v rozsahu pamiatkového 
zákona vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.  

Úrady konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne. 
Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín,  
Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 

Pamiatkový úrad a úrady vykonávajú štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení 
pamiatkového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 
vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí, a v rozsahu svojej 
pôsobnosti a právomoci  vydávajú rozhodnutia na odstránenie nedostatkov.  

Pamiatkový úrad vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany 
pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú úrady a v prvom stupni 
podľa pôsobnosti a právomoci ustanovenej v pamiatkovom zákone. 
 
Činnosť pamiatkového úradu a krajských pamiatkových úradov 
Pamiatkový úrad: 
a) riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 

fondu uskutočňovaný 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,  
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e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania,  

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) zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených 
národných kultúrnych pamiatkach (ďalej len „kultúrne pamiatky“), 

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

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

a prezentáciu pamiatkového fondu, 
m) podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a 

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

 
Krajský pamiatkový úrad: 
a) sleduje stav a využívanie pamiatkového fondu a vykonáva štátny dohľad                        

nad zabezpečením ochrany pamiatkového fondu (§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 a pamiatkových území 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 a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc (11 ods. 2 písm. d), 

e) v nevyhnutných prípadoch zabezpečuje dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych 
pamiatok (§ 11 ods. 2 písm. e), 

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

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

h) ukladá pokuty podľa §-ov 42,43 pamiatkového zákona  v prípade priestupkov a iných 
správnych deliktov v zmysle zákona (§ 11 ods. 2 písm. h) .   
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5.5. Rozpočet organizácie 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – rozpočtová organizácia 

      v tis. Sk 

  Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť % Index 
Ukazovateľ 2002 rozpočet rozpočet 2 003 čerpania 02/01x100
    2003 2 003   4:3x100 4:2 

a 1 2 3 4 5 6 
Príjmy celkom 33 612 30 600 24 827 23 500 94,66 0,77
   z toho:        
200 Nedaňové príjmy 33 612 30 600 24 827 23 500 94,66 0,77
   z toho:        
210 Príjmy z vlastníctva majetku 14 582 15 000 13 608 13 504 99,24 0,90
220 Adminin. a iné poplatky a platby 864 15 600 11 219 9 690 86,37 0,62
230 Kapitálové príjmy 3 600 0 0 50   
240 Úroky z dom.úverov, pôž. a vkladov 27 0 0 28   
290 Iné nedaň. príjmy 14 539 0 0 228   
600 Bežné výdavky 92 298 91 392 108 793 108 946 100,14 1,19
   z toho:        
610 Mzdy,platy služ.príjmy a OOV 45 084 51 146 51 655 51 655 100,00 1,01
620 Poistné a prísp. zamest. do poisť. a NÚP 16 564 19 309 19 501 18 160 93,12 0,94
630 Tovary a ďalšie služby 29 738 20 813 37 407 38 901 103,99 1,87
   z toho:        
631 Cestovné výdavky 2 116 1 900 2 041 2 392 117,20 1,26
632 Energie, voda a komun. 6 770 7 270 10 799 10 799 100,00 1,49
633 Materiál a služby 6 946 5 900 8 495 8 550 100,65 1,45
634 Dopravné 1 908 2 100 2 265 2 267 100,09 1,08
635 Rut. a štan. údržba 4 538 1 000 6 414 7 283 113,55 7,28
636 Nájomné za prenájom 584 700 809 809 100,00 1,16
637 Ostatné tovary a služby 6 876 1 943 6 584 6 801 103,30 3,50
    v tom:        
Reprez.výdavky a dary 49 65 53 53 100,00 0,82
640 Bežné transfery 912 124 230 230 100,00 1,85
   z toho:        
642 016 Na odchodné 912 124 44 44 100,00 0,35
643 001 Príplatok k nemocenskému 0 0 148 148 100,00  
643 002 Príplatok k pod. pri OČR 0 0 38 38 100,00  
700 Kapitálové výdavky 6 715 3 000 2 933 2 970 101,26 0,99
   z toho:        
710 Obstar.kap. aktív 6 715 3 000 2 933 2 970 101,26 0,99
Výdavky celkom  /BV + KV/ 99 013 94 392 111 726 111 916 100,17 1,19
Poznámka: skutočnosť vrátane mimorozpočtových výdavkov     
BV – bežné výdavky,        
KV – kapitálové výdavky       
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Rozpočtové príjmy za rok 2003 
 

     PÚ SR má schválený rozpočet príjmov na rok 2003 vo výške 30 600 tis. Sk. 
Rozpočtovým opatrením č. 14 zo dňa 1. 12. 2003 bol Pamiatkovému úradu SR znížený 
rozpočet príjmov o 5 773 tis. Sk, čím k 31. 12. 2003 mal Pamiatkový úrad SR dosiahnuť 
príjmy vo výške 24 827 tis. Sk. 

    Na základe analýzy uskutočnenej v mesiaci november Pamiatkový úrad SR 
očakával splnenie príjmov v celkovej výške 24 827 tis. Sk, čo predstavovalo nižšie plnenie 
z nasledovných dôvodov:  
a) Pamiatkový úrad SR prenajíma budovu na Hviezdoslavovom námestí ambasáde USA. 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov pre uvedený objekt bola podpísaná v r. 1992, 
podľa ktorej bola cena prenájmu dohodnutá v sume 305 683,50 amerických dolárov.      
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2003 sme príjem z tohto prenájmu rozpočtovali vo výške         
13 200 tis. Sk. Skutočné plnenie u tohto prenájmu však bolo len 11 808 248,- Sk, čo 
predstavuje oproti rozpočtu nižšie plnenie o 1 391 752,- Sk, ktoré bolo zapríčinené 
nepriaznivým vývojom kurzu amerického dolára.  

b) Druhým rizikom bolo plnenie príjmov z reštaurovania. Tento príjem je priamo závislý     
od platobnej schopnosti našej organizácie v rámci ktorej je nutná úhrada faktúr                
za reštaurátorský materiál a za služby súvisiace s reštaurovaním. Naša organizácia bola 
v rámci bežných výdavkov schváleného rozpočtu v platobnej neschopnosti, preto sme 
neboli schopní v plnom rozsahu a včas uhrádzať faktúry za reštaurátorský materiál             
a služby. To znamená, že reštaurátorská činnosť od začiatku roka 2003 nebola dostatočne 
finančne krytá. I napriek postupnému upravovaniu bežných výdavkov nebolo možné 
z hľadiska časového urýchliť technológiu reštaurátorských prác a splniť tak rozpočtované 
príjmy.  
PÚ SR listom č. EPN-03/11410 zo dňa 24. 11. 2003  požiadal o zníženie príjmov 
rozpočtovú kapitolu MK SR. Správca rozpočtovej kapitoly MK SR upravil rozpočtované 
príjmy.   

      
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 
Upravený
rozpočet 

Plnenie za  
rok 2003  

% plnenia 
k uprav. rozp. 

 
200 - Príjmy 

 
30 600 

 
24 827 

 
23 500 

 
94,7 

 
Skutočné plnenie príjmov k 31. 12. 2003 dosiahla organizácia v celkovej sume 23 500 tis. 

Sk, čo predstavuje plnenie na 94,7 %. Organizácia nesplnila upravené rozpočtované príjmy 
z prenájmov a z reštaurovania.  

Dôvodom nesplnených príjmov z reštaurovania bola nedokončená výroba v sume 584 tis. 
Sk. Z hľadiska časového nebolo možné pre nedostatok finančných prostriedkov všetky 
plánované akcie včas dokončiť. Ďalej nám naši odberatelia v roku 2003 neuhradili 
odberateľské faktúry za reštaurovanie v celkovej sume 565 tis. Sk i napriek tomu že sme ich 
písomne upomienkami na túto skutočnosť upozornili. Neuhradené odberateľské faktúry 
budeme vymáhať v súlade s platnými právnymi predpismi.  
  
     Príjmy z prenájmu sme nesplnili vo výške 104 tis. Sk, nakoľko nám nájomcovia neuhradili 
včas nájomné za posledný štvrťrok roku 2003, čo budeme v roku 2004 v súlade s platnou 
legislatívou vymáhať. 
 
     Nesplnenie upravených príjmov sme kompenzovali nedočerpaním upraveného rozpočtu 
bežných výdavkov v celkovej sume 1 682 tis. Sk. 
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Výdavky ŠR 
 
     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli  schválené vo výške  94 392 tis. Sk, z toho 
bežné výdavky vo výške  91 392 tis. Sk a kapitálové výdavky  vo výške  3 000 tis. Sk.  
     V priebehu roka 2003 bolo realizovaných 19 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet 
predstavuje celkové výdavky vo výške 111 775 tis. Sk, z toho bežné výdavky 108 793 tis. Sk 
a kapitálové výdavky 2 982 tis. Sk. Okrem rozpočtových finančných prostriedkov boli 
organizácii poskytnuté aj mimorozpočtové finančné prostriedky v sume 1 835 tis. Sk na bežné 
výdavky a 49 tis. Sk na kapitálové výdavky. 
 
a) Bežné výdavky 
Prehľad čerpania bežných výdavkov: 

Ukazovateľ 
Schválený
 rozpočet

Upravený 
rozpočet 

 
 
Čerpanie 

% čerpania  
k uprav. ozp.

610 mzdy,platy, služ. príjmy a OOV  51 146 51 655 51 655 100,0
620 poistné a prísp. zam.do poisť. a NÚP  19 309 19 501 18 160 93,1
630 Tovary a ďalšie služby (progr. alok. a nealok. spolu)  20 813 37 407 38 901 104,0
640 bežné transfery  124 230 230 100,0 
600 bežné výdavky (progr. alok. a nealok. spolu) 91 392 108 793 108 946 100,1 
 
     Organizácia v roku 2003 vyčerpala z bežných výdavkov celkovo  108 946 tis. Sk, čo je 
čerpanie na 100,1 %, vrátane poskytnutých mimorozpočtových finančných prostriedkov, 
ktoré boli v celkovej sume 1 835 tis. Sk, ktoré organizácia vyčerpala. Organizácia čerpala 
bežné výdavky v celkovej sume 107 111 tis. Sk, čo znamená nedočerpanie upraveného 
rozpočtu o 1 682 tis. Sk Tieto prostriedky organizácia nepoužila zámerne aby zabezpečila 
finančné krytie nesplnených príjmov a vrátenie nedočerpaných účelovo určených finančných 
prostriedkov. 
 
kategória 610   - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV  
K 31. 12. 2003 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 51 655 tis. Sk a čerpanie   
vo výške 51 655 tis. Sk, čo je čerpanie na 100,0 %. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov 
je uvedený v časti Pracovníci a mzdový vývoj. 
 
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP  
Prehľad čerpania podľa položiek za rok 2003 v tis. Sk 
 

Položka Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerpania k 
uprav. rozp. 

621 – 623 – Poistné do zdrav. poisťovní 5 137 5 188 4501 86,8
625 – Poistné do soc iálnej poisťovne 12 759 12 886 12 355 95,9
626 – Príspevok do NÚP 1 413 1 427 1304 91,4
629 – Poistné  na poist. zodp. škody 0 0 0 0
620 – Poistné a príspevky 19 309 19 501 18 160 93,1

 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol schválený rozpočet na rok 2003 vo výške    

19 309 tis. Sk a následne upravený o sumu 19 501 tis. Sk. Čerpanie tejto kategórie za rok 
2003 bolo celkovo v sume 18 160 tis. Sk čo je čerpanie na 93,1 %.  

Organizácia túto kategóriu nedočerpala o 1 341 tis. Sk, čím kompenzovala nesplnené 
upravené príjmy. 
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kategória 630 - Tovary a ďalšie služby  
Prehľad čerpania bežných výdavkov v kategórii 630 - Tovary a ďalšie služby:  
           v tis. Sk 

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania k 

uprav. rozp.
630 – Tovary a ďalšie služby  20 813 37 407 38 901 104,1
BV programovo nealokované 20 813 37 407 38 901 104,1
631  Cestovné výdavky 1 900 1 881 2 232 118,7
632  Energie, voda a komunikácie 7 270 10 799 10 799 100,0
633  Materiál a služby  5 900 8 495 8550 100,6
634  Dopravné 2 100 2 265 2267 100,1
635  Rutinná a štandardná údržba 1 000 5 714 6 583 115,2
636  Nájomné za prenájom 700 809 809 100,0
637  Tovary a ďalšie služby 1 943 6 584 6 801 103,3
BV programovo alokované 0 860 860 100,0
631  Cestovné výdavky 0 160 160 100,0
635  Rutinná a štandardná údržba 0 700 700 100,0
 
V kategórii 630 mala organizácia schválený rozpočet v sume 20 813 tis. Sk, ktorý bol 
následne upravený na sumu 37 407 tis. Sk a čerpanie predstavuje sumu 38 901 tis. Sk z toho: 
- rozpočtované finančné prostriedky   37 066 tis. Sk - čerpanie na 99,1 % 
- mimorozpočtové finančné prostriedky    1 835 tis. Sk 
 

Listom č. MK-1145/2003-700 a listom č. MK-6761/2003-700 - mala naša organizácia 
povolené prekročenie čerpania limitu bežných výdavkov o poskytnuté mimorozpočtové 
finančné prostriedky v celkovej výške 1 835 tis. Sk, ktoré organizácia čerpala v rámci tejto 
kategórie. 

Bežné výdavky v kategórii 630 – Tovary a ďalšie služby organizácia použila             
na finančné krytie svojej hlavnej činnosti, predovšetkým na výkon špecializovanej štátnej 
správy a plnenie Plánu hlavných úloh schváleného Sekciou kultúrneho dedičstva MK SR.  
 
Z tejto kategórie organizácia finančne zabezpečovala: 

- prevádzkové výdavky, hlavne na financovanie energií, telefónov, faxu, internetu, 
poštovného, cestovného, dopravy vrátane opráv a STK, údržbu výpočtovej techniky, 
povinných revízií, opráv a údržby budov, opravárskych služieb zariadení, 
poisťovacích služieb, upratovačských služieb, OLO atď. 

- materiálové výdavky, hlavne na financovanie kancelárskeho materiálu, vybavenia 
kancelárií, reštaurátorského materiálu, hygienických potrieb, ochranných osobných 
prostriedkov atď. 

- výdavky na služby, hlavne na financovanie právneho poradenstva (štúdie, expertízy, 
znalecké posudky), školenia zamestnancov, stravovania zamestnancov, fotoslužieb, 
atď.  

Prehľad čerpania energetických zdrojov v Sk za rok 2003 udáva nasledujúca tabuľka. 
Prehľad energie Čerpanie v Sk rok 2003 
Elektrická energia 2 162 176
Plyn 2 538 797
Vodné a stočné 422 633
Ostatná energia 57 920
Spolu 5 181 526
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     Čerpanie energií v merných jednotkách (kwh, m3) je na úrovni rokov 2001 a 2002. 
Výrobné zvýšenie nákladov je zapríčinené zvýšením cien elektriny, plynu a vodného stočného 
čo nie je možné eliminovať žiadnymi úspornými opatreniami.  
     Organizácia v hodnotenom období čerpala na energie 5 181 526,- Sk. Oproti účtovnej 
závierke sú v čerpaní finančných prostriedkov nepatrné rozdiely, ktoré vznikli                      
pri zaokrúhľovaní používaného programového vybavenia. 
 
Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2003  
 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2003 (v lit./Sk) 

 litre Sk 
Benzín 45 439,92 1 395 133,28 
Nafta  1 135,36 33 395,20 
Spolu 46 575,28 1 428 528,48 

 
Rozdiel vo finančnom vyjadrení v čerpaní PHM vznikol zmenou platobného systému             

s Benzinolom (z inkasného na prevodný príkaz). Následkom toho poukázal Slovnaft Benzinol 
stálu sumu 42 tis. Sk späť na výdavkový účet. Zároveň čerpané PHM za december 2003 boli 
fakturované v januári 2004. 
 

Limit na reprezentačné výdavky bol určený na 65 tis. Sk. Vyčerpalo sa 53 tis. Sk, čo 
predstavuje čerpanie na  81,1 %. 
 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 
V roku 2003 bola plánová tvorba prídelu do sociálneho fondu vo výške 700 tis. Sk.                
V priebehu prvých troch mesiacov sa tvoril prídel 1,5 % z objemu hrubých miezd. Nakoľko 
sa Pamiatkový úrad SR boril s nedostatkom finančných prostriedkov od mesiaca apríl až      
do konca kalendárneho roka sa tvoril prídel do sociálneho fondu vo výške 1,0 % z objemu 
hrubých miezd.  
      Ďalším príjmom do sociálneho fondu boli finančné prostriedky, ktoré organizácia získala 
z ubytovania vo vlastných rekreačných zariadeniach. Tieto finančné prostriedky boli následne 
použité na regeneráciu pracovnej sily, a to hlavne na zlepšenie zariadenia v jednotlivých 
rekreačných zariadeniach a tiež na zabezpečenie údržby týchto zariadení. V tropických dňoch 
organizácia zabezpečovala pitný režim zamestnancov. 

V roku 2003 boli poskytnuté sociálne výpomoci pre troch zamestnancov (p. Medlenová, 
p. Hajzoková, p. Gömöriová). 
      Z vytvorených finančných prostriedkov sociálneho fondu boli v zmysle platných zákonov 
pracovníkom hradené stravné lístky a tým  pracovníkom, ktorí o to požiadali, tiež dopravné 
do zamestnania, okrem MHD. 
 
Bežné výdavky ŠR z VPS 
Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK 1299/2003-700 zo dňa 28. februára 2003 bol z VPS 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky kat. 630 Tovary a ďalšie služby 
o čiastku 4 463 tis. Sk účelovo určenú na financovanie kultúrnych aktivít.  
V priebehu III. štvrťroku Pamiatkový úrad prehodnotil využitie účelovo určených finančných 
prostriedkov a na základe výsledkov požiadal MK SR o možnosť zmeny účelu v rámci VPS. 
Rozpočtovým opatrením č. 18 - list  MK 6646,6760/2003-700 zo dňa 16. 12. 2003 bola 
povolená Pamiatkovému úradu SR zmena účelu použitia prostriedkov z VPS. 
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 Prehľad čerpania finančných prostriedkov ŠR z VPS: 
 
 v tis. Sk 
P.      Schvál.     Uprav.    
č. Názov  projektu rozpočet rozpočet Skutočnosť 

  Bežné výdavky: v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk 
1. Oprava fasády objekt Hviezdoslav. nám. 3 500 3 500  3 500
2. Účasť na zasadnutí Byra UNESCO Paríž 45 60  60
3. Účasť na zasadnutí Svet. výboru UNESCO 80 76  76
4. Fotovýstava "Hlavný oltár Dómu sv. Alžbety 193 56  56

  Seminár "Stav a perspektívy prezentácie nehnut.     
5. archeol. pamiatok na Slovensku 250 250  250
6. 5. medzinár. okrúhly stôl expertov, Taliansko 20 20  20
7. Medzinár. vedecká konferencia v Poľsku 16 16  16
8. Medzinár. konfer. o stav.-hist. výskum. ČR 38 38  38
9. Fórum URBES MEDII AEVI II (medz. konf.) 5 5  5

10. Študijný pobyt v Maďarsku 33 33  33
11. Konf. "Umenie reštaurovania" Nemecko 19 19  19
12. Letná škola architektúry Maďarsko 26 26  26
13. Stret. pam. "Neznáme v susedstve" ČR,Rakusko 42 42  42
14. Konfer. "Prír. metódy v sl. archeológie, ČR 5 5  5
15. Výstava Slov. kult. dedičstvo na Slovensku 300 317  317

  Rozdiel 4 572 4 463  4463
 

PÚ SR v roku 2003 čerpal tieto finančné prostriedky predovšetkým na úhradu 
cestovných výdavkov a na zabezpečenie realizácie výstav. V III. a IV. štvrťroku bola 
Oblastným reštaurátorským ateliérom Banská Bystrica realizovaná oprava fasády objektu                        
na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave.  

Vyúčtovanie za jednotlivé kultúrne aktivity bolo predložené k 31. 01. 2004 na MK 
SR.  
 
Programovo alokované bežné výdavky 
 

 z Pro Slovakie: 
 
Pamiatkovému úradu SR boli pridelené finančné prostriedky rozpočtovým opatrením č.10 - 
list MK-5729/2003-700 zo dňa 11. 11. 2003 z prostriedkov z Pro Slovakie, ktoré boli použité 
nasledovne:           
              v tis. Sk 

Program  Názov projektu  Rozpočet  Skutoč. 
00E10 Mešt. dom Bardejov - oprava strechy 200 200 
00E10 Reštaur. nást. malieb kl. kostol. sv. A. Pustovníka 250 250 
00E10 Kláštor kartuziánov Červ. Kláštor - obnova strechy 250 250 

  Rozdiel 700 700 
 



 12

Zúčtovanie týchto finančných prostriedkov bolo predložené na MK SR. Finančné 
prostriedky boli vyčerpané a boli použité presne podľa účelu použitia.  

 
 Prezentácia kultúry v zahraničí: 

 
Rozpočtovým opatrením č. 3 - list MK-2496/2003-700 zo dňa 7. 5. 2003 boli 

Pamiatkovému úradu pridelené finančné prostriedky v rámci programu Rozvoj kultúry, 
podprogram prezentácia kultúry v zahraničí na financovanie výstavy Zabudnuté poklady        
v srdci Európy vo Francúzsku vo výške 201 tis. Sk. Nakoľko organizácia nevyčerpala všetky 
pridelené prostriedky požiadala o možnosť doplnenia v rámci tohto programu o ďalšie 
aktivity a rozpočtovým opatrením č. 19 - list MK-6762/2003-700 zo dňa 17. 12. 2003 bolo 
povolené použiť účelovo určené prostriedky nasledovne: 

          v tis. Sk 
    Schválený Upravený    
Program Názov projektu rozpočet rozpočet Skutočnosť 

02C05 Výstava Zabudnuté poklady v srdci Európy 201 113 113 
02C05 Vyslanie do Slovinska 3 3 3 
02C05 Svet. kultúr. dedičstvo 30 30 30 
02C05 Oživené pamiatky, Poľsko 14 14 14 
  Rozdiel  248 160 160 
 

Vyúčtovanie za jednotlivé zahraničné kultúrne aktivity bolo predložené k 31. 01. 2004         
na MK SR. Uvedené aktivity organizácia dofinancovala zo svojho rozpočtu. 
  
Mimorozpočtové prostriedky na bežné výdavky – granty 
      
PÚ SR na základe zmlúv získal mimorozpočtové prostriedky  vo výške 1 835 tis. Sk. PÚ SR 
požiadal MK SR o možnosť prekročenia limitu bežných výdavkov o tieto finančné 
prostriedky. MK SR povolilo prekročenie čerpania bežných výdavkov listom č. MK-
1145/2003-700 o  sumu 1 794 tis. Sk a listom č. MK-6761/2003-700 o sumu 41 tis. Sk. Tieto 
finančné prostriedky boli použité predovšetkým na zabezpečenie reštaurovania,                     
na publikovanie zborníka z medzinárodného workshopu a na chemický výskum v rámci 
projektu ROCEM. 
 
b)  Kapitálové výdavky  

Pre rok 2003 bol Pamiatkovému úradu SR schválený rozpočet kapitálových výdavkov 
ŠR v čiastke 3 000 tis. Sk a následne upravený na sumu 2 982 tis. Sk. 
 
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie:  
 
Kapitálové  Schválený Upravený  % čerpania 
výdavky rozpočet rozpočet Čerpanie k uprav. rozpočtu
700 z toho : 3 000 2 933 2 970 101,3 
711  Nákup pozem. a nehmot. aktív       0    248    248 100,0 
713  Nákup kanc.strojov           300    384    379 98,7 
714  Nákup doprav. prostriedkov 1 200 1 069 1 068 99,9 
715  Nákup prevádz. strojov, príst. ...        0    132    179 135,6 
717  Realiz. stavieb a ich tech. zhod. 1 500 1 100 1 096 99,6 
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      Limit kapitálových výdavkov na rok 2003 bol stanovený vo výške 3 000 tis. Sk. Tieto 
finančné prostriedky boli rozpočtované nasledovne: 
- nákup kanc. strojov a rôznych vybavení (č.p. 713 004)        300 tis. Sk 
- nákup osobného automobilu (č.p. 714 001)       1 200 tis. Sk 
- Cesta na Červený most 

dofinancovanie rekonštr. obj. M5 (č.p. 717 002)                 1 500 tis. Sk 
 
 V roku 2003 v rámci kapitálových výdavkov bolo zakúpené nasledovné: 

-  6 kopírovacích strojov MINOLTA; 
-  3 osobné automobily ŠKODA Fabia;. 
-  1 sitovací stroj; 
-  1 plynový kotol; 
-  1 fax s kopírovacím strojom; 
-   rozšírenie počítačovej siete; 
-  ďalšie doplnenie programu GIS. 

 
     Nakúpené vozidlá a kopírovacie stroje boli rozdelené medzi jednotlivé krajské pamiatkové 
úrady. Sitovací stroj bol zakúpený pre potreby chemicko-technologického oddelenia, ktorý 
bol z kapitálových výdavkov financovaný len čiastočne. Pre Banskú Štiavnicu organizácia 
zakúpila nový plynový kotol, nakoľko pôvodný bol v zlom technickom stave a nebolo 
finančne výhodné ho opraviť. Rozšírením počítačovej siete pre ekonomický úsek PÚ SR bola 
zabezpečená transformácia ekonomického informačného systému z účtovníctva príspevkovej 
organizácie na rozpočtové účtovníctvo a rozpočtovníctvo. 
 
Mimorozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky   
      Naša organizácia v roku 2003 mala povolené prekročenie kapitálových výdavkov listom 
č. MK 1828/2003-700 o sumu 49 tis. Sk na nákup chemickej techniky – z čoho bolo 
dofinancované zakúpenie sitovacieho stroja. 
 
Obnova objektov                         

 Cesta na Červený most, Bratislava (objekt M5) - Pre rok 2003 Ministerstvo kultúry SR       
pre objekt M5 pridelilo finančné prostriedky vo výške 1 500 tis. Sk. Tieto finančné 
prostriedky boli určené na dokončovacie práce na uvedenom objekte. Celkové 
skutočné náklady na rekonštrukciu objektu M5 predstavujú čiastku 8 187 tis. Sk.        
V tomto roku boli dokončené rekonštrukčné práce na uvedenom objekte v celkovej 
hodnote 1 096 tis. Sk. V 1. štvrťroku roku 2004 bude objekt odovzdaný do užívania 
pre ateliér kameňa a kovu. 

 
6.6. Personálne otázky 
 
Stav zamestnancov 
         Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 číslo MK  
0330/2003-700 zo dňa 21. 1. 2003 nám bol pre rok 2003 stanovený limit zamestnancov 352.  
         Pamiatkový úrad SR mal k 1. 1. 2003 spolu 312 zamestnancov, ďalších 11 
zamestnancov bolo vyňatých z evidenčného stavu z dôvodu  výkonu civilnej služby (1), 
z dôvodu materskej dovolenky (3) a z dôvodu rodičovskej dovolenky (7). Ministerstvo 
kultúry SR nám Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003  zo dňa 
21. 1. 2003 č. MK 0330/2003-700 určilo limit zamestnancov v počte 352, čo predstavuje 
zníženie oproti roku 2002 o 1 zamestnanca, a to v štátnej službe (zo 196 na 195 štátnych 
zamestnancov).                                                              
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V priebehu obdobia od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 sa  pôvodný evidenčný stav 312 
zamestnancov upravil len o 6  zamestnancov, t.j. na 318  zamestnancov vo fyzických osobách 
k 31. 12. 2003. Mimo evidenčného stavu máme 9 zamestnancov, 1 zamestnankyňa je           
na materskej dovolenke, 8 zamestnankýň je na rodičovskej dovolenke do 3 rokov veku 
dieťaťa.  

V štátnej službe je k 31. 12. 2003 169 zamestnancov. V priebehu sledovaného obdobia 
ukončilo v našom úrade svoj služobný pomer 14 štátnych zamestnancov, z toho 5 odchádzali 
do starobného, 1 do invalidného dôchodku, 2 zamestnancom skončila dočasná štátna služba,  
ostatní  6 požiadali o skončenie služobného pomeru z osobných dôvodov. 4 zamestnankyne 
nastúpili na materskú a rodičovskú dovolenku. Na miesta zamestnankýň na materskej 
a rodičovskej dovolenke boli do dočasnej štátnej služby prijatí v roku 2003 5 zamestnanci.  
Na voľné miesta boli do štátnej služby výberovými konaniami prijatí 13 zamestnanci. V roku 
2003 sa konali výberové konania v 4 termínoch, v dňoch 23. 5. 2003, 4. 6. -5. 6. 2003, 23. 9. -
26. 9. 2003, 14. 11. 2003 a 18. 11. 2003. V máji sa konalo výberové konanie okrem iných aj 
na obsadenie miest ekonomicko-prevádzkového námestníka a vedúceho pracoviska 
v Rožňave, ktoré boli úspešné. V júni a septembri sa konali výberové konania na obsadenie 
voľných miest vo viacerých organizačných útvaroch PÚ. V novembri sa konali výberové 
konania na predstavených v ktorých zvíťazili zamestnanci PÚ, ktorí aj doposiaľ vykonávali 
tieto činnosti.  

Vo verejnej službe je k 31. 12. 2003 149 zamestnancov. Pracovný pomer vo verejnej 
službe ukončilo 19 zamestnancov, z toho 1 zamestnanec dostal výpoveď z dôvodu 
organizačných zmien, 4 na vlastnú žiadosť dohodou bez uvedenia dôvodov, 5 z dôvodu 
odchodu do starobného a 1 invalidného dôchodku, 1 zamestnanec študovať na vysokú školu, 
1 zamestnanec ukončil pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, 1 zamestnankyňa skončila 
pracovný pomer v skúšobnej dobe a 5 zamestnanci skončili pracovný pomer z dôvodu prijatia 
do štátnej služby po úspešnom výberovom konaní. Do verejnej služby boli prijatí 18 noví 
zamestnanci, len ako náhrada odchádzajúcich zamestnancov, 1 zamestnankyňa sa v priebehu 
roku 2003 vrátila z rodičovskej dovolenky. 

Ku dňu 31. 12. 2003 vykonávajú v Pamiatkovom úrade SR 3 zamestnanci civilnú 
službu. 
 
Vývoj miezd 
     Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  č. MK 0330/2003-700 zo dňa 21. 1. 
2003 rozpočtovalo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2003 – v položke 610 
- v sume 51 146 tis. Sk. a následnou úpravou v sume 51 655 tis. Sk. 
     Tieto prostriedky boli v priebehu roku 2003 vyčerpané aj napriek nenaplneniu stavu 
zamestnancov. Úlohy Pamiatkového úradu boli plnené so zníženým počtom zamestnancov 
v PÚ SR, čo predstavovalo vyššie pracovné zaťaženie v pracovnom i mimopracovnom čase, 
ktoré sa riešilo finančným ohodnotením vo forme odmien a vyšších osobných príplatkov.          
     V roku 2003 bolo vyčerpaných spolu na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru  
3 144 tis. Sk. Toto vysoké čerpanie bolo zapríčinené najmä dlhodobo neobsadenými 
funkčnými miestami ako v štátnej tak aj vo verejnej službe. Formou dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru sme sa snažili zabezpečiť činnosti, ktoré by nebolo 
ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere a súčasne dodržať stanovený limit 
zamestnancov, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov   
po území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, údržbu výpočtovej techniky     
a počítačových sietí a pod. V roku 2003 sme boli nútení využívať túto formu aj na výkon 
niektorých odborných činností týkajúcich sa plnenia plánu hlavných úloh (revízia UZKP), 
nakoľko sme mali nedostatok zamestnancov v pracovnom pomere. Taktiež sme touto formou 
riešili aj realizáciu reštaurovania, pretože z ekonomických dôvodov PÚ SR niektoré profesie 
nemá v stálom pracovnom pomere. Spolu bolo za toto obdobie uzatvorených 200 dohôd.   
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Zamestnancom verejnej služby odchádzajúcim do dôchodku bolo vyplatené odchodné          
vo výške 44 tis. Sk.  
     Štátnym zamestnancom boli vyplatené ako príplatky k nemocenskému a k podpore         
pri ošetrovaní člena rodiny v sume 186 tis. Sk.  

Organizačná štruktúra vrátane počtov zamestnancov úradu k 31. 12. 2003 uvedená           
v nasledovných tabuľkách: 
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7. 7.  Ciele a prehľad ich plnenia: 
 
Plnenie Plánu hlavných úloh Pamiatkového úradu SR na r. 2003  
 
1. Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného 

rozpisu lokalít. 
Z: ÚVŠS, OVŠS  
S: OOA, OŠIS, OdGD, KPÚ, ÚGR–referát právny  

             
a) Zhodnotenie plnenia úlohy za r. 2002 a vypracovanie harmonogramu na r.2003 

T: 01/2003  
Plnenie: 
PÚ SR ako nosná a koordinačná zložka pre uskutočňovanie revízie ÚZPF začiatkom roku 
spracovával vyhodnotenie realizácie úlohy za rok 2002, zároveň v spolupráci s krajskými 
pamiatkovými úradmi upravoval harmonogram a upresňoval plán revízie na rok 2003.      
V priebehu januára bolo vyhodnotené plnenie úlohy za r. 2002 (výsledok bol zapracovaný  
do rozborov činnosti PÚ SR za r. 2002) a zároveň, vzhľadom na oneskorené predkladanie 
podkladov z jednotlivých KPÚ bol až začiatkom februára (5. 2. 2003) vypracovaný            
a schválený harmonogram na rok 2003. 

 
V súvislosti s prípravou harmonogramu boli spracovávané prehľady o plnení úlohy          
za všetky KPÚ a pracoviská za r. 2002, vyhodnocované, a následne boli vypracované 
tabuľky plnenia, rozpisy plánu na r. 2003. Súčasťou prípravy bolo riešenie spolupráce 
odborov centra v r. 2003 a príprava podkladov na Riaditeľskú radu PÚ SR.  

 
b) Odovzdávanie vypracovaných aktualizačných listov 

T: 03,06,09,12/2003 
Z: KPÚ 

Plnenie: 
Jedna z najdôležitejších úloh PÚ SR v r. 2003 - revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu získala po rozhodnutí v roku 2002 zamerať sa na ukončenie revízie v rámci sídiel na 
dynamike a adresnosti. Táto skutočnosť je čiastočne aj výsledkom väčšieho zapojenia 
externých spolupracovníkov i spolupráca s vysokými školami, s ktorými boli uzavreté 
zmluvy na konkrétne úlohy a ktoré boli takmer na sto percent splnené. Podarilo sa  ukončiť 
revíziu v rámci väčšiny sídel, reálny predpoklad ukončenia zostávajúcich sídiel (najmä 
Košice, Kremnica) je v roku 2004. Problematickým sídlom ostáva naďalej Bratislava, 
ktorej revízia  pamiatkového fondu bude najskôr ukončená na konci roku 2005. Stav 
revízie pamiatkového fondu v okresoch, ktorá pokračovala aj v r. 2003, je približne 40-
percentný. 
Pri hnuteľných NKP je úloha spracovaná na vyššom stupni a to aj v okresoch. 
Problematickými sídlami sú tu opäť Bratislava a Košice, k nim sa pridáva Poprad, kde bolo 
spracovaných len 5 percent fondu.  
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Plnenie PHÚ č. 1 – revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu v r. 2003 v číslach 
(vyhodnotenie úlohy je uskutočnené na základe jej vyhodnotenia jednotlivými KPÚ): 

   
KPÚ Plán NhNKP Plnenie Plán HnNKP Plnenie 

Bratislava    161 117              124   97            
Banská Bystrica   267 209 288 155 
Košice 174 83 211 96 
Nitra 68 75 187 143 
Prešov 234 212 285 237 
Trnava 73 47 39 39 
Trenčín 48 48 211 298 
Žilina 134 114 54 54 

 
V hodnotenom období sa popri priebežnom riešení postupu úlohy pre r. 2003, v súvislosti   
s ktorým boli uskutočnené 3 pracovné stretnutia (západoslovenský región v Bratislave    
25. 2., stredoslovenský región v Banskej Bystrici 27. 2., východoslovenský región 
v Levoči 4. 3.) všetkých riešiteľov, uskutočnili aj rokovania na rôznych úrovniach (PÚ SR 
– ÚVŠS, OVŠS,  OŠIS, GR, Historický ústav SAV Bratislava) o riešení spracovania a 
vydávania nového Súpisu pamiatok. PÚ SR spolupracoval naďalej na základe 
aktualizovanej zmluvy a jej dodatku na rok 2003 aj s MÚOP Bratislava, FiFUK 
v Bratislave a FA STU v Bratislave. 
Priebežne bol riešený postup, plnenie, odbornosť a metodiky úlohy (rokovania s riešiteľmi, 
so zodpovednými riešiteľmi a koordinátormi za jednotlivé KPÚ, s kontrolórkami 
spracovaných aktualizačných listov, s riaditeľmi a vedúcimi KPÚ a pracovísk). 
Spracovaná bola metodika popisu sídla v rámci Súpisu pamiatok a taktiež pripomienky 
k Terminologickému slovníku. 
Skontrolované, opravené a všetkými prílohami doplnené aktualizačné listy NKP boli 
postupne predkladané OŠIS.  
Odbor ŠIS v roku 2003 v rámci tejto úlohy v r. 2003:  
• kontrolované boli odovzdané aktualizačné listy AR a úplnosť ďalších podkladov: 

fotografie, listy vlastníctva, kópie katastrálnej mapy; 
• kontrolované, konvertované a vkladané texty – popisy; 
• snímané a vkladané fotografie; 
• oprava a doplnenie výstupov AR podľa aktualizačných listov; 
• vypracované a vytlačené zoznamy. 
Nehnuteľné NKP: 
• Konvertovanie dokumentov v T602 a AMIPRO do WORDu ( cca 250 AL); 
• Aktualizácia AR NhKP v programe evidencia kultúrnych pamiatok podľa AL (cca 180 

AL – sídla Michalovce, Nitra, Trenčín, Žilina, Bratislava, Spišská Nová Ves; 
• Formálna úprava textov (cca 180 AL); 
• Pripájanie textov k záznamom v evidencii kultúrnych pamiatok  (cca 100 AL); 
• 443 obrázkov načítaných do registra obrázkov a pripojených k záznamom. 
Hnuteľné NKP:  
• Preklápanie textov AL z T602 do Wordu (spracovaný celý okres Trenčín 344 AL); 
• Bardejov, sídlo – snímanie a vkladanie foto do evidencie kultúrnych pamiatok (331 AL 

- ukončené); 
• Bojnice, sídlo – opravy v evidencii kultúrnych pamiatok, aktualizácia predmetovej 

skladby, vkladanie textu    a foto (86 AL – ukončené); 
• Levoča, ev.a.v. kostol – opravy v evidencii kultúrnych pamiatok, vkladanie textu a foto 

(44 AL); 
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• Levoča, rím.kat. kostol sv. Ladislava - opravy v evidencii kultúrnych pamiatok, 
vkladanie textu zo 130 AL 60 AL – rozpracované; 

• Levoča, kostol sv. Ducha – opravy v evidencii kultúrnych pamiatok (77 AL – 
rozpracované); 

• Skenovanie foto pre PHÚ č.1 (539 AL). 
 

c) Príprava harmonogramu na r. 2004 
T: 12/2003  

Plnenie: 
S prípravou harmonogramu sa začalo už na konci novembra 2003. Predbežné plány boli  
predložené jednotlivými KPÚ na Riaditeľskej rade dňa 16. 12. 2003. Definitívne uzavreté 
boli harmonogramy na r. 2004 v januári 2004.  
Možno konštatovať, že väčšina úloh v rámci revízie ÚZPF na r. 2003 bola splnená. 

 
2. Revízia pamiatkových území 
 

a) Pamiatkové rezervácie: vyhodnotenie spracovaných zásad pamiatkových rezervácii     
pre 28 pamiatkových rezervácii. 

Z: OVŠS - OdPÚ 
S: KPÚ, OOA, OŠIS 
T: 10/2003 

Plnenie: 
Podkladom pre vyhodnotenie boli materiály KPÚ vypracované v zmysle záverov prijatých 
na zasadnutí sekcie pamiatkových území v septembri 2002, pasporty pamiatkových území 
vypracované KPÚ a prevedená revízia príslušnej dokumentácie nachádzajúcej sa v archíve 
PÚ SR. Cieľom úlohy bolo zhodnotiť skladbu a obsah dokumentácie, jej aktuálnosť 
a použiteľnosť pri vykonávaní základnej ochrany pamiatkových rezervácií a ich 
ochranných pásiem z hľadiska súčasnej legislatívy a v porovnaní s novým metodickým 
usmernením PÚ SR k vypracovaniu výskumnej dokumentácie pamiatkových území – časť 
„zásady ochrany pamiatkových území“.  
Pre každú pamiatkovú rezerváciu boli preverené resp. opravené základné údaje, preverená 
kvalita spracovania dokumentácie na vykonávanie základnej ochrany pamiatkovej 
rezervácie (jej skladba, výpovedná hodnota opisu vymedzenia územia pamiatkovej 
rezervácie v textovej časti, výpovedná hodnota grafickej prílohy, vymedzenie územia 
ochranného pásma v dokumentácii) a jej následné vyhodnotenie z hľadiska aktuálnosti a 
použiteľnosti. Bola zisťovaná platná alebo pripravovaná územnoplánovacia dokumentácia 
vzťahujúca sa na predmetné územie a preverená legislatívna platnosť ochranného pásma 
pamiatkovej rezervácie. 
V závere výsledného materiálu je prehľad genézy metodiky spracovania dokumentácie    
na ochranu pamiatkových území, prehľad náväznosti medzi vyhlásením pamiatkových 
rezervácií a spracovaním ich prvej dokumentácie ochrany a komplexné vyhodnotenie 
spracovaných Zásad pamiatkovej starostlivosti v kategóriách, ktoré je premietnuté           
do prehľadnej tabuľky.  
Všeobecne sa dá konštatovať, že väčšina hodnotených materiálov vzhľadom na časový 
odstup od doby ich spracovania nie je v plnom rozsahu v súčasnosti využiteľná a je 
potrebné ich aktualizovať, doplniť v zmysle nových poznatkov - nálezových skutočností, 
strát, ale aj realizácií, prípadne prepracovať. 
Úloha bola posúdená v Odborno-metodickej komisii PÚ SR. 
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b) Pamiatkové zóny: preverenie právoplatnosti vyhlášok a kompletnosti dokumentácie 
 Z: OVŠS - OdPÚ 
S: KPÚ, OOA, OŠIS 
T: 12/2003 

Plnenie: 
Na základe podkladov z KPÚ, ktoré vyplnili pasporty pre pamiatkové zóny, zostavené 
zodpovednými riešiteľkami, pre nimi usmerňované pamiatkové zóny, ako aj na základe 
súpisu materiálov, ktoré sa nachádzajú v archíve PÚ SR a v OŠIS PÚ SR ku všetkým 
vyhláseným pamiatkovým zónam boli preverované vyhlášky a nariadenia vyhlásení. 
Materiály - návrhy na vyhlásenie boli preverené z hľadiska popisu hranice pamiatkovej 
zóny, či zodpovedá súčasnej metodike, kto nariadenie - vyhlášku a kedy vydal, čo má 
zásadný vplyv na niektoré potrebné kroky, ktoré si právoplatnosť v súčasnosti vyžaduje 
(napr. uverejnenie znenia vyhlášky vo Vestníku vlády). Výsledná informácia bola 
spracovaná vo forme informačného listu pre každú z 90 evidovaných pamiatkových zón. 
Materiál, v rámci ktorého je sumarizované výsledné zistenie o právoplatnosti vyhlásenia 
45. pamiatkových zón bol posúdený Odborno-metodickou komisiou PÚ SR. Úloha sa 
napriek problémom spôsobeným nedostatočným personálnym zabezpečením gestorského 
oddelenia pamiatkových území splnila.   

  
3. Zabezpečenie výkonu štátnej správy  na úseku ochrany pamiatkového fondu.  
                                                   Z: ÚVŠS 
       S: ÚGR 
 

a) Spracovanie vnútornej smernice Pamiatkového úradu SR upravujúcej náležitosti 
v rozhodnutiach krajských pamiatkových úradov vo vzťahu k § 47 zákona č. 71/ 1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), k § 32 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu a k dotknutým ustanoveniam zákona č. 188/ 1994 Z. z. o ochrane 
hospodárskej súťaže. 

T: 06/2003 
Z: OPR 

Plnenie: 
Vnútorná metodická inštrukcia bola rozpracovaná PÚ SR – OPR (Ing. arch. Rejthar a Mgr. 
Šujanová). Pre dopracovanie úlohy neboli v priebehu r. 2003 vytvorené pôvodne 
predpokladané kapacitné – personálne podmienky v rámci OPR obsadením referátu 
vyhodnocovania vybavených odvolaní proti rozhodnutiam KPÚ (napriek výberovému 
konaniu nebolo miesto obsadené). 

 
b) Spracovanie vnútornej smernice Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových 

úradov k rozhodnutiam o priestupkoch a priestupkovom konaní všeobecne vo vzťahu    
k zákonu č. 71/67 Zb. o správnom konaní, k § 42 a 43 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu a zákonu č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

        T: 03/2003 
        Z: ÚGR – referát právny 
         S : ÚVŠS, KPÚ  

 
Plnenie:        
Vnútorná metodická inštrukcia Pamiatkového úradu SR pre krajské pamiatkové úrady     
na výkon špecializovanej štátnej správy pri vydávaní rozhodnutí v priestupkovom konaní 
bola vypracovaná JUDr. M. Trnovským, pripomienkovaná krajskými pamiatkovými 
úradmi a jednotlivými odbormi PÚ SR. Schválená bola 25. augusta 2003. 
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c) Spracovanie vnútornej smernice Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových 
úradov pre výkon štátnej správy pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk ako 
doplňujúceho odborno-metodického podkladu k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu. 

       T: 06/2003 
                                                             Z: ÚVŠS, OVŠS 
        S: ÚGR– referát právny, KPÚ 

 
 
Plnenie: 

 Vnútorná metodická inštrukcia bola spracovaná a odovzdaná v termíne október 2003. 
 
 

d) Spracovanie vnútornej smernice Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových 
úradov pre dokumentáciu z archeologických výskumov ako doplňujúceho odborno-
metodického podkladu k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu           
a k Vyhláške MK SR z 12. 11. 2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z.  

T: 10/2003 
Z: ÚVŠS, OVŠS, OOA 
S: ÚGR, KPÚ  

 
Plnenie: 
V súvislosti so spracovaním vnútorných smerníc v rámci úlohy PHÚ č.3c- 3d sa 
uskutočnili tri pracovné stretnutia   sekcie archeológie PÚ SR v dňoch 13. 2. 2003              
a 10. 7. 2003 v Bratislave a 3. – 4. 4. 2003 v Bardejove, kde boli prerokované jednotlivé 
otázky súvisiace s výkonom štátnej správy v oblasti archeológie. Na základe podnetov 
vychádzajúcich z diskusii na uvedených pracovných stretnutiach sa jednotlivé závery 
premietli do metodík a vnútorných smerníc Pamiatkového úradu SR a krajských 
pamiatkových úradoch. Výsledky rokovaní Archeologickej rady MK SR, ktorej zasadnutia 
sa konali dňa 27. 3. 2003 a 26. 6. 2003, na ktorých boli odsúhlasené podnety PÚ SR, sa 
taktiež zapracovali do metodík. Posun termínu zapríčinilo neukončené prerokovávanie 
problémov súvisiacich s výkladom MK SR k § 37 zákona z mája 2003 a následná 
nevyhnutnosť uzavrieť uvedenú problematiku na úrovni Archeologickej rady MK SR. 
Metodická inštrukcia pre výkon štátnej správy bola po pripomienkovaní KPÚ a SKD MK 
SR a PI MK SR schválená v termíne 10/2003.  Metodická inštrukcia pre dokumentáciu 
bola vypracovaná v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra a v termíne 11/2003 
prerokovaná na Archeologickej rade MK SR.  

 
 

e) Spracovanie vnútornej smernice Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových 
úradov upravujúcej náležitosti rozhodnutí a výkon štátnej správy pre oblasť 
reštaurovania NKP vo vzťahu k zákonu č. 71/67 Zb. o správnom konaní, k §33 zákona 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a k Vyhláške MK SR z 12. 11. 2002, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. 

        T: 09/2003 
        Z: ÚVŠS, OVŠS 
         S: ÚGR – referát právny, KPÚ 

Plnenie:          
Príprava tejto smernice bola kvôli naliehavosti nahradená prípravou metodického 
usmernenia pre spracovávanie pamiatkových výskumov – architektonicko-historický 
výskum v integrácii s umelecko-historickým výskumom. V tejto súvislosti boli spracované  
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pripomienky a návrhy k podkladu spracovanému Ing.arch. Husovskou a Dr. Urbanovou      
v októbri 2003 a následne sa pristúpilo k prepracovaniu podkladu a spracovaniu nového 
materiálu. Tento je v súčasnosti rozpracovaný na 80 %, bude dokončený v termíne január 
2004, pripomienkovaný a prerokovaný v Odborno-metodickej komisii PÚ SR v termíne 
február 2004. 

 
 

f) Spracovanie vnútornej smernice Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových 
úradov pre dokumentáciu urbanisticko-historického výskumu ako doplňujúceho 
odborno-metodického podkladu k zákonu č. 49/2002 Z. z. ochrane pamiatkového fondu 
a k Vyhláške MK SR z 12. 11. 2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. 

        T: 09/2003 
        Z: ÚVŠS, OVŠS 
         S: ÚGR, KPÚ 
Plnenie: 
V januári 2003 bol dopracovaný podľa pripomienok materiál „Návrh metodiky spracovania 
zásad ochrany pamiatkových území“, ktorý bol doplnený o metodiku vypracovania 
urbanisticko - historických výskumov a dopracovaný o časť urbanisticko - historických 
výskumov s novým názvom materiálu „Usmernenie Pamiatkového úradu SR k spracovaniu 
výskumnej dokumentácie pamiatkových území“. Materiál bol pripomienkovaný na Odborno-
metodickej komisii PÚ SR dňa 1. 10. 2003 a dopracovaný v termíne 12/2003, najmä z toho 
dôvodu, že zodpovedná riešiteľka bola od augusta 2003 presunutá do OPR a poverená inými 
úlohami. 
 
g) Spracovanie vnútornej smernice Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov 

pre spracovávanie návrhov ochranných pásiem národných kultúrnych pamiatok 
a pamiatkových území ako doplňujúceho odborno-metodického podkladu k zákonu č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

T: 12/2003 
Z: OŠIS 
S: OVŠS – OdPÚ 

 
Plnenie: 
Vnútorná inštrukcia PÚ SR a KPÚ pre spracovanie návrhov ochranných pásiem nehnuteľných 
NKP a pamiatkových území bola spracovaná a posúdená v Odborno-metodickej komisii PÚ 
SR.  
 
4. Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a to najmä: 

Z: OŠIS  
 

1. Registre pamiatkových území 
 

a) Spracovávanie podkladov pre rozšírenie a doplnenie údajov registrov pamiatkových 
území podľa projektu z roku 2002.  

T: 12/2003 
S: OVŠS 

Plnenie: 
Registre so základnými údajmi boli vytvorené k 31. 12. 2002 a sú k dispozícií vo formáte 
xls a dbf. Tieto údaje rozšírené o ďalšie uvedené nižšie budú exportované do databáz SQL 
a zároveň slúžia pre vytvorenie základných máp v podsystéme GIS, ktoré budú vytvorené 
v priebehu januára 2004. V rámci podsystému GIS budú tieto mapy rozpracovávané        
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do viacerých úrovní až po parcelné mapy jednotlivých pamiatkových území, ktoré budú 
spätne importované do databáz SQL a publikované pre širšie použitie v rámci odbornej ale 
aj laickej verejnosti. 
Do metodík evidencie pamiatkových území a spracovania návrhov na vyhlasovanie 
pamiatkových území ako aj do projektu AIS OP SQL boli zapracované ďalšie pripomienky 
a návrhy Rady informatikov pri MK SR, vedenia MK SR a OVŠS PÚ SR. Odbor 
informatiky Ministerstva kultúry listom č. 295/2003-310 z 18.2. 2003 oznámil, že Vedenie 
MK SR schválilo projekt AIS OP na svojej porade  č.11 dňa 28. januára 2003 avšak 
s podmienkou, že finančné krytie bude rozpočtované až v roku 2004. 
 
b) Vypracovanie zadania pre rozšírenie funkcií AIS OP SQL o register   pamiatkových zón 

a register pamiatkových rezervácii. 
      T: 06/2003 
                        S: OVŠS 

Plnenie: 
Zadanie pre update aplikácie o registre pamiatkových území bolo vypracované, ale 
vzhľadom na to, že harmonogram projektu AIS PS bol schválený vedením MK SR 
s posunutím na rok 2004, bude zmluva o update s riešiteľom uzavretá až v roku 2004.  

 
2. Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu - zavádzanie 

preverených údajov do databáz (word, dokumenty a fotografické snímky). 
T: 12/2003 

 
Plnenie: 
Okrem kontroly úplnosti OŠIS začal s praktickou realizáciou vkladania fotografií a textov 
do databáz. Fotografie sa vkladajú po nasnímaní a napálení priamo z CD ROM_ov         
na ktoré sa napaľujú aj texty odovzdané na disketách. Pre register nehnuteľných pamiatok 
boli doposiaľ takto spracované častí lokalít: Trenčín, Žilina, Levoča, Spišská Nová Ves 
a Michalovce. OŠIS začal spracovávať aj AL Bratislavy a Nitry. 
Pre register hnuteľných pamiatok boli spracované častí lokalít Bardejov a Žilina. 

 
5.  Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice   

Z: OOA 
 

a) Výberový inventár Bratislava (dokumentácia k národným kultúrnym pamiatkam 
v Bratislave).  

T: 12/2003 
Plnenie: úloha splnená, inventár sprístupnený 

 
b) Usporiadanie spisovej agendy Pamiatkového ústavu a jeho právnych predchodcov        

do roku 1995  a vypracovanie základnej orientačnej pomôcky.                                         
T: 12/2003 

Plnenie: Spisová agenda Pamiatkového ústavu z rokov  1950 – 1958 je spracovaná a  
vypracovaný inventár, časť A   

                  
c) Príprava a definovanie šablón a jednotného systému kódov a číselníkov                       

pre  automatizovaný systém správy registratúry Pamiatkového úradu SR.        
T: 06/2003 

Plnenie: úloha splnená, registre, číselníky, šablóny nahraté do programu WINASU.      
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d) Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 1996 – 2000   
- spracovanie odbornej literatúry za roky 1996 – 1997            T:  06/2003                                                 
- spracovanie odbornej literatúry za roky 1998 – 2000            T: 12/ 2003 

 
Plnenie:    úloha splnená   

                                    
Vyhodnotenie ďalšej činnosti Archívu Pamiatkového úradu SR za rok 2003: 
 

1. Nové prírastky, odborná evidencia archívnych fondov: 
 

Prvotná evidencia nových archívnych dokumentov – zaevidovanie v prírastkových knihách 
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave: 

Archívne fondy Stav k 31.12. 2002 Stav k 31.12. 2003 
Výskumné správy  5 572 5 814 
Reštaurátorská dokumentácia 4 051 4 103 
Projektová dokumentácia 8 597                     8 882 
Schematické zamerania 10 714                     10 714 
Historické mapy 1 799 1 799 
Súčasné mapy 1 873 1 873 
Plagáty     264   292 
Pohľadnice 14 027                     14 027 
Fotografie 3 609 3 609 
CD     39     56 
Videokazety   135   135 
Diapozitívy veľké 12 929                     12 936 
Diapozitívy malé – kino 10 120                     10 126 
Negatívy 153 185                   168 471 
Filmy       162   162 
 

Archívne pracoviská archívu PÚ SR na krajských pamiatkových úradoch 
Stav archívnych fondov k 31. 12. 2003: 

 
KPÚ Pracovník referátu 

archív 
T fond R fond A fond 

  
BANSKÁ BYSTRICA 

Banská Štiavnica 
Kremnica 
Lučenec 

Mgr. Filová 
 
 

570 
685 
407 
194 

211 
370 
171 
60 

6097 
1343 
874 
595 

BRATISLAVA Mgr. Mačuha    
                NITRA 

Nové Zámky 
Topoľčany 

       Ing.Ulrychová     627 
70 

     370 

132 
15 
132 

679 
122 
426 

KOŠICE 
Michalovce 

Rožňava 
     Spišská Nová Ves 

(Levoča) 

Emília Krestová 
 
 

900 
58 
349 

 
552 

240 
41 
129 

 
298 

2753 
176 
548 

 
1700 

PREŠOV 
 

Bardejov 
Levoča 

Bérešová 
 
 

Ing. Jacková 

V237 
Z 603 
196 
546 

628 
 

167 
306 

1903 
 

785 
1550 
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Poprad 
 

339 104 811 

TRENČÍN 
 

Ivan Radimák 442 560 1979 

TRNAVA 
 

Mgr.Zuzana Rábiková 551 163 1596 

ŽILINA 
Martin 

Ružomberok 

Zuzana Gerešová 291 
105 
600 

139 
55 
158 

1034 
411 
1048 

 
 

2. Sprístupňovanie archívnych fondov (odborná archívna činnosť): 
a) tvorba lokalitného katalógu ku všetkým novým prírastkom v archívnych fondoch –   

klasický kartotečný systém; 
b) spracovávanie negatívov (úloha PHÚ 1) – tvorba lokalitného katalógu  –  16 500 

kompletne spracovaných negatívov;  
c) sprístupnenie negatívov zo štátneho referátu (medzivojnové obdobie) z fondu negatívov 

–  tvorba lokalitného katalógu; 
d) sprístupnenie cca 5000 negatívov z fondu negatívov (prírastky z rokov 1950 – 1970)  – 

tvorba lokalitného katalógu;   
e) odborné spracovanie negatívov ORA: Bratislava za rok 2002 a rok 2003,  zaevidovanie 

+ lístkový katalóg – 1306 negatívov, Levoča zaevidovanie 1394 negatívov; 
f) výberový inventár  -  ku lokalite Bratislava;  
g) usporiadanie a zakrabicovanie fondu – Slovenský pamiatkový ústav 1950 – 1958, 

vyhotovenie inventára k časti „Všeobecné a organizačné spisy“; 
h) spracovanie fondu MOB Budapešť č. zväzkov 27 – 39, roky 1904 – 1907;   
i) spracovaný fond Z – rozbor a charakteristika zbierky základných výskumov a Inventár;   
j) prehodnotenie  dokumentácie k lokalite Bratislava  získanej z bývalého Projektového 

ústavu kultúry, jej zaevidovanie a elektronické spracovanie;  
k) zamerania k objektom ľudovej architektúry na Slovensku v PRĽA (70 roky 20. stor.) 

získané z bývalého oddelenia ľudovej architektúry ústavu sa utriedili, duplicity 
odovzdali na  jednotlivé KPÚ – referát archívu  – cca 2000 dokumentov;   

l) V fond schematického zamerania, vytvorenie 3000 kópií z dokumentov, ošetrenie 
fondu; 

m) A – fond, ošetrenie dokumentov veľkého formátu ( cca 700 ks ); 
n) založenie knihy úbytkov pre archívne dokumenty. 

   
 
3. Dokumentovanie NKP a fotolaboratórne práce: 

a) fotodokumentácia KP zapísaných v ÚZPF: Považská Bystrica okres (hNKP), Bratislava 
MPR (hNKP a NhNKP), Trnava okres (hNKP), Banská Bystrica (hNKP), Ľubietová, 
Špania Dolina, Banská Štiavnica, Čadca okres, Trenčín okres, Žilina okres, Topoľčany 
okres, Kysucké Nové Mesto okres, Hlohovec okres;  

b) fotodokumentácia NKP aj na digitálny fotoaparát: MPR Spišská Sobota, MPR 
Bratislava, MPR Kežmarok, Strážky, Vlkolinec , Topoľčany okres, Čadca okres, Žilina 
okres, Kysucké Nové Mesto okres;  

c) foto a fotolaboratórne práce: 
počet objednávok : 193 + 40 z ORA Bratislava; 
počet negatívov : 5185;    
počet pozitívov:   2952; 
digitálne zábery:  2251; 



 27

d) Tvorba  vlastných CD: 9 ks - reprezentačné CD, Vlkolinec - PRĽA, MPR Bratislava, 
Topoľčany  okres,  Čadca okres, Žilina okres, Kysucké Nové Mesto, Drevená sakrálna 
architektúra na Slovensku, Spišská Sobota.    

 
4. Elektronické spracovávanie archívnych fondov: 
a) nové prírastky archívnych dokumentov za rok 2003; 
b) Z fond  - celý fond; 
c) výberový inventár z archívnych fondov – lokalita Bratislava; 
d) inventár spisového fondu Slovenský pamiatkový ústav 1950 - 1958, časť A; 
e) pravidelná aktualizácia internetovej stránky archívu PÚ SR; 
f) príprava sprístupňovania archívnych fondov na internete vo forme databázovej 

aplikácii. 
 

5. Tvorba druhotnej evidencie dokumentov z iných inštitúcií: 
Tvorba databázy nálezových správ pamiatkových výskumov z odborných inštitúcií          
na Slovensku (múzeá, vedecké inštitúcie, školy) – zaslanie písomnej žiadosti o zoznamy, 
postupné spracovávanie databázy. 

 
6. Odborno – metodická činnosť: 
Archív metodicky usmerňuje a riadi archívne pracoviská na krajských pamiatkových 
úradoch (KPÚ) v oblasti evidencie, odborného spracovávania a sprístupňovania archívnych 
a knižničných fondov a v oblasti predarchívnej starostlivosti a správy registratúry. 
V priebehu roka pracovníci archívu navštívili všetkých osem KPÚ. Pri všetkých 
návštevách sa uskutočnila metodická inštruktáž k programu WINASU, k aktuálnym 
otázkam správy registratúry, k vedeniu archívnych fondov, ich spracovávaniu, uloženiu 
a sprístupňovaniu. Všetci poverení zamestnanci boli oboznámení s vydaním nového 
archívneho zákona, vykonávacej vyhlášky, metodickými pokynmi archívu a Bádateľským 
poriadkom archívu. Pracovníci archívu zorganizovali školenie pre zamestnancov 
Pamiatkového úradu SR o automatizovanej správe registratúry. Bola poskytnutá odborno – 
metodická pomoc pri príprave vyraďovacieho konania z registratúrneho strediska 
ekonomicko – prevádzkového úseku. Vyhodnotila sa príprava vyraďovacieho konania 
spisov Pamiatkového ústavu a jeho právnych predchodcov. 
Riešili sa odborné problémy okolo elektronického spracovávania knižničných fondov        
na KPÚ.  
Boli vypracované materiály:  
• Bádateľský poriadok archívu (schválený MV SR);  
• Knižničný a výpožičný poriadok; 
• Cenník výkonov archívu; 
• Metodický pokyn Archívu PÚ SR č. 1/2003 pre plnenie úlohy č.1 z plánu hlavných úloh  

na rok  2003 – časť fotodokumentácia národnej kultúrnej pamiatky; 
• Metodický pokyn Archívu PÚ SR č. 2/2003 Evidovanie sťažností a žiadostí 

o sprístupnenie  informácií v Pamiatkovom úrade SR v Bratislave; 
• Metodický pokyn Archívu PÚ SR č. 3/2003 pre dočasné zavedenie prísne 

centralizovaného  automatizovaného systému správy registratúry Pamiatkového úradu 
SR v Bratislave; 

• Metodický pokyn Archívu  PÚ SR č. 4/2003 pre zamestnancov registratúr a archívov   
na  krajských pamiatkových úradoch; 

• Metodický pokyn Archívu PÚ SR č. 5/2003 Evidovanie sťažností a žiadostí 
o sprístupnenie informácií na krajských pamiatkových úradoch; 

• Registratúrny poriadok pre KPÚ – pre automatizovaný systém a Registratúrny poriadok 
pre PÚ – pre automatizovaný systém  (schválený MV SR). 
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8. Kontrolná činnosť: 
a) kontrola KPÚ (z podkladov Rozbory za rok 2002) ohľadne odovzdania archívnych  

dokumentov za  rok 2002  do archívu; 
b) kontrola archívnych fondov v referáte archívu na KPÚ: Trnava, Trenčín,  Prešov,  

Košice, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava; 
c) kontrola správy registratúry na KPÚ Trnava, Trenčín, Prešov, Košice, Nitra, Žilina,  

Banská Bystrica a na PÚ SR Bratislava: Ekonomicko-prevádzkový úsek, Oddelenie  
chemicko–technologické, Odbor výkonu štátnej správy a odborných činností, Osobný  
úrad a Odbor preskúmavania rozhodnutí; 

d)  revízia V fondu schematického zamerania – 10 714 archívnych dokumentov –   
ukončená spísaním protokolu; 

e) revízia T fondu, prehodnocovanie a aktualizácia údajov v prírastkovej knihe. Uloženie  
archívnych dokumentov do archívnych krabíc – ukončená spísaním protokolu;   

f) revízia Z fondu – ukončená spísaním protokolu.    
                      

9. Knižnica: 
a) spracovanie Bibliografie pamiatkovej starostlivosti za rok 1996 – 2000; 
b) spracovávanie výberovej bibliografie k lokalitám: Levoča, Ružomberok, Martin – roky 

1960 – 1995; 
c) nové prírastky kníh a časopisov, ich zaevidovanie: 28 210 – 28 350; 
d) katalogizácia: autorský, predmetový a služobný katalóg a elektronické spracovanie 

nových prírastkov; 
e) výmena – distribúcia:  

• Pamiatky a múzeá č. 4/2002 a č. 1 – 3 /2003; 
• Informátor archívu PÚ SR č. 28, 29; 
• Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v  druhom tisícročí; 
• Výročná správa za rok 2002; 
• Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 1991 – 1995; 
• zahraničná výmena Pamiatky a múzeá 1 – 4/2002.                                 

 
                     

10. Využívanie archívnych a knižničných fondov: 
Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom formou štúdia v bádateľni, 
vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií.   
V roku 2003 zamestnanci archívu sprístupnili 1017 archívnych dokumentov, vybavili 948   
žiadaniek. 
V knižnici sme spracovali 753 prezenčných a riadnych výpožičiek. 
 
Stav fondu publikácií vydaných PÚ SR: 

Názov publikácie Počet ks 
Banská Śtiavnica,angl. 319 
Banská Štiavnica,slov. 488 
Bibliografia pamiatkovej starostlivosti 1986 – 90 146 
Bibliografia pamiatkovej starostlivosti 1991 – 95 452 
Folk architektur 415 
Ľudová architektúra,slov. 1.diel 905 
Ľudová architektúra,slov. 2.diel 360 
Devín slov. 731 
Devín angl. 190 
Devín nem. 335 
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Kalvárie a krížové cesty 606 
Biografický slovník zvonolejárov 367 
Vademecum vlastníka 1000 
Miškovský – zborník  15 

 
6.  Príprava nominačných projektov pre začlenenie do Zoznamu svetového dedičstva – 

zabezpečovanie a spracovávanie  podkladov. 
       T:  12/2003  
                                                              Z:  OVŠS 
       S: OOA, OŠIS, KPÚ 

Plnenie: v rámci schváleného predbežného návrhu, ktorý obsahuje 8 potencionálnych 
kultúrnych projektov, Pamiatkový úrad SR : 
• doplnil a dopracoval pre MK SR materiál k Tokajskej vinohradníckej oblasti                 

v súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z vládneho uznesenia k projektu zápisu 
Tokajskej vinohradníckej oblasti do Zoznamu svetového dedičstva, ktorý na základe 
revízie národných kultúrnych pamiatok v danej lokalite rámcovo stanovoval  program 
obnovy národných kultúrnych pamiatok a regulatív ich prostredia, 

• zúčastnil sa 2 rokovaní na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva SR, 1 rokovania       
na medzištátnom rokovaní so zástupcami Maďarskej republiky k projektu Tokajskej 
vinohradníckej oblasti, ako aj rokovania na úrovni Ministerstva životného prostredia 
SR, ktoré je poverené spracovaním projektu. Ministerstvu životného prostredia SR boli 
opätovne poskytnuté vybrané podklady k projektu. KPÚ Košice spracoval podklady      
k vybraným lokalitám Tokajskej oblasti pre PÚ SR.  

• k predpokladaným spoločným návrhom „Limes Romanus – rímska hranica                    
na Slovensku“ a „Veľkomoravské pamiatky v Čechách a na Slovensku“ prebehlo 
v mesiaci marec rokovanie s AÚ SAV Nitra zamerané na presnejšie vymedzenie obsahu 
oboch projektov. 

• PÚ SR participoval na medzinárodnom workšope „Identifikácia potencionálnych lokalít 
svetového kultúrneho dedičstva na Ukrajine“, kde sa stanovoval aj ďalší postup          
pri príprave najmä sériových nominácií z regiónu (napr. drevené kostoly). 

• Nominačný projekt k zápisu vybraných drevených kostolov na Slovensku do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO je vo fáze prípravy. Za prípravu 
je zodpovedný kolektív: Ing. arch. V. Dvořáková, Ing. arch. Ľ. Pinčíková, Mgr. P. 
Vološčuk a Ing. M. Dudáš, CSc. Realizoval sa prvý pracovný výber objektov 
rímskokatolíckej a evanjelickej konfesie a do konca februára 2004 dokončí výber 
objektov východného náboženského obradu. Ďalej sa začalo s preverovaním platnosti 
vyhlásenia ochranných pásiem jednotlivých kostolov, resp. chrámov ako národných 
kultúrnych pamiatok, ktoré je ukončené k termínu koniec januára 2004.  

 
7. Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu 

monitoringu lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na 
NKP. 

             T: 12/2003  
                                                                 Z: KPÚ 
                                                                 S: OVŠS- OdVTM 

Plnenie: 
PÚ SR v roku 2003 vyhodnotil aktuálny stav všetkých NKP z pasportizačných kariet         
z roku 2002 s dôrazom na narušené a dezolátne NKP. V tejto veci poslal PÚ SR podnet    
na dotknuté KPÚ so zoznamom NKP, ktoré pri spracovaní pasportizačných kariet za rok 
2001 mali v hodnotení stavebno-technického stavu konštatovaný stav narušený alebo 
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dezolátny  s identifikáciou miesta narušenia a ktoré v hodnotení stavu údržby vzhľadom  
na autenticitu mali hodnotenie - nevyhovuje. 
Zároveň boli KPÚ požiadané, aby upozornili vlastníkov uvedených NKP na povinnosti 
vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 28, ods. (2), bod 
a) a b), resp. o opatreniach na nápravu podľa § 31, podľa vlastného uváženia, a 
o informáciu o všetkých opatreniach, ktoré boli urobené pre ochranu tohto pamiatkového 
fondu. 
KPÚ Košice v spolupráci s KPÚ Prešov spracoval podklady k lokalite Spišský hrad            
a okolie. Andráši I. pre KPÚ B. Bystrica vypracoval Monitoring technických pamiatok 
zapísaných v ÚZPF a navrhovaných na zápis do ÚZPF – územie Hodruša – Hámre. 
PÚ SR - OVŠS spracoval a zaslal Správu k „Plneniu uznesenia vlády č. 552/2002 k správe 
medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít v Zozname svetového dedičstva za rok 2002“ 
- pre MK – 77/2003-400 - 29. 1. 2003. Na základe požiadavky vedenia PÚ SR vypracoval 
Vyhodnotenie činnosti OVŠS pri ochrane SKD v rokoch 1998 – 2003 podľa plánov 
hlavných úloh (odovzdané 5. 6. 2003).  
Pasportizačné karty monitoringu boli spracované za nasledovné lokality: 
• Spišský hrad a pamiatky okolia; 
• Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium; 
• Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia.  
Neboli spracované pasportizačné karty monitoringu lokality Pamiatková rezervácia 
ľudovej architektúry Vlkolínec z dôvodu celoročnej absencie 2 štátnych zamestnancov     
na pracovisku Ružomberok. Úloha bude spracovaná v I. štvrťroku 2004. 

 
8. Budovanie geografického informačného systému pamiatkového fondu. 

 
a) Lokality zapísané na Zoznam svetového dedičstva. 

                  T: 12/2003 
                                                    Z : OVŠS - OdVTM 
         S: OŠIS, KPÚ B.Bystrica, OOA, OdGD 

 
Plnenie: 
V roku 2003 sa naplnila lokalita „Banská Štiavnica a pamiatky okolia“ historickými 
i súčasnými fotografiami z Archívu PÚ SR – výber fotografií, ich naskenovanie, grafická 
úprava, popis a vloženie do systému aSc HiLight 3.5 
Popísali sa všetky NKP v pamiatkovom území ako podkladová informatívna mapa 
pamiatkovej rezervácie Banskej Štiavnice. V IS pre Bardejov sa vkladali fotografie NKP 
do systému. V IS Spišské Podhradie sa pričlenili do systému pasportizačné karty 
monitoringu s aktuálnym stavom a fotografiami. Systém sa prezentoval na verejnom 
odpočte činnosti PÚ SR 30. 4. 2003. Vo všetkých lokalitách svetového dedičstva sa 
rozmiestnili informatívne značky s fotodokumentáciou a textami v parcelných mapách 
v novom systéme. Pre lokality Spišské Podhradie a Spišský hrad sa vložil aktuálny stav 
s fotografiami z monitoringu do systému. 
V rámci spolupráce OŠIS Pamiatkového úradu spracoval a odovzdal OVŠS aktualizované 
zoznamy podľa katastrálnych území ako podklady pre spracovanie máp jednotlivých 
lokalít. 

 
b) Vypracovanie mapy pamiatkových rezervácii a mapy pamiatkových zón s údajmi 

o jednotlivých pamiatkových územiach, vypublikovanie máp pre potreby ÚZPF SR       
a KPÚ. 

T: 12/2003 
Z: OVŠS – OdVTM, OŠIS   
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Plnenie: 
Mapa pamiatkových rezervácií a mapa pamiatkových zón sa vykreslila v štruktúre: 
Pamiatkové územia: pamiatkové zóny sídelného charakteru: mestská, vidiecka, pamiatkové 
zóny charakteru kultúrnej krajiny – s technickými pamiatkami, s archeologickými 
pamiatkami, kúpeľná, pamiatková rezervácia sídelného charakteru: mestská, vidiecka. 
Pracovné verzie máp boli odovzdané OŠIS.  
 
c) Vypracovanie mapy realizovaných archeologických výskumov a archeologických 

prieskumov v r.2002 na území Slovenska s informačnou databázou ako podklad         
pre Centrálnu evidenciu archeologických nálezísk na Slovensku.        

T: 12/2003 
Z: OVŠS 
S: KPÚ 

  
Plnenie: 

• získanie podkladových digitálnych máp SR; 
• na základe dohody s krajovo príslušnými ústavmi geodézie a kartografie bolo 

zabezpečené prevzatie a dovoz podkladových analógových máp celej SR v mierke      
1: 10 000 - hlavne pre rozhodovanie v oblasti ochrany archeologických nálezov 
a nálezísk;  

• spracovávanie databázy na základe evidencie rozhodnutí k realizácii archeologických 
výskumov za rok 2002; 

 Mapa bola vypracovaná. 
 
Celkovo k napĺňaniu všetkých lokalít Svetového dedičstva v GIS PF PÚ SR-OVŠS sa 
snažil zabezpečiť digitálnu formu máp /osobitne pre každú mierku – 1: 10 000,               
1: 25 000, 1: 100 000/. Pripomienkoval manuál k implementácii systému aSc HiLight 3.5 
pre potreby PÚ SR, pracoval so systémom na úrovni administrátora. 
Zmenenú databázovú štruktúru vyplývajúcu z aktualizácie databázy SQL implementoval 
do GIS /zabezpečenie zapožičania prenosného HD, prenesenie údajov a prepracovanie 
štruktúry automatizácie aktualizácie databázy a generovania územnej značky/. 
So softvérovou firmou Bentley v Prahe koncepčne pracoval na systéme a jeho aplikácií 
pre PÚ SR, konzultoval s firmou Bentley v Prahe. 

 
V priebehu 2. polroku 2003 bol pripravený projekt na zabezpečenie štruktúrovaného 
prístupu ku geografickému informačnému systému pamiatkového fondu SR /GIS PF SR/ 
a jeho predpokladané ďalšie rozšírenie. Na základe požiadavky MK SR – bol 
vypracovaný návrh systému pre umožnenie štruktúrovaného prístupu k existujúcemu 
geografickému informačnému systému pamiatkového fondu s finančnými, materiálnymi 
a personálnymi požiadavkami. V tejto súvislosti bola spracovaná žiadosť o súhlas           
na poskytnutie digitálnych mapových podkladov SR z katastra nehnuteľností pre potreby 
Pamiatkového úradu SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Tieto údaje boli 
požadované od všetkých správ katastrov, od Archívu GKÚ na Chlumeckého ul. 4            
v Bratislave. Následne bola pripravená Zmluva č. 135-24-6349/2003 zo dňa 6. 11. 2003  
o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností – s GKÚ. 
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9. Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 
2002. 

Z: OVŠS - OdPA, OdVP 
     
a) Spracovanie podkladov                                                       

T: 03/2003 
           Z: KPÚ 

Plnenie: 
Podklady k reštaurátorskej obnove a k stavebnej obnove odovzdali všetky krajské 
pamiatkové úrady.  

 
b) Vyhodnotenie      

T: 12/2003    
Plnenie: 
Vyhodnocovanie úlohy komplikovala skutočnosť, že niektoré podklady neboli kompletné 
(chýbali diskety, fotografie, navyše neúplnosť podkladov sa preukázala až pri 
spracovávaní). V rámci vyhodnocovania stavebných obnov vzorovo spracované podklady 
odovzdalo KPÚ – pracovisko Lučenec a pracoviská KPÚ – Spišská Nová Ves, Rožňava, 
Michalovce, Levoča, Prešov, Poprad, Bardejov. 
Materiál bol skompletizovaný v decembri 2003. (Mgr.Cónová, Ing. arch. Moncoľová).  

 
10. Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na internetovej  

stránke www.pamiatky.sk.  
                      Z: OŠIS 

 
a) Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na internetovej stránke 

www.pamiatky.sk.  
                                                              T:03,06,10,12/2003  

 
Plnenie:  
V priebehu roku 2003 boli na stránke PÚ SR vykonané tieto zásahy, opravy, doplnky  
a aktualizačné zmeny: 

• Celý web WWW.PAMIATKY.SK bol prehodený na server Telecomu, ktorý umožňuje 
dynamické prvky na stránke, a zväčšený priestor pre informácie z 20 Mb. na 200 Mb; 

• Schéma štruktúry PÚ SR; 
• Štatistiky o počte druhov  a typov pamiatok; 
• Stav evidencie nehnuteľných NKP k 1. 1. 2003 podľa okresov; 
• Doplnenie údajov o hradoch v ÚZPF; 
• Doplnenie údajov o pamiatkach ponúkaných na predaj; 
• Aktualizácia prírastkov v knižnici a dokumentácii úradu;  
• Doplnená stránka so zoznamom subjektov oprávnených vykonávať archeologický 

výskum; 
• Podklady pre vypracovanie odborného posudku Pamiatkového úradu SR Bratislava 

o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej 
spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu; 

• Zmeny v adresári KPÚ a centra PÚ SR; 
• Vypracovanie a uverejnenie antikorupčných opatrení v spolupráci s vedúcou úseku GR; 
• Aktualizácia a doplnky Vademeca vlastníka pamiatky;  
• Rozpracované zmeny na podstránke ICOMOSu (zápisnica z valnej hromady, prihláška 

člena, slovenské verzie medzinárodných chárt a dokumentov). 
 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
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a) Založenie anglickej mutácie web stránky www.heritage.sk 
       T: 05,09/2003 

Plnenie: 
Rozpracovanie anglickej verzie www.heritage.sk , textová časť je spracovaná do html 
tvaru a do textov sú dopĺňané fotografie. 

 
11. Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
 

a) Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR – č. 28,29 
Z: OOA 

Plnenie: Vydaný Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR č. 28, 29 
 

b) Výstava v spolupráci s A. Jirouškom „ Hlavný oltár košického Dómu sv. Alžbety“ 
(Praha, Brno, Kutná Hora, Viedeň, Graz, Linz). 

T:  04 – 08/2003  
Z: KPÚ Košice 

Plnenie: 
Výstava bola v mesiacoch jún - august 2003 prezentovaná vo Viedni, v mesiaci september 
2003 v Grazi (Rakúsko). 
 

c) Výstava „ Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku“ (Rada Európy, Štrasburg). 
T: 02/2003 
Z: OVŠS 
S: OOA, KPÚ 

Plnenie: 
Pamiatkový úrad SR pripravil v priebehu mesiaca január/február 2003 s podporou 
Ministerstva kultúry SR výstavu venovanú lokalitám z územia Slovenska, zapísaným 
v Zozname dedičstva UNESCO ako i ďalším  8 slovenským lokalitám navrhovaným        
na zápis do uvedeného zoznamu. Vernisáž výstavy, ktorú otvoril minister kultúry SR        
R. Chmel, sa uskutočnila dňa 17. 2. 2003 v budove Rady Európy v Štrasburgu v súvislosti 
so zasadnutím ministrov kultúry členských a asociovaných krajín. Výstava bola po dovoze 
zo Štrasburgu pod dohľadom pracovníkov PÚ SR revitalizovaná a reinštalovaná 
v priestoroch úradu k verejnému odpočtu 30. 4. 2003. V mesiacoch september – október 
2003 bola prezentovaná v priestoroch Veľvyslanectva SR v Ríme, v závere októbra 
a v novembri v Múzeu maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne a v Slovenskom 
kultúrnom inštitúte v Prahe v termíne  19. 11. - 4. 12. 2003.  

 
d) Výstava „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ – zabezpečenie prezentácie 

v zahraničí (Slovenský inštitút vo Varšave, Generálny konzulát v Mníchove).   
T: 02, 06/2003 
Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností 
S: OOA, dotknuté KPÚ 

Plnenie: 
 Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ bola rozšírená (4 nové panely) a od 

polovice februára 2003 do polovice apríla 2003 prezentovaná v Slovenskom inštitúte vo 
Varšave. Po návrate výstavy z Poľska a jej poškodení bolo nevyhnutné v mesiacoch jún 
a júl 2003 celú výstavu opraviť a pripraviť na ďalšie prezentovanie (jeseň, Nemecko). 
V mesiacoch október a november 2003 bola výstava prezentovaná v Mníchove (Bavorský 
pamiatkový úrad v spolupráci s Generálnym konzulátom SR).   
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e) Výstava „Oživené pamiatky“ (Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa, Múzeum 
Kežmarok, Bratislava, Budapešť). 

                                                                 T: 02/2003 
                                                                 Z: KPÚ Prešov 

Plnenie: 
Výstavné miesta v roku 2003: 
• Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa /1. 1. - 25. 2. 2003/; 
• Podkarpatské múzeum Krosno v Poľsku /16. 5. - 31. 8. 2003/; 
• Kultúrny inštitút SR v Budapešti  /27. 10.- 15. 11. 2003/; 
• Veľtrh NOSTALGIA EXPO 2003 v Bratislave /5. 12. - 9. 12. 2003/. 

 
f) Príprava a realizácia cyklu podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2003 

v SR.  
T: 09/2003 
Z: ÚGR,KPÚ 

Plnenie:   
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2003 sa uskutočnili 11. - 14. septembra 2003 
v Martine pod názvom „Od súkromných zbierok k národným inštitúciám“. V súvislosti 
s udeľovaním výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie diela 
v oblasti kultúrneho dedičstva na Slovensku za rok 2002 Pamiatkovému úradu SR a jeho 
pracovníkom Mgr. M. Kalinovej a Mgr. S. Paulusovej udelili cenu v kategórii „Publikácia“ 
za knihu „ Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku“.  

 
g) Príprava a realizácia podujatí ku Dňu pamiatok (18. apríl). 

T: 18. apríl 2003 
Z: ÚGR,KPÚ 

Plnenie: 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel pripravili jednotlivé 
krajské pamiatkové úrady nasledovné podujatia: 

 
KPÚ Prešov: 

• Putovná výstava – ARCHITEKTONICKÉ SLOHY – výber z pamiatok Prešovského 
kraja. Otvorenie výstavy bolo 23. 4. 2003 v Šarišskej galérii v Prešove. Výstava trvala 
do 25. 5. 2003. Po tomto termíne bola postupne inštalovaná v múzeách a galériach 
Prešovského kraja. V súčasnosti je táto putovná výstava vo Vlastivednom múzeu 
v Hanušovciach nad Topľou; 

• Putovná výstava – OŽIVENÉ PAMIATKY bola otvorená 30. 4. 2003 v Podkarpatskom 
múzeu v Krosne; 

• Informácia o Medzinárodnom dni pamiatok a  putovnej výstave ARCHITEKTONICKÉ 
SLOHY v médiách – Televízia VEGA, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Rádio 
Východ, Rádio Flash, a regionálna tlač /Prešovský korzár, Spišský denník, Podtatranské 
noviny, Bardejovské novosti/; 

• Články pre PREŠOVSKÝ VEČERNÍK: 
- PhDr. Mária Poláková - Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel; 
- Zreštaurované lavice z františkánskeho kostola v Prešove; 
-  PhDr. Darina Petranská – Floriánová brána v Prešove; 
- PhDr. Judita Pappová – Obnova kaštieľa vo Fričovciach; 
- Ing. arch. Lýdia Kubeková – Obnova domu na Hlavnej ul. č. 54 v Prešove; 
-  Mgr. Marián Uličný – Archeologický výskum rím.kat.kostola v Gregorovciach; 
- Ing. Eva Semanová – Ginko – neobyčajná drevina; 
-  
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• Prednáška pre metodicko-pedagogické centrum v Prešove: 
- Mgr. Marián Uličný – Archeologický výskum Radničného námestia v Bardejove; 

• Relácia pre Slovenský rozhlas: 
- Ing. arch. Pavol Ižvolt -  18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel 

– PAMIATKY V OHROZENÍ; 
• Článok pre časopis ASR: 

- Ing. arch. Pavol Ižvolt – Možnosti získania príspevku na obnovu bytov v mestách 
zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO; 

• Prednášky pre ZUŠ Levoča a SPŠ-pedagogická Levoča: 
- Ing. arch. Pavol Ižvolt -  História pamiatkovej starostlivosti; 
- Mestá na zozname svetového dedičstva; 
- Pamiatkový fond mesta Levoča. 

 
KPÚ Trenčín: 

• Osvetovo- vzdelávacia činnosť pre žiakov ZŠ a študentov SŠ prednášky na tému: 
„Stavebno – historický vývoj kaštieľa v Orlovom“ Termín: 18. 4. – 18. 5. 2003; 

• Séria príspevkov ku kultúrnemu dedičstvu v regionálnej tlači v rámci Trenčianskeho 
kraja Termín: 04-05/2003. 

 
KPÚ Košice: 

• Odborná exkurzia v MPR Košice pre poslucháčov archeológie a muzeológie – 
Univerzita v Miskolci (Maďarsko); 

• Odborný výklad v Dóme sv. Alžbety pre Školu pohybovo postihnutých detí v Budapešti 
(víťazi vlastivednej súťaže v Budapešti); 

• Spolupráca pri obnove náteru kovanej mreže v južnej predsieni Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach – odborná pomoc pre vlastníka pri udržiavacích prácach, spojená 
s ukážkou; 

• pracovisko Michalovce: Prednáška pre odbornú školu („Zlatník“) o kultúrnom 
dedičstve. 

 
KPÚ Trnava: 

• Zorganizovanie exkurzie pre študentov FF UK Bratislava na významných sakrálnych 
pamiatkach a meštianskej architektúre s hlavným dôrazom na obnovu ukončenú v r. 
2002 – 2003 v Trnave v termíne 7. 4. 2003. 

• Zorganizovanie exkurzie s odborným výkladom na renesančnom kostole v Lančári, kde 
momentálne prebieha reštaurovanie častí interiéru, pre študentov 3. ročníka Fakulty 
humanistiky Trnavskej univerzity. 

• Príspevok do aprílového čísla časopisu vydávaného Mestským úradom Trnava – 
Novinky Radnice č. 4 o výsledkoch pamiatkového výskumu domu na Hviezdoslavovej 
ul. č. 12 v Trnave. 

 
KPÚ Banská Bystrica: 

• Zorganizovanie výstavy v priestoroch pracoviska v Lučenci, zameranej na pamiatkovú 
starostlivosť a históriu mesta Lučenec. Spojená bude so sprievodnými prednáškami    
pre žiakov ZŠ, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. – 25. 4. 2003. 

 
h) Účasť na 5. ročníku veľtrhu „Nostalgia Expo 2003“ na jeseň roku 2003. 

T: 11-12/2003 
                                                              Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností               
                                                   S: ÚVŠS, ORA      
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Plnenie: 
V rámci 5. ročníka veľtrhu „Nostalgia Expo 2003“, ktorý sa konal v dňoch 3. 12. – 7. 12. 
2003, bola v expozícii PÚ SR inštalovaná výstava KPÚ Prešov „Oživené pamiatky“ 
pozostávajúca s 34 panelov. Výstava mala vernisáž 5. 12. 2003. 
Druhá výstava PÚ SR bola zameraná tematický na pamiatky zachované na prítomnosť 
cisárovnej Sisi na Slovensku. Jej súčasťou bol aj originál portrétu zo zámku v Holíči. 
V rámci podujatia sa uskutočnili viaceré sprievodné podujatia: 
• V sídle Pamiatkového úradu SR metodický seminár „Omietky na historických 

objektoch“ s účasťou zahraničných odborníkov; 
•  V priestoroch V – klubu SKD MK SR poriadala informačné semináre:  

- 4. 12. 2003 - Možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pre oblasť kultúrneho 
dedičstva    v období rokov 2004 – 2006; 

- 5. 12. 2003 -  Podpora kultúrneho dedičstva prostredníctvom grantov MK SR; 
•  Oblastné reštaurátorské ateliéry prezentovali na veľtrhu drevené polychrómované 

reliéfy ako vrcholové  ukážky  reštaurátorských prác ORA Bratislava. 
 
12. Zabezpečenie odborných seminárov o ochrane pamiatkového fondu. 
 

a) Seminár „Stav a perspektívy prezentácie nehnuteľných archeologických pamiatok        
na Slovensku“     

T: 11/2003 
Z: ÚVŠS, KPÚ Bratislava v spolupráci s FA STU Bratislava 

 
Plnenie: 
Medzinárodný seminár „Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk             
na Slovensku. Torzá architektúry v historickom a súčasnom urbanistickom prostredí“ sa 
uskutočnil v dňoch 27. – 29. 10. 2003 v  Komárne v priestoroch Múzea maďarskej kultúry 
a Podunajska. Výsledkom seminára bude zborník Monumentorum tutela č. 14/2004/ 
Ochrana pamiatok, v ktorom budú publikované prednášky účastníkov. Referáty boli 
zhromaždené a odovzdané do tlače v termíne december 2003. 

 
b) Seminár „Výskum a dokumentácia stredovekých nástenných malieb v Karpatskej 

kotline a projekt záchrany ohrozených pamiatok“, Maďarský kultúrny inštitút v Paríži. 
T: 10/2003 
Z:  KPÚ Košice 

 
Plnenie: 
Seminár bol plánovaný v rámci dohody o spolupráci s Úradom pre ochranu kultúrneho 
dedičstva v Budapešti a Maďarským kultúrnym inštitútom v Paríži. Maďarský inštitút 
v Paríži nebol schopný na rok 2003 zabezpečiť priestory pre realizáciu výstavy, ktorá mala 
byť súčasťou seminára. O možnosti realizovať podujatie rokuje Úrad pre ochranu 
kultúrneho dedičstva v Budapešti s Maďarským kultúrnym inštitútom v Paríži naďalej. 
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Vyhodnotenie činnosti Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov         
v roku  2003 v oblastiach:  
 
• vyhodnotenie výkonu štátnej správy v roku 2003 (počet rozhodnutí a  počet odborných 

stanovísk); 
• spracovanie odborno-metodických materiálov (návrhy na vyhlásenie NKP a návrhy        

na zrušenie a zmenu vyhlásenia NKP, návrhy na vyhlásenie ochranného pásma NhNKP 
alebo pamiatkových území); 

• ukončené výskumy. 
 

tabuľka č.1 
 rozhod-

nutia   
odborné 
stanoviská   

NKP- návrhy na vyhlásenie, 
zmenu a zrušenie, OP –
návrhy na vyhlásenie  

ukončené 
výskumy  

PÚ SR Bratislava   581 562 V 2 ZM 33 ZR 7    
OP - 3 návrhy na vyhlásenie 
OP NhNKP 

2

KPÚ Bratislava 1395 165 V 2           ZR 0 3
KPÚ Trnava 557 695 V 2           ZR 0 1
KPÚ Trenčín  281 373 V 1           ZR 0 0
KPÚ B. Bystrica 989 451 V 14          ZR 3 4
KPÚ Žilina 449 307 V 1     ZM 1      ZR 2      OP – 

1 návrh na NhNKP 
1

KPÚ 
Prešov 

1210 899 V 4     ZR 22  OP- 5 návrhy (2 
NhNKP+ 3 PZ)  

8

KPÚ Nitra 533 1069 0 1
KPÚ Košice  762 863 V 0    ZR 3   OP- 1 návrh na 

vyhlásenie OP NhNKP 
1

spolu 6757 5384 V 26   ZM 34   ZR 37     OP 
10 (7 NhNKP  + 3 PZ) 

21

 
Činnosť komisii pri Pamiatkovom úrade SR: 
• Prehľad o činnosti Komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu  
 

  Počet zasadaní komisie:         14 

Počet posudzovaných návrhov celkom:         108 

- z toho návrhov na vyhlásenie           23 

-            návrhov na zrušenie ochrany          65 

-   iné (zúženie, rozšírenie ochrany)          20 

Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP          17 

Počet odsúhlasených zrušení ochrany          49 

Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP           6 

Počet neodsúhlasených zrušení           16 
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• Odborno-metodická komisia: na základe vypracovania doplnku k Organizačnému 
poriadku PÚ SR bola od 3.3.2003 zriadená uvedená komisia ako poradný orgán 
generálnej riaditeľky PÚ SR. Bol vypracovaný štatút, organizačný a rokovací poriadok 
komisie. Za predsedu komisie bol menovaný Mgr. P.Škulavík. V mesiaci október   2003 
bola komisia rozšírená o odborníkov v oblasti ochrany pamiatkového fondu z  externého 
prostredia. Komisia mala v r. 2003 celkovo 22 pracovných zasadnutí, prejednala 142 
hodnotiacich posudkov k 110 predloženým materiálom (interné materiály – 20, 
pamiatkové výskumy – 49, posudky k odbornej spôsobilosti - 41). 

 
• Činnosť Pamiatkovej komisie  pri krajskom pamiatkovom úrade  v roku 2003: 
 

Pamiatková komisia KPÚ rok 2003 
KPÚ Žilina 3 zasadnutia, 3 akcie 
KPÚ Bratislava 3 zasadnutia, 13 akcii 
KPÚ Trenčín 4 zasadnutia, 4 akcie 
KPÚ Košice 1 zasadnutie, 4 akcie 
KPÚ Nitra 2 zasadnutia, 6 akcii 
KPÚ B. Bystrica 4 zasadnutia, 14 akcii 
KPÚ Trnava 4 zasadnutia, 8 akcii 
KPÚ Prešov 4 zasadnutia, 21 akcii 

 
 
PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV PÚ 
SR A KPÚ: 
 
PÚ SR Bratislava: 
a) publikačná činnosť: 
Dvořáková: 

• Generálne zhromaždenie ICOMOS, Pamiatky a múzeá 1/2003, str. 70; 
• Obnova kultúrnej pamiatky (K novému zákonu o ochrane pamiatkového fondu),          

in Renovujeme, obnovujeme, staviame 1/2003, Jaga; 
• Svedkovia dávnej minulosti, texty pre kalendár NBS 2004; 
• Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu – AIS OP                  

(s Pinčíkovou a Škovierom), čas. ŽP 3/2003; 
• Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS, zostavenie 

publikácie, ICOMOS Slovensko 2003. 
Fajglová: 

• Dedičstvo priemyselnej architektúry a súčasné mesto, In: Projekt 1/2003, s. 66-69; 
• Dušan Jurkovič a problematika sociálneho bývania, In: Stavba/jún 2003, s. 28-30. 

Gáliková: 
• „Od Troch korún cez Maguru po Tatry“, spoluautor M. Moncoľová, pre časopis 

Treking. 
Haberland: 

• H., D., Veľtrh Denkmal 2002 Lipsko, In: Stavba, roč. 6, č. 1, str 35 – 36. 
Kalinová: 

• Príspevok vo výročnej správe o činnosti PÚ za rok 2002, k vydaniu publikácie Kalvárie 
a Krížové cesty na Slovensku. 
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Moncoľová: 
• „Od  troch korún cez Maguru po Tatry, spoluautor: J. Gáliková, pre časopis „Treking“ – 

február 2003. 
Ševčíková: 

• Drevený maľovaný strop kostola v Porube. In.: Pamiatky a múzeá, č.4/2003, str.39-42 
Orosová: 

• Činnosť Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku; 
• Dielo manželov Menclovcov pri záchrane kultúrneho dedičstva Slovenska, In: Zborník 

SNM – Etnografia, ročník XCVII –  2003. 
Lászlóová: 

• Bieli Kanonici, Časopis História III/2003/6.                  
Vlk: 

• Slovensko pri čínskom múre .Svet sa obáva o slovenské drevené kostolíky, Život  
47/03, 17. 11. 2003, str. 52; 

• Podhradie sa dočká dôstojného riešenia. AD: Dočká sa občan, Bratislavské noviny, 28. 
8. 2003, s. 6; 

• Vatikán ocenil knihu o kalváriách, Katolícke noviny, 2003, č. 29, str.2. 
 
Články v časopise Slovensko a reality: 

• Prioritou bude obnova kaplnky. Štart dlhodobej rekonštrukcie Oravského hradu SaR    
č. 23/2004, s.19; 

• Unikát zo Stupavy verejnosť zatiaľ nepozná. Archeologický výskum rímskej vojenskej 
stanice. SaR 22/2003, s. 20; 

• Rekonštrukcia nemocnice v centre Bratislavy. Návrat k časom rozkvetu. SaR 21/2003, 
s. 18; 

• Interiér svätojurského kostola svieti novotou. Na podrobnejší výskum sa však peniaze 
nenašli.  SaR 20/2003, s.19; 

• Ocenená obnova sakristie v Starom zámku v Banskej Štiavnici. Dokončená jedna 
z prvých etáp obnovy dominanty Ban. Štiavnice. SaR 19/2003, s. 15; 

• Obnovený klenot v kaštieli vo Svätom Antone. Našlo sa aj naozajstné srdce zamurované 
v stene. SaR 18/2003, s. 16; 

• Pamiatkar a projektant na rovnakej vlne. Obnova historického domu v Trnave, SaR 
17/2003, s. 16; 

• Netypický osud kaštieľa v Tovarníkoch, Atraktívny objekt si 13. a 14. septembra bude 
môcť pozrieť verejnosť, SaR 16/2003, s. 13; 

• Slušivé rúcho pre synagógu, Pripravuje sa otvorenie zrekonštruovanej bývalej synagógy 
v Nitre, SaR, 12/2003, s.16;  

• Obnovené vrstvy vekov. Rekonštrukcia Námestia Milana Rastislava Štefánika 
v Topoľčanoch SaR, 13/2003, s. 13; 

• Dialóg minulosti s dneškom. Ocenenie EUROPA NOSTRA pre obnovu Bosákovho 
domu v Prešove, 11/2003, s. 15;   

• Svet sa spoznáva aj cez pamiatky SaR. Slovensko sa usiluje o zápis ďalších lokalít      
do Zoznamu svetového dedičstva, 9/2003, s. 12;   

• Krása spod vrstiev. Rekonštrukcia fasády historickej budovy v Spišskej Novej Vsi, SaR 
8/2003, s. 13. 
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Publikované tlačové správy: 

• Rímska výstava, gemerské nástenné maľby 
KULTÚRA: Stredoveké pamiatky SR a Maďarska uvidia v Ríme, SITA, 4. 3., 13:55 

• Objekty ponúkané na predaj 
PAMIATKY: Na Slovensku je na predaj okolo 80 objektov, 31. marca, 9:33, SITA  
Využitá: 
Na predaj je asi osemdesiat pamiatok, Pravda, 1. apríla 2003 
Na Slovensku je na predaj okolo 80 objektov, internetové stránky: 
http://mesto.sk/povazska_bystrica/ 
http://mesto.sk/kezmarok/http://mesto.sk/liptovsky_hradok/ 

• Rekonštrukcia synagógy 
KULTÚRA: V Nitre pribudne nový kultúrny stánok - synagóga 
SR–Nitra-stánok-kultúrny-nový-synagóga-otvorenie-slávnostné, BRATISLAVA 28. júna, 
SITA 
 

• Neznáme v susedstve 
 PAMIATKY: Stretnutie pamiatkarov zo SR, Česka a Rakúska, SR-ČR-Rakúsko-pamiatky-
spolupráca, BRATISLAVA 16. septembra (SITA) 
Prevzaté 16.9.2003, 20:09: internetové stránky: Stretnutie pamiatkarov zo SR, Česka a 
Rakúska [Mesto.sk: Bratislava]  
Stretnutie pamiatkarov zo SR, Česka a Rakúska [Mesto.sk: Pezinok]  
Stretnutie pamiatkarov zo SR, Česka a Rakúska [Mesto.sk: Holíč]  
Stretnutie pamiatkarov zo SR, Česka a Rakúska [Mesto.sk: Svätý Jur]  
Stretnutie pamiatkarov zo SR, Česka a Rakúska [Mesto.sk: Šaštín-Stráže] 
agentúrna správa 16. septembra (TASR) 

• Banskoštiavnická Kalvária: 
Prvá verzia agentúrnej správy: TASR, vydaná 15:20 Bratislava 27. júna 
druhá, rozšírená verzia: Zrekonštruovaný reliéf Panna Mária pod krížom sa vrátil do Banskej 
Štiavnice, 11. augusta, TASR so šiestimi obrázkami PÚ SR 
Na základe 2 verzie správy v TASR s použitím foto: 
Do Banskej Štiavnice sa vrátil barokový reliéf, Sme 15. 8. 
Tlačová kancelária Konferencie biskupov: 
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2003081509 

• Pamätná minca 
UNESCO: NBS vydá pamätnú mincu s motívom Bardejova, SR-NBS-mince-pamätné-
Bardejov BRATISLAVA 30. augusta (SITA) 
Prevzaté Sme: NBS vydá pamätnú mincu s motívom Bardejova, 31.8. 

• Seminár v Múzeu maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne 
Ako sprístupniť archeologickú pamiatku. Agentúrna správa TASR vydaná v prehľade 
podujatí, 31. 10., 1. 11 a 2. 11 

• Dni slovenského umenia v Prahe 
Správa TASR, vydaná 14.11. o 10:30, prevzatá 15.11. www.kinoserver.sk 
Správa SITA, vydaná 17.11. o 17:40 
 
Podklady: 

• na článok: 
Medieval Slovakia in Rome The Slovak Spectator, March 17 - 23,2003, Volume 9, Number 
10 
Zuzana Habšudová: Monuments get nearer, 8. 9. 2003, s. 12  
Zuzana Habšudová Rare relief restored, Slovak Spectator, 18.8. 2003, s.12 

http://mesto.sk/povazska_bystrica/
http://mesto.sk/kezmarok/
http://mesto.sk/liptovsky_hradok/
http://mesto.sk/prispevky_velke/bratislava/stretnutiepamiatkar1063726200.phtml
http://mesto.sk/prispevky_velke/bratislava/stretnutiepamiatkar1063726200.phtml
http://mesto.sk/prispevky_velke/pezinok/stretnutiepamiatkar1063726200.phtml
http://mesto.sk/prispevky_velke/holic/stretnutiepamiatkar1063726200.phtml
http://mesto.sk/prispevky_velke/svaty_jur/stretnutiepamiatkar1063726200.phtml
http://mesto.sk/prispevky_velke/sastin_straze/stretnutiepamiatkar1063726200.phtml
http://www.kinoserver.sk/
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Štefan Podolinský: Viaceré hrady úradne neexistujú, Národná Obroda 28. 4. 2003 
Jana Parkrová: Krematórium bude chránené, Sme. Bratislava, 27. 11. 2003 

• pre reláciu  
Patrícia Šepitková o Trenčianskom hrade a stave hradov na Slovensku, Aktuality STV, marec 
podklady a rozhovor pre Rádio Okey 1. 4. 2003  spravodajský blok o 17,30 
reportáž M. Stracenskej o slovenských hradoch, TA3, 19.6. 2003 
Materiál pre ministerstvo kultúry, publikovaný na 
http://www.culture.gov.sk/index/index.php3?aktivny=8&path=main%2Findex.php3%3Fida%
3D1278 
                            

b) prednášková činnosť  
Kosová: 

• 19. 6. 2003 – účasť v relácii „Dobré ráno“ – Slovenský rozhlas; 
• 24. 7. 2003 – účasť v zahraničnom vysielaní Slovenského rozhlasu; 
• 2. 8. 2003 – účasť na seminári pri príležitosti 10. výročia zápisu lokality Vlkolínec      

na listinu SKD „Premeny k času“ s prednáškou „Ochrana lokality SKD z pohľadu 
uplatňovania medzinárodných dohovorov“. 

• 11. 9. 2003 – Martin – v rámci 12.ročníka  Dní európskeho kultúrneho dedičstva účasť 
na vedeckom seminári „Od súkromných zbierok k národným inštitúciám“  s prednáškou 
„Špecifické formy vo vzťahu k ochrane pamiatkového fondu„; 

• 25. 9. 2003 – prezentácia časopisu Pamiatky a múzeá, špeciálne zameraná v čísle 
2/2003, ktoré bolo venované problematike ochrane pamiatkového fondu v Maďarsku. 
Prezentácia sa uskutočnila v Slovenskom inštitúte pri Zastupiteľskom úrade SR 
v Budapešti; 

• 8. 11. 2003 –  Problematika ochrany pamiatkového fondu na Slovensku, legislatíva, 
metodológia, teória a prax v súčasnosti na pozvanie Cechu staviteľov Dolného Rakúska 
a následná diskusia na zámku Haindorf- Langenlois; 

• 28.-29. 12. 2003 – účasť v diskusnej relácii „Nočná pyramída“. 
Dvořáková: 

• Svetové dedičstvo v SR, prednáška na školení pedagógov pridružených škôl UNESCO, 
Banská Štiavnica, 22. 3. 2003;  

• Identification, evaluation, recording and presentation of sites for nomination, prednášky 
a vedenie seminára Identification of Potential World Cultural Heritage Sites, 22.- 24. 5. 
2003, Krym, Ukrajina;  

• 'Slovak System of Heritage Preservation, prednáška pre poslucháčov kurzu Ochrana 
pamiatok na AI NOVA, október 2003, Bratislava; 

• Súčasné trendy ochrany kultúrneho dedičstva, správy zo zasadnutia ICOMOS, 
prednáška na Ústave architektúry II, FA STU Bratislava, december 2003. 

Gajdošová: 
• Referát „Nález a reštaurovanie stredovekých nástenných figurálnych malieb 

v Trenčianskych Biskupiciach“, konferencia s témou nástenných malieb v NKP rotunde 
sv. Kataríny v Znojme  (25. a 26. 6. 2003).  

Glaser – Opitzová: 
• „Prezentované archeologické náleziská na Spiši“ na medzinárodnom odbornom  

seminári „Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk na Slovensku. Torzá 
architektúry v historickom a súčasnom urbanistickom prostredí.“ október 2003, 
Komárno. 

Katkinová: 
• „Prezentované archeologické náleziská v Trenčianskom kraji“ na medzinárodnom 

odbornom seminári „Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk              
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na Slovensku. Torzá architektúry  v historickom a súčasnom urbanistickom prostredí.“, 
október 2003, Komárno. 

Pinčíková: 
• „Annual report of Ecovast Slovakia - 2003“, medzinárodná konferencia „Kultúrna 

identita a rozvoj vidieka“ 2. – 5. októbra 2003,  ktorú organizovali ECOVAST 
a ENNHO v Otočec, Slovinsko; 

• „GIS of the Monuments Fund of Slovak Republic - Basic Aspects“ prezentované s M. 
Kováčom, na medzinárodnej konferencii „Territorial information systems for the 
conservation, preservation and management of Cultural Heritage“, ktorá sa konala 
v Neapoli, Taliansko, Palazzo Reale, v dňoch 22. - 24. 10. 2003;  

• V rámci postrovej sekcie – digitálna prezentácia „GIS of the Monuments Fund             
of Slovak Republic“ – spolu s M. Kováčom, MK SR na medzinárodnej konferencii 
„Territorial information systems for the conservation, preservation and management     
of Cultural Heritage“; 

• „World Heritage Site of the Slovak Republic - Aspects and Problems“-                        
na medzinárodnom odbornom seminári „World Heritage Site Management“ -
„Manažment lokalít svetového dedičstva“, ktorý sa konal v Šoproni,  v dňoch 27. - 30. 
11. 2003.;  

• „Ekologické aspekty rozvoja vidieka“ – prednáška: 11.12. 2003, otvorenie na seminári 
Ekologické aspekty rozvoja vidieka v Banskej Štiavnici. 

Lászlóová: 
• seminár: „Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Hontu“, príspevok: Dejiny 

premonštrátskych konventov v Bzovíku a v Šahách (13. - 14. 10. 2003). 
Orosová: 

• medzinárodná vedecká konferencia: „Podiel českých osobností pri záchrane  kultúrneho 
dedičstva Slovenska“. Referát: Činnosť štátneho referátu na ochranu pamiatok na 
Slovensku, Dielo manželov Menclovcov v oblasti záchrany  kultúrneho dedičstva 
Slovenska ( 23. 10. 2003); 

• sympózium: „7 archívne dni v Slovenskej republike – Archívy a vzdelávanie“) 4. -6. 11. 
2003), koreferát využívanie Archívu Pamiatkového úradu SR v univerzitnom 
vzdelávaní; 

• kolokvium: „Alžbeta Guntherová – Mayerová a Národná kultúrna komisia (27. 11. 
2003); 

• seminár: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja (2. 12. 2003). 
 
KPÚ Košice: 
Ďurišová:  

• Výskum v Košiciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v r. 2002. 
Nitra, v tlači (1 strana); 

• Účasť troch pracovníkov s príspevkami na konferencii s medzinárodnou účasťou 
Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť, Košice, 30. - 31. január 2003. Z konferencie 
bol vydaný zborník. 

Mokriš: 
• Význam ochrany originálu v pamiatkovej ochrane. In: Zborník konferencie Sanácie 

stavieb a pamiatková starostlivosť, Košice, 30. - 31. január 2003, str. 83-86. 
Labudová: 

• Zahlerov dom v Košiciach - ochrana exteriérových omietok. In: Zborník konferencie 
Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť, Košice, 30. - 31. január 2003, str. 71-76. 

Markušová: 
• Ochrana pamiatkového fondu - zákon, filozofia, skúsenosti. In: Zborník konferencie 

Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť, Košice, 30. - 31. január 2003, str. 77-82. 



 43

Markušová: 
• recenzia knihy “Buganová, Klaudia: Kríže Košíc a okolia” do časopisu Pamiatky a 

múzeá, v tlači. 
Kušnierová: 

• účasť na konferencii Obnova striech a obvodových plášťov budov, Podbanské, 19. - 20. 
03. 2003 s prednáškou „Farba a štruktúra krytiny v pamiatkovej obnove; 

• spolupráca na príprave medzinárodnej konferencie - prezentácia pamiatkovej obnovy 
parku Betliar (SNM Múzeum Betliar, KPÚ Prešov); 

• autorská spolupráca pri príprave výstavy Spomienka na začiatky. 50. výročie Múzea      
v Betliari s poctou Alžbete Güntherovej-Mayerovej a Margarete Pfeiler-Csiskovej 
(výstava: 11. 7. -30. 9. 2003); 

• účasť s prednáškou “Pamiatková obnova dvoch gemerských kaštieľov” na vedeckom 
kolokviu FA STU Bratislava, apríl 2003. 

Gembický:  
• účasť na konferencii Kresťanstvo a pohanstvo, Banská Bystrica 5. - 6. 02. 2003                  

s prednáškou „Zvony v prelínaní kresťanského a pohanského”, zborník konferencie 
v tlači; 

• spracovanie podkladov o zvonolejároch v Košiciach v období I. ČSR pre II. diel 
Slovníka košických osobností (ŠVK Košice), príprava do tlače; 

• The results in the field of bell-foundry history and bells-documentation in Slovakia.     
In: 4. Harang-történeti ankét. Budapest 2003, neoznačené strany; 

•  Účasť na medzinárodnom kampanologickom kolokviu v Budapešti, jún 2003 
s príspevkom. 

Markušová  
• Účasť na medzinárodnom odbornom seminári Letná pamiatkárska univerzita v Egri         

vo funkcii predsedu podujatia – jún 2003;   
• odborná exkurzia na území MPR Košice a návšteva Dómu sv. Alžbety s výkladom - 

poslucháči muzeológie Univerzity v Miskolci, apríl 2003;  
• Účasť dvoch pracovníkov na medzinárodnom odbornom seminári Letná pamiatkárska 

univerzita v Egri s príspevkom: Ľudová architektúra v južnom Gemeri – 
Ing.Gdovinová; Košické kaviarne – Mgr.Kladeková; 

• Účasť na odbornej exkurzii - výmennom pobyte v Maďarsku v rámci spolupráce 
odborníkov PÚ SR a KÖH v čase 1.-5.júla - PhDr. Ďurišová; 

• Účasť na XXXV. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku v Hrabušiciach     
s prednáškami: PhDr. Ďurišová: Opevnenie Košíc, Mgr. Gembický: Zvony a zvonolejári 
na Slovensku; 

• Prednáška Obnova pamiatok mesta Košice a spolupráca SMMK s.r.o. pri obnove 
zverených objektov v MPR Košice , na základe pozvania primátora mesta, pri príležitosti 
10. výročia založenia Správy majetku mesta Košice, Košická Belá, 11. 9. 2003 - 
Ing.arch. Mokriš; 

• Odborná exkurzia v historickom jadre Košíc pre poslucháčov Univerzity Greifswald - 
10.9.2003 - Mgr. Gembický; 

• spolupráca na inštalácii výstavy KÖH Budapest O reštaurovaní fresiek kráľovského 
paláca a kaplnky v Ostrihome v Slov. technickom múzeu Košice - Mgr. Gembický, Ing. 
Sobota, spolupráca na otvorení a odbornom seminári o výstave dňa 11. 9. 2003 - Ing. 
Markušová; 

• prezentácia výstavy Hlavný oltár Dómu sv. Alžbety v Košiciach spolu s Ing. Jirouškom 
v Štajerskom pamiatkovom úrade v Grazi: 8.-30. sept. - Ing. Markušová; 

• prezentácia výstavy Máraiho Košice s Východoslov. múzeom Košice v Literárnom 
múzeu v Sátoraljaújhely, august 2003 - Ing. Markušová; 
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• príprava a realizácia dvojdňovej exkurzie pre hostí VŠVU BA z univerzity v USA - 
Mgr. Kušnierová; 

• príprava a realizácia série podujatí v regióne Bodvy: júl: odborný seminár v Turni n. B. 
pre starostov obcí, pracovníkov stavebných úradov a vlastníkov historických objektov, 
august: odborná exkurzia do Szanticsky (Maďarsko) s tematikou ľudová architektúra, 
jej zachovanie a využitie, agroturistika a tradičné remeslá, odborný výklad: Béla Sisa - 
p. Szabóová; 

• spolupráca s OZ Drienovec na príprave publikácie Kultúrno-historické pamiatky, ich 
prepojenie na cestovný ruch a rozvoj vidieckeho turizmu, OZ Drienovec 2003 regiónu 
Bodva - p. Szabóová, Ing.arch. Moncoľová, Mgr. Gembický, Ing. Strnková, príspevky 
do publikácie: Mokriš, Radoslav: Štrukturálne fondy, str. 14-17; Markušová, Kristína: 
Ochrana pamiatkového fondu, str. 7-13; 

• spolupráca so Zemplínskym múzeom Michalovce na príprave výstavy Hrady, kaštiele, 
kúrie spod Vihorlatu, termín prezentácie: 15.10.-15.12.2003, Michalovce – Ing.arch. 
Hriň, p. Hriňová. V súvislosti s výstavou rozhovor s Ing.arch. Hriňom v michalovskej 
TV Mistrál dňa 16.10.2003 i v ďalších týždňoch v spravodajskej relácii televízie. 

• Labudová, Z.: Nemiesta Štefana Balázsa. In: Dart, noviny o súčasnom umení, V. ročník, 
č. 1, str 7. (recenzia); 

• Labudová, Z.: Ignác Feigler st. - bratislavský architekt prvej polovice 19. storočia. 
Úlohy architekta a architektúry v 19. storočí. In: Architektúra a urbanizmus, ročník 
XXXVII, r. 2003, č. 1-2, str. 63-78 (štúdia); 

• Labudová, Z.: Ozdobné kovové prvky v minulosti a dnes. In: Štýl pre váš interiér            
a exteriér, ročník 7, č. r. 2003, str. 76-82 (článok); 

• Labudová Z.: Architektúra a stavebná technológia 19. a začiatku 20. storočia                 
v Košiciach. Prednáška pre historický spolok, Bocatiova knižnica v Košiciach, 
12.11.2003; 

• Gembický, J.: Výskum zvonov a zvonolejárstva na Slovensku (príspevok pre zborník 
Trnavskej univerzity, Trnava, v tlači); 

• Čurmová, V. (zostav.): Sprievodca Pamätná izba Mons. Františka Fugu - Vinné. 
Zemplínska spoločnosť Michalovce 2003, 22 str.; 

• Čurmová, V. (zostav.): Prefajne zemplinske jedzeňe. Zemplínska spoločnosť 
Michalovce 2003, 182 str.; 

• Čurmová, V. (zostav.): Jak še žilo u Maľčici. Zemplínska spoločnosť Michalovce 2003, 
127 str.; 

• Čurmová, V. (zostav.): Od Fašeng po Kračun na Zemplíne. Zemplínska spoločnosť 
Michalovce 2003; 

• PhDr. Čurmová: 33 článkov v regionálnej tlači Hlas Zemplína, Zemplín extra, 
Michalovčan a Zemplínsky korzár, 4 rozhovory pre rozhlas - SRo a Rádio Východ, 
rádio Lumen, odborná spolupráca pre dok. film o Irme Sztárai, dvornej dáme, k 140 
výročiu jej narodenia - TV Mistrál, dve pásma o dvornej dáme a Gejzovi Zichym pre 
rozhlas; 

• PhDr. Čurmová: Ikona v svedectve - výstava v Zemplínskom osvetovom stredisku, 
scenár a úvodné slovo. Spolupráca na výstave Zemplínske meditácie - Zemplínske 
múzeum, v novembri prezentácia: Verona, Rím v spolupráci so Slov. kult. inštitútom     
v Ríme); 

• PhDr. Čurmová: Kresťanské symboly - výstava v Prezidentskom paláci v Bratislave – 
december; 

• Mgr. Gembický - spolupráca s regionálnymi historikmi pri príprave publikácií (Dr. 
Dubovský - Zvony Revúcej), spolupráca s STV: podklady pre scenár “Zvony a zvonice 
Slovenska” (Zvony v povestiach a v tradícii), spolupráca s Duna TV: “Zvonolejári 
Buchnerovci”, rozhlasová relácia “Potulky po zvonoch v Košiciach”; 
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• Mgr. Gembický - spolupráca na vedecko-výskumnej úlohe CEP “História pís. kultúry    
v karp.-dunaj. regióne” - dokumentácia a výskum nápisov na zvonoch.; 

• Ing. Sobota: Sortiment drevín, výsadby a ich použitie v mestách a obciach. Prednáška 
pre zástupcov obcí a vlastníkov NKP v Moldavskom regióne v rámci cyklu Kultúrno-
historické pamiatky a ich prepojenie na cestovný ruch; 

• Ďurišová, M.: Opevnenie Košíc. In: Archaeologia Historica 28, 2003 (v tlači); 
• Ďurišová, M.: Prezentované archeologické náleziská v Košickom kraji.                        

In: Monumentorum tutela, 14, 2004 (v tlači); 
• Ďurišová, M.: Výskumy v Košiciach. In: AVANS v r. 2002, v tlači. 

 
KPÚ Nitra: 

a) publikačná činnosť 
Jurkovič 

• článok: „Tajomstvá meštianskych domov“ – DNEŠOK, uverejn. 14. 1. 2003; 
• článok: „Rekonštrukcia námestia PZ v Topoľčanoch (sk. reality  07/2003); 
• článok: „Tovarnícky kaštieľ (Sk.reality, 08/2003). 

Ptáček 
• Zmeny ano, straty nie (o predmete ochrany historiského centra Nových Zámkoch        

vo vzťahu k novej architektúre) in: Castrum Novum 24, XIII, 07/2003). 
 

b) prednášková činnosť  
Jurkovič 

• téma: Význam a zmysel pamiatkovej ochrany stredovekého mesta, rekonštrukcie       
a prezentácie pamiatkových hodnôt v pamiatkovo-chránenom  území (prednáška          
pre školských inšpektorov SR - január 2003); 

• téma: Význam a zmysel pamiatkovej ochrany stredovekého mesta, rekonštrukcie 
a prezentácie pamiatkových hodnôt v pamiatkovo-chránenom území (prednáška pre 
učiteľov dejepisu a výtvarnej výchovy okresu Topoľčany s ohľadom na Medzinárodný 
deň pamiatok a historických sídiel – marec 2003); 

• téma:  História mesta a stavebno-historický vývoj Topoľčian (prednáška 17. 5. 2003 
delegácii  nemeckých turistov);   

• téma: Prinavrátenie historického charakteru a zmysel ochrany pamiatkového fondu 
historického jadra Topoľčian pri obnove námestia (prednáška 27. 5. 2003 – návšteva 
prezidenta SR); 

• téma:  Obnova historického jadra mesta Topoľčany (Sro Bratislava – 28. 4. 2003); 
• téma: Pamiatková obnova románskeho kostola v Kuzmiciach, m.č. Vítkovce (SRo 

Bratislava,  24. 6. 2003); 
• téma: Cesta po románskych kostoloch a a renesančných kaštieľoch stredného Ponitria 

(SRo Bratislava, 25. 6. 2003). 
Ptáček 

• téma: Historický objekt  vs. postmoderné prostredie (pre poslucháčov  4. a 5. r. UKF 
FVV Nitra). 

 
c) propagácia pamiatkového fondu         
• téma:  Nový pamiatkový zákon, evidencia pamätihodností obce (Slovenský rozhlas,           

08/2003; 
• téma:  Vítkovce – r.k. kostol sv. Štefana, dokumentárny program o histórii kostola   

a jeho obnove (TV Zobor, 10/2003); 
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d) výstavná činnosť  
Ďuračka 

• výstava : „Ochrana historickej zelene“  (marec 2003 – Kultúrny dom Solčany).     
 
 
KPÚ Bratislava: 

a) prednášková činnosť 
Habáňová 

• Bratislava FFUK, katedra etnológie: 2 prednášky na tému etnokultúrne skupiny; 
• Zvolen, Vysoká škola drevárska: 4 prednášky na tému ľudové staviteľstvo. 

Baxa P. 
• Kláštorisko, XXXV. konferencia archeológie stredoveku. Prednáška: Nález 

stredovekého mosta cez Dunaj v Bratislave. 
• Komárno, Seminár – Stav a perspektívy prezentácie archeol. nálezísk na Slovensku. 

Prednáška: Archeologické náleziská ako súčasť architektonického dedičstva. 
Staník  

• Komárno. Seminár - Stav a perspektívy prezentácie archeol. nálezísk na Slovensku. 
Prednáška: Pamiatková prezentácia hradov a fortifikácií na Slovensku. Metodika 
prezentácie fragmentárne  zachovanej architektúry; 

• Trnava. Seminár – Pamiatky Trnavy a trnavského kraja. Prednáška: Nálezy 
drevozemných objektov z obdobia počiatkov mesta Trnavy v archeologickom výskume 
na Hviezdoslavovej ul. 12.  

 
 

b) publikačná činnosť 
Betková  – Sabadošová  – Havlík  

• Palugyiayho palác. 
Baxa  

• Archeologické náleziská ako súčasť architektonického dedičstva. Monumentorum tutela 
14; 

• Úvod k zborníku prednášok. Monumentorum tutela 14 (spoluautorstvo: J. Gregorová, 
V. Kohút); 

• Záver k zborníku prednášok. Monumentorum tutela 14. (spoluautorstvo: J. Gregorová, 
V. Kohút); 

• Register prezentovaných archeologických nálezísk na Slovensku. Monumentorum tutela 
14 (spoluautorstvo: J. Katkinová, R.Glazer-Opitzová); 

Staník  
• Nálezy drevozemných objektov z obdobia počiatkov mesta Trnavy v archeologickom 

výskume na Hviezdoslavovej ul. 12. Zborník: Pamiatky Trnavy a trnavského kraja 7. 
(spoluautorstvo: J. Urminský); 

• Pamiatková prezentácia hradov a fortifikácií na Slovensku. Metodika prezentácie 
fragmentárne  zachovanej architektúry. Monumentorum tutela 14 (spoluautorstvo:       J. 
Urminský). 

Korinková – Havlík  
• Hľadanie zaniknutého alebo Minulosť a budúcnosť Podhradia. Projekt 05/2003. 

Betková  
• Obnova meštianskeho domu na Laurinskej 9, Prešporské noviny 07/2003. 

Sabadošová–Korinková–Havlík–Habáňová  
• textové podklady k bulletinu vydanému PÚ SR v rámci medzinárodného stretnutia 

pamiatkárov – Tagungen – september 2003. 
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KPÚ Trnava: 
a) publikačná činnosť 
• Vydanie Zborníka zo seminára konaného dňa 3. 12. 2002 „Pamiatky Trnavy                    

a Trnavského kraja č.6“, rok vydania: 2003, Náklad: 300 ks, Zostavil: Žuffová; 
• Petrovič, R.: Prechádzka starou Sereďou, Sereď 2003; 
• Žuffová, J. – Kazimír, M.: Stavebno-historický vývoj domu na Hviezdoslavovej ul. č.12 

v Trnave,In. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 6; 
• Žemberová,R. – Žuffová,J.: K nálezom v podkroví domu na Potočnej ul.č. 65 v Skalici, 

In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 6; 
• Žuffová, J.: Dom na Hviezdoslavovej ulici 14 v Trnave, pre časopis Reality, 09/2003; 
• Žuffová, J.: Dom na Hviezdoslavovej 12 v Trnave, Novinky z Radnice, MÚ Trnava, 

03/2003; 
• Žuffová, J.: Dom na Trojičnom námestí v Trnave, Novinky z Radnice, MÚ Trnava, 

07/2003; 
• Žuffová, J.: Najstaršia etapa domu na Hlavnej č.1 v Trnave, k typu meštianskeho domu 

viazaného na nemeckú kolonizačnú vlnu, Archeológia historica, Brno 28/03. 
 

b) prednášková činnosť 
• Organizačné zabezpečenie seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ konaného 

2. 12. 2003; 
• Petrovič:  Prechádzka starou Sereďou - premietanie pohľadníc, Sereď, 28. 2. 2003; 
• Žuffová: Prednáška o uplatnení zákona č. 49/2002 Z.z. v praxi na FF UK Bratislava, 

03/2003; 
• Kvetanová: „ Archeologický výskum v podmienkach zákona o ochrane pamiatkového    

fondu“ - prednáška na celoslovenskom seminári Trnavských muzeologických dní 
konanom 26.-27.júna 2003 v Západoslovenskom múzeu Trnava; 

• Klačanská : prednáška spojená s obhliadkou kostola sv.Michala v Lančári; 
• pre študentov odboru Dejiny umenia a kultúry Trnavskej univerzity k mesiacu 

kultúrneho dedičstva (16. 5.); 
• Petrovič: Vodný mlyn Hosté, odborný seminár: Dedinské technické pamiatky, 

Regionální muzeum Vysoké mýto, Česko; 
• Žuffová: Uplatnenie nálezov z pamiatkových výskumov na stavbách v Trnave 

obnovených v rokoch 1993-2003 prednáška na seminári dňa 2. 12. 2003 „Pamiatky 
Trnavy a Trnavského kraja“. 

 
KPÚ Trenčín: 

    a) prednášková činnosť 
• v priestoroch Kaštieľa Orlové, Považská Bystrica  – architektúra baroka so zreteľom    

na národnú kultúrnu pamiatku Orlové, - prednáška v rámci Mesiaca kultúrnych 
pamiatok pre žiakov stredných škôl v priestoroch múzea; 

• Rímsko – katolícky  kostol  piaristov  v Prievidzi -  dejiny  a  ikonografia   výtvarnej 
výzdoby exteriéru a interiéru kostola „Slávni a oslávení - ikonografia výtvarnej výzdoby 
Kostola piaristov v Prievidzi“ – cyklus prednášok v priestoroch kostola  26. 5., 27. 9., 
13. 10.,  29. 10.  a 15. 11. , určené boli odbornej a širokej verejnosti; 

• v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 27. 9. 2003 sa uskutočnilo v priestore 
kostola soirée  doplnené horeuvedenou prednáškou; 

• prednáška v Rím. – kat. kostole sv. Gála v Turanoch: „Sv. Katarína Alexandrijská – 
Obraz v kulte a umení“, 24. 11.; 
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• Rím. kat. kostol sv. Mikuláša biskupa v Porube – dejiny a ikonografia výtvarnej 
výzdoby kostola – prednáška v rámci Fóra sv. Jozefa Kalazanského - pre učiteľov 
piaristických škôl na Slovensku /13. 6. 2003/. 

 
b) publikačná činnosť 

regionálna tlač:  
• Prieboj – titulky :          

- Symbol pokory, odpustenia lásky a nádeje; 
- Spoločné výtvarné a ikonografické znaky vo viacerých lokalitách; 
- Zvláštny príbeh s nánosom nostalgie a bezradnosti; 

• Obzor –   titulok :          
- Čo s hradom našim ?;   
- Najväčším problémom sú peniaze; 

• Trenčianske noviny :  
- informácie v súvislosti s havarijným stavom  západného múra   Trenčianskeho hradu; 
- Nálezy sú majetkom štátu; 

• Záhorák –   k výstavbe supermarketu Billa v Myjave.  
rozhlas: 

• Pútnické miesta na hornej Nitre : 6. 9. v relácii  Haló, sobota , Slovenský rozhlas; 
• II. seminár reštaurovania v Bojniciach : 18. 9. , Rádio Regina Banská Bystrica; 
• Slávni a oslávení : 15. 11. 2003, Haló sobota, Slovenský rozhlas; 
• Reštaurovanie  stredovekých  nástenných  malieb  a renesančného maľovaného stropu 

v r .k. kostole sv. Mikuláša v Porube, reportáž v spolupráci s Mgr. K. Vlkom, nahrávané 
1. 12. 2003. 

televízia: 
• TA 3 – informácie o obnove a archeologickom výskume v rímsko - katolíckom kostole 

sv. Martina v Bojniciach.  
bulletiny vydané  k podujatiam s rovnomennou štúdiou: 

• Slávni a oslávení – Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie                        
v  Prievidzi  /pri príležitosti  Dni európskeho kultúrneho dedičstva/  

• Sv. Katarína Alexandrijská – Obraz v kulte a umení. 
 

c) výstavná činnosť 
• Reštaurovanie Madony z Bánoviec nad Bebravou – koncepcia a prípravné práce 

/výstava sa neuskutočnila pre nedostatok finančných prostriedkov na vydanie 
reprezentačného katalógu, čo bola podmienka hlavného organizátora/. 

 
KPÚ Žilina: 
Aktívna publikačná, prednášková a výstavná činnosť 

• BABJAKOVÁ, Z.: Cyklus prednášok z dejín výtvarnej kultúry na Súkromnej akadémii 
vzdelávania, pobočka Žilina (druhý polrok školského roku 2002/2003);  

• DUDÁŠ, M.: Otvorenie výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“,  
v Slovenskom Inštitúte vo Varšave (Poľsko) dňa 20. 02. 2003 a v Bavorskom 
pamiatkovom úrade v Mníchove, Nemecko (spolupráca s Generálnym konzulátom SR) 
dňa 21. 10. 2003;  

• DUDÁŠ, M.: prednáška „Pamiatkový fond Žilinského kraja – ochrana a prezentácia“, 
Národný park Malá Fatra, 25. 02. 2003.  

• ZACHAR, J.: prednáška „K datovaniu hrádkov púchovskej kultúry na severozápadnom 
Slovensku“. Konferencia – Doba laténska v Čechách, na Morave a Slovensku, 12. 05. 
2003, Vranov n./ Dyjí, Česká republika.  
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• ZACHAR, J.: prednáška „Stav prezentácie archeologických lokalít v Žilinskom kraji“. 
Konferencia – Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk 
a archeologických torz, 29. 10. 2003, Komárno.   

• DUDÁŠ, M.: Conservation of Vernacular Architecture in Slovakia. Prednáška            
pre Academiu Istropolitana Nova, Sv. Júr, 04. 12. 2003.       

• DUDÁŠ, M.: Drevené synagógy na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá č. 4/2003, s. 47-
51. 

• ŠIMKOVÁ, Z.: – ZACHAR, J.: Prieskum polohy Ráztoky v Liptovskom Mikuláši. 
Avans 2002, Nitra 2003, s. 148-149.  

 
KPÚ Banská Bystrica: 

a) prednášková činnosť 
• Ing. arch. Katarína Vošková: „Aktuálne otázky pamiatkovej obnovy“ – prednáška       

na seminári pre učiteľov škôl zapojených do programu UNESCO, poriadané 
Slovenskou komisiou UNESCO, 22. marec 2003, Banská Štiavnica; 

• Ing. arch. Andrea Nižňanská: „Prístupy k ochrane historických okien a dverí v Banskej  
Štiavnici“, medzinárodná konferencia „Stavebne-historický pruzkum, Okná a dvere“,   
Nové Hrady, Česká republika, jún 2003; 

• Ing. arch. Katarína Vošková: „Ohrozené pamiatky v Banskej Štiavnici a niekoľko 
príkladov záchrany“, medzinárodná letná škola architektúry, Eger, Maďarsko, 24. jún – 
2. júl 2003;    

• Ing. arch. Katarína Vošková: „Pamiatková starostlivosť v Banskej Štiavnici“, prednáška  
a exkurzia pre poslucháčov FA STU  v rámci výuky na detašovanom pracovisku 
v Banskej Štiavnici, v 2 cykloch pre študentov FA STU, október-november 2003;     

• Ing. arch. Iveta Chovanová, Ing.arch. Katarína Vošková: „Historický architektonický  
detail v Banskej Štiavnici“, konferencia FA STU, Bratislava, marec 2003;  

• Mgr. Michal Šimkovic: Hrady na Slovensku. Prednáška na Veľkej výmene skúseností 
2003 v Bratislave.  November 2003; 

• Mgr. Michal Šimkovic: Metodika pamiatkových úprav hradov na Slovensku.  
Prednáška na seminári „Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk         
na Slovensku“, 27. – 29. 10. 2003 Komárno; 

• Mgr. Michal Šimkovic: Starý zámok v Banskej Štiavnici. Výskum a metodika  
pamiatkovej obnovy. Prednáška a exkurzia pre poslucháčov FA STU  v rámci výuky   
na  detašovanom pracovisku v Banskej Štiavnici. 

• Ing. arch. Maršálková, Ing. Finka a Ing. arch. Čurilla: V rámci prerokovania Zásad 
pre  Pamiatkovú rezerváciu Kremnica a Pamiatkovú zónu  „Územie banských diel 
v okolí  Kremnice na spoločnom zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a 
životného prostredia, Komisie pre evidenciu pamätihodností, poslancov Mestského 
zastupiteľstva a pracovníkov Mestského úradu v Kremnici dňa 8. 10. 2003 bol 
prednesený vývoj,  pamiatkové hodnoty územia a zásady ochrany chránených území .  

• Ing. arch. Jarmila Maršálková: Kultúrne a prírodné dedičstvo Kremnice a okolia,  
prednáška pre absolventov kurzu - kandidátov na sprievodcov po meste Kremnica, 
organizovalo Informačné centrum pri Mestskom úrade v Kremnici, dňa 17. 12. 2003. 

• Ing. arch. Ľubomír Farkaš, CSc.: „Záchrana, ochrana a využitie národopisných 
pamiatok a zbierok so zreteľom na Pamätný dom Jozefa Gregora-Tajovského 
v Tajove“, prednáška na seminári  konanom 24.9.2003 v Banskej Bystrici na tému 
Intencie záchrany a využitia kultúrnych pamiatok v Banskobystrickom regióne, 
usporiadaný v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v spolupráci Štátnej vedeckej 
knižnice Banská Bystrica a KPÚ Banská Bystrica 



 50

• Mgr. Anna Skelton: Ľudová architektúra a ľudový výtvarný prejav v regióne 
Podpoľania   v súčasnosti, 1. novembra 2003, prednáška v Múzeu Podpoľania Detva pre 
predmetovú  sekciu učiteľov dejepisu a výtvarnej výchovy okresu Detva. 

• Ing. arch. Anna Hojčková, Anna Puškárová: „Podoby ľudovej architektúry Hontu“ 
prednáška na seminári  „Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Hontu“ 14.-15. október 
2003, Hontianske Nemce 

 
b) publikačná činnosť 
• Mgr. Erika Hrašková: Lučenec, časť Opatová – niekoľko postrehov 

k „prezentovanému“ prieskumu zaniknutého kláštora. In : Informátor AÚ SAV, Nitra, 
2003; 

• Mgr. Erika Hrašková: Výsledky sondážneho výskumu v chodbe bývalého väzenia     
na hradeModrý Kameň, AVANS  2002 vydaný v roku 2003; 

• Mgr. Peter Mosný: Archeologický výskum Horná Lehota Hrádok – príspevok, 
AVANS 2002 vydaný v roku 2003; 

• Hrašková, E. – Šimkovic, M.: Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov 
v regióne Novohradu a Hontu. In Archaeologia historica 28, Brno 2003, s. 477 – 489;  

• Hrašková, E. - Šimkovic, M. 2003: Príspevok k poznaniu stredovekej 
sakrálnejarchitektúry v Novohrade a Honte. In: Archeologia historica 28;  

• Mgr. Michal Šimkovic, Buran, D. a kol.: Dejiny výtvarného umenia Slovenska. 
Gotika. Bratislava 2003. Spoločne s M. Bónom autor 4 kapitol (Opevnené sídla         
v 2. polovici 13. a začiatkom 14. stor., Opevnené sídla za vlády Anjouovcov. Opevnené 
sídla za vlády Žigmunda Luxemburského. Opevnené sídla v neskorom stredoveku) 
a samostatne autor 11 katalógových hesiel (Zvolen, Vígľaš, Kapušany, Slanec, Vinné, 
Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Branč, Nový hrad  (Šarišský hrádok, Hanigovce), 
Liptovský hrádok, Plavecký hrad). 

 
KPÚ Prešov: 

a) prednášková a propagačná činnosť 
• Čechová, J.: Podpora a zdroje financovania regionálneho rozvoja – konferencia 

o využívaní prostriedkov z fondov EÚ – Prešov 19. 3. 2003; 
• Čechová, J.:Kultúrny kontaktný bod Kultúra 2000 – seminár o podpornom programe 

EÚ – Prešov 20. 4. 2003; 
• Čechová, J.:Bardkontakt 2003 v Bardejove - 27. 8. - 29. 8. 2003; 
• Čechová, J.:NOSTALGIA EXPO 2003 Bratislava – 5.9.-7.9.2003; 
• Čechová, J.: Seminár o grantovom programe MK SR – OBNOVME SI SVOJ DOM – 

Bratislava 7. 1. 2003; 
• Čechová, J.:Odborný seminár o omietkach – PÚ Bratislava – 6. 1. 2003; 
• Glos, P.: Účasť na XXXV medzinárodnej konferencii archeológie  stredoveku s témou 

Hranica v živote stredovekého človeka.  Hrabušice 29. 9. –  3. 10. 2003; 
• Ižvolt, P.:  V mesiaci apríl tri prednášky pre ZUŠ a Pedagogickú školu „Pamiatkový 

fond mesta Levoča“, „Vývoj dejín pamiatkovej starostlivosti“, „Svetové kultúrne 
dedičstvo“; 

• Ižvolt, P.: Príspevok do Slovenského rozhlasu „18.apríl a ohrozené pamiatky“; 
• Ižvolt, P.:Príspevok do Slovenského rozhlasu „Thomas Ender a umenie akvarelu- 

historické zobrazenia Horného Uhorska“; 
• Ižvolt, P.: V mesiaci apríl tri prednášky pre ZUŠ a Pedagogickú školu „Pamiatkový 

fond mesta Levoča“, „Vývoj dejín pamiatkovej starostlivosti“, „Svetové kultúrne 
dedičstvo“; 
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• Jacková, A.: Upozornenie na umiestnenie reklám, označenie prevádzok, oznamov 
a technických zariadení na národných kultúrnych pamiatkach a objektoch situovaných  
v pamiatkovom území – MPR Levoča, Levočský informačný mesačník, máj 2003; 

• Lačná, I.:„Kultúrne pamiatky a ochrana pamiatkového fondu na Slovensku“ prednáška 
pre študentov stredných a 2.stupňa základných škôl mesta Poprad, ktorí sú zapojení     
do projektu „Výchova k europanizmu“, konala sa v priestoroch Okresného archívu 
v Spišskej Sobote, 20. 11. 2003; 

• Lukáč, G.:Účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii „Archeologické  výskumy 
realizované v roku 2003 na území juhovýchodného Poľska, Západnej Ukrajiny 
a severného Slovenska“ konanej v dňoch 19. – 20. marca 2003 s prednáškou – II. Etapa 
archeologického výskumu Radničného námestia v Bardejove; 

• Lukáč, G.: Prednáška „Praveké a včasnostredoveké osídlenie Bardejova a okolia“, 
Konferencia k 100. výročiu založenia Šarišského múzea, Bardejov, 06/2003; 

• Lukáč, G.:K počiatkom hradnej architektúry v Karpatskej oblasti na severnom 
Slovensku. In: Zamki i przestrzeń spoleczna w Europie środkowej i wschodniej. 
Warszawa 2002, s. 256-268; 

• Lukáč, G., Uličný, M.: Archeologický výskum na Radničnom námestí v Bardejove. 
AVANS v r. 2001. Nitra 2002, s. 119-120; 

• Lukáč, G.: Účasť na konferencii „Stav a perspektíva archeologických nálezísk               
na Slovensku“ v Komárne 26. 10. - 29. 10. 2003; 

• Lukáč, G.: Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Archeologické  výskumy 
realizované v roku 2003 na území juhovýchodného  Poľska, Západnej Ukrajiny 
a severného Slovenska“ konanej v dňoch 19. - 20. marca 2003 s prednáškou - II.atapa 
archeologického výskumu Radničného námestia v Bardejove. Rzesov; 

• Lukáč, G.: Prednáška o hradoch na Spiši spojená s exkurziou pre členov Spišského 
dejepisného spolku. 20. 9. 2003; 

• Lukáč, G.: Prednáška „Nález stavebnej obetiny v meštianskom dome č.37 Levoča“, 
konferencia „Stredoveká archeológia“ v Hrabušiciach-29.9.-3.10.2003; 

• Lukáč,G.: Medzi Bardejovom a Gorlicami (3 kap.), Bardejov 2003; 
• Petranská, D.: Účasť na letnej univerzite v Nosvaji (Maďarsko) v dňoch 24. júna – 2. 

júla 2003 s prednáškou o technickej pamiatke – Gápeľ v Solivare; 
• Petranská, D.: Účasť na Bardkontakte 2003 v auguste 2003 s príspevkom Bosákova 

banka v Prešove; 
• Petranská, D.: Prednáška o pamiatkovej starostlivosti pre žiakov SOU umeleckých 

remesiel Prešov; 
• Petranská, D.: Panelová diskusia o MPR Prešov s architektmi z Nemecka; 
• Petranská, D.: Sprevádzanie študentov architektúry z Izraela po MPR Prešov 

a židovských pamiatkach v rámci WORKSHOPu; 
• Poláková, M.: Medzinárodný worschop o ochrane drevených chrámov, 22. - 24. 10 

2003 
• Semanová, E.: Účasť na medzinárodnej konferencii – Obnova parku v Dukle (Poľská 

republika) konanej dňa 17. 1. 2003; 
• Semanová, E.: Účasť na medzinárodnom sympóziu „ Cintoríny“ v Nitre v dňoch  16. 

a 17. 10. 2003 s prednáškou Cintorín ako architektonicko - sadovnícka kompozícia        
vo väzbe na jej vývoj a tradície; 

• Suchý, Ľ.: Účasť na pracovnom seminári o krovoch v Libochoviciach, ich  prieskum 
a dokumentácia; 

• Suchý, Ľ.: Účasť na kurze „Dokumentace a prúzkumy historických krovú“ Libochovice 
16. - 20. 6. 2003; 
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• Uličný, M.: Účasť na XIX Konferencji Sprawozdawczej v Rzeszowe (Poľská 
republika) konanej v dňoch 18. - 21. 3. 2003 s prednáškou Výsledky archeologického 
výskumu v Červenom Kláštore; 

• Uličný, M.: Účasť na seminári Prezentácia archeologických nálezísk Komárno 10/2003, 
vystúpenie s prednáškou Prezentácia archeologických nálezísk v Prešovskom kraji; 

• Vološčuk, P.: Seminár o štrukturálnych fondoch EÚ – Bratislava 6. 9. 2003; 
• Vološčuk, P.: Medzinárodný workshop o ochrane drevených chrámov, 22. - 24. 10. 

2003 
b) propagačná činnosť – príspevky pre rádiá a televízie 
• Ižvolt, P.: Príspevok do Slovenského rozhlasu „18.apríl a ohrozené pamiatky“; 
• Ižvolt, P.: Príspevok do Slovenského rozhlasu „Thomas Ender a umenie akvarelu- 

historické zobrazenia Horného Uhorska; 
• Kubeková, L.: Nové evanjelické kolégium. Rádio Východ; 
• Pappová, J.: Obnova farského kostola v Stropkove. Rádio Východ; 
• Poláková, M.:Ochrana pamiatkového fondu v Prešovskom kraji, Televízia Vega; 
• Poláková, M.:18. apríl - Medzinárodný deň pamiatok a historických sídel, Rádio 

Východ; 
• Semanová, E., Glos,P.: Bardejov, Reanimácia námestia – účasť na priamej televíznej 

besede v Bardejovskej televízii; 
• Suchý, Ľ.: Solivar s areálom (aktuality, regionálne spravodajstvo) STV, september 

2003. 
c) výstavná činnosť 
• Putovná výstava – ARCHITEKTONICKÉ SLOHY – výber z pamiatok Prešovského 

kraja  - k 18. aprílu 2003 v Šarišskej  galérii Prešov /24. 4.- 16. 5. 2003/  
Ďalšie výstavne miesta v roku 2003: 

- Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou /27. 5. - 31. 7. 2003/; 
- Okresná knižnica v Bardejove /1. 8. - 30. 9. 2003/; 
- BARDKONTAKT Bardejov – 27. 8. – 29. 10. 2003; 
- Zemplínske múzeum Michalovce /27. 10. - 15. 12. 2003/; 

- Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa /29. 12. 2003 – 30. 1. 2004/; 
Za výstavu udelilo Mesto Bardejov Krajskému pamiatkovému úradu Prešov          
dňa   29. 8. 2003 OCENENIE za komplexnú prezentáciu historických objektov        
na Bardkontakte 2003. 
• Spišský hrad a pamiatky jeho okolia – svetové dedičstvo (k 10.výročiu vyhlásenia), 

spolupráca pri príprave výstavy na Spišskom hrade (Ing.arch. Ižvolt); 

d) publikačná činnosť 
• Glos, P. – Šimkovic, M.: Nové poznatky o stredovekej podobe pohraničných hradov 

Ľubovňa a Plaveč. In: Archaeologia historica 29, v tlači; 
• Jacková, A.: Upozornenie na umiestnenie reklám, označenie prevádzok, oznamov 

a technických zariadení na národných kultúrnych pamiatkach a objektoch situovaných  
v pamiatkovom území – MPR Levoča, Levočský informačný mesačník, máj 2003; 

• Kubeková, L.: Nepotrestaný vinník – Baťov dom nevybudovali podľa schválených 
projektov, Prešovský večerník, 16. 4. 2003; 

• Lukáč, G.: K počiatkom hradnej architektúry v Karpatskej oblasti na severnom 
Slovensku. In: Zamki i przestrzeń spoleczna w Europie środkowej i wschodniej. 
Warszawa 2002, s. 256-268; 

• Lukáč, G., - Uličný, M.: Archeologický výskum na Radničnom námestí v Bardejove. 
AVANS v r. 2001. Nitra 2002, s.119-120; 

• Pappová, J.: Oživené pamiatky – putovná výstava. Pamiatky a múzeá 1/2003, s.72; 
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• Pappová, J.: Renesančný skvost – Kaštieĺ vo Fričovciach opäť zažiari v celej kráse, 
Prešovský večerník, 16. 4. 2003; 

• Petranská, D.: Festival architektúry Prešov 2003. In: Informácie s prostredia CAD pre 
architektúru, interiér a design 3/2003; 

• Petranská, D.: Symbol nášho mesta – Floriánova brána, Prešovský večerník, 16. 4. 
2003; 

• Petranská, D.: Nová architektúra v centre Levoče. In: ASB 7/2003, 54-57; 
• Petranská, D.: Do banky sa vrátila banka. In. ASB 5/2003, s. 36-39; 
• Petranská, D.: Rekonštrukcia Divadla Jonáša Záborského v Prešove. CD ROM 2003 

(Divadelný ústav); 
• Petranská, D.: Bosákova banka. In: Bardkontakt 2003, Bardejov 2003; 
• Petranská, D.: Ocenenie EUROPA NOSTRA 2003 aj pre Prešov. In: Pamiatky 

a múzeá 2/2003, s. 66-67; 
• Poláková, M.: 18.apríl – Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel – 

„Bohatstvo minulosti“, Prešovský večerník, 16. 4. 2003; 
• Poláková, M.:  Lavice v novom šate – Radikálny rešt. zásah vo františkánskom 

kostole, Prešovský večerník, 16. 4. 2003; 
• Poláková, M.: Bardkontakt 2003 – úvodník do buletínu; 
• Semanová, E.: Cintorín ako architektonicko-sadovnícka kompozícia vo väzbe na jej 

vývoj a tradície. In: Cintoríny, Nitra 2003; 
• Uličný, M.: Stredoveký kostol – Archeologický výskum v Gregorovciach odkryl 

základy  sakrálnej stavby, Prešovský večerník, 16. 4. 2003; 
• Uličný, M.: Cintoríny z pohľadu archeológa. In. Cintoríny, Nitra 2003; 
• Uličný, M.: Veľká stredoveká kolonizácia a keramická produkcia na východnom 

Slovensku. In: Archeologia historica 28, 2003, s. 611-620; 
• Kolektív.: Kurz Pruzkumy a dokumentace historických krovu 2002 (grafická príloha - 

Suchý, Ľ.) In.: Zprávy památkové péče 63/2003/3, 207-210. 
 

Úlohy plnené Pamiatkovým úradom a krajskými pamiatkovými úradmi v roku 2003 
mimo  PHÚ PÚ SR: 
 

1/ PÚ SR Bratislava: 

Odbor štátneho informačného systému: 

• Zabezpečenie pripojenia ku katastru cez sieť Govnetu; 

• Spracovanie zadanie pre rozšírenie lokálnej siete PÚ SR pre Datalan; 

• Aktualizácia registrov ÚZPF: 
 

Aktualizácia číselných kódov ZUJ  - UTJCIS.dbf podľa Vestníka vlády. 
Nehnuteľné NKP: 
- 57 – nových záznamov (doplnenie evidencie  o NKP vyhlásené v roku 2003, a nové 

rozpisy objektovej skladby na základe revízie ÚZPF. 
- 82 – vyradených záznamov z toho zrušenie vyhlásenia za pamiatku 65 PO  
- priebežná aktualizácia 
o 227 na základe PHÚ1 – Revízie ÚZPF; 
o cca  250 podľa jednotlivých informácií (IS katastra, MKSR – ponuky na predaj, 

oznámenia vlastníkov, oznámenia KPÚ a pracovníkov centra (OVŠS a OPRSK). 
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Hnuteľné NKP: 
- 39 – nových záznamov (doplnenie evidencie  o NKP vyhlásené v roku 2003, a nové 

rozpisy objektovej skladby na základe revízie ÚZPF. 
- 29 – vyradených po zrušení vyhlásenia  a prevode do zbierok. 

• Štatistické zisťovanie KULT 1-01 , doplnky , urgencie, vyhodnotenie a vyplnenie 
formulárov pre MK SR a SŠÚ za rok 2002 a spracovanie zoznamu spravodajských 
jednotiek pre rok 2003; 

• Herein 
- adresár NGO – doplnenie oblasti, adries a zodpovedných osôb,  
- spracovanie geopolitických údajov o SR. 

• Spracovanie podkladov pre návrh Evidencie pamätihodností obcí v mesiacoch jún a júl, 
ktoré si vyžiadala SKD MK SR; 

• Verejnosť prejavila v roku 2003 veľký záujem o Katalóg pamiatok na predaj, či už 
priamo o prezenčné štúdium, alebo o kúpu CD ROM s katalógom, ktorý bol preto 
priebežne aktualizovaný; 

• Štatistické prehľady, listy a vypracovanie  zoznamov rôznych odborov a hľadísk 
1. počet PO v pamiatkových zónach; 
2. prehľad o KP zaradených do katalógu, už predaných, opätovne predaných, aktuálnych 

atď.; 
3. mesto Trnava – štatistika pre Slovenskú technickú univerzitu Bratislava;   
4. počet KP/PO (PP) pre KPÚ;  
5. NhKP obdobie 1850 - 1899 – zoznam – CHTO; 
6. Architektúra 19. a 20. st. v ÚZPF – zoznam – CHTO; 
7. Vojnové hroby – zoznamy;   
8. Železnice v ÚZPF – zoznam podľa vlastníkov, zoznam podľa lokalít;  
9. Bratislava – banky v ÚZPF – zoznam; 
10. Sídla zahraničných zastupiteľstiev v pamiatkových objektoch; 
11. Pamiatky v rezorte ministerstva zdravotníctva  a pamiatky s využívaním pre 

zdravotnícke účely; 
12. Pamiatky s využitím pre sociálne služby – zoznam pre MK SR; 
13. Pamiatky s využívané pre školstvo – zoznam pre MK SR; 
14. zoznam zrušených NhKP od r. 2000 – pre OVŠS; 
15. zoznam novozapísaných NhKP od r. 2000 – pre OVŠS; 
16. zoznam pamiatok vo vlastníctve ECAV v Bratislava a výpisy; 
17. zoznam hradov; 
18. zoznam NhKP – kalvárie, sochy s tematikou kalvárií; 
19. zoznam NhKP vo vlastníctve Allianz – Slovenskej poisťovne; 
20. zoznam NhKP - Trenčiansky kraj – PF UK; 
21. pamiatky so vzťahom k lesníctvu – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen; 
22. Podunajské Biskupice – zoznam – SAV (Ústav krajinnej ekológie); 
23. Zoznamy pre agentúry Životného prostredia (regióny a kraje); 
24. Zoznam pre katalóg agentúry Životného prostredia Žilina; 
25. Zoznam pre SACR – cestovný ruch; 
26. Podklady pre GIS Ministerstva životného prostredia; 
27. Výber objektov pre doloženie koncepcie sekčného šéfa – obnova; 
28. Zoznam objektov neziskovej sféry v zlom stave – GR SKD MK SR; 
29. Finančné štatistky o obnove NKP pre GR SKD MK SR; 
30. Prehľad stavebno-technického stavu za roky 2001 - 2003 za SR v počtoch podľa 

objektov a v percentách za SR a podľa krajov pre GR SKD. 
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II. polrok 2003: 
1. Dukelské bojisko – zoznam pre vojenský historický ústav; 
2. Lipovce – časť Lačnov – zoznam NKP na území pamiatkovej zóny; 
3. Rudné bane, a.s. – zoznam NKP vo vlastníctve (51 PO) Ing. Reithar; 
4. Horný Zemplín– zoznam NhNKP pre Regionálnu rozvojovú agentúru Humenné; 
5. Bratislava-Petržalka- zoznam NhKP na nábreží Dunaja – (Hydroconsulting); 
6. Kaplnky, božie muky – zoznamy pre systemizáciu stavieb a sôch; 
7. Katalóg pamiatok na predaj – aktualizovaný zoznam – stav august 2003 ; 
8. Podklad pre návrh ochranného pásma Spišského hradu – zoznamy NhNKP vo 

vybraných obciach – tvar html, xls, T602, zoznam zrušených NhNKP vo 
vytipovanom území – tvar html.; 

9. Technické pamiatky (T na 1.mieste, T na inom ako 1.mieste) – (Gojdičová); 
10. Reštaurované vitráže – prehľadanie arvkp.dbf, selekcia, zoznam – (Ševčíková, 

Gajdošová); 
11. Zoznam kostolíkov so stredovekou nástennou maľbou, výber objektov v Gemerskej 

a Abovskej župe; 
12. Zoznam židovských pamiatok – MKSR (Tahy); 
13. Zoznam pamiatok viažucich sa na maďarskú menšinu – MKSR (Tahy); 
14. Zoznam pamiatok viažucich sa na poľskú a rusínsku – MKSR (Tahy); 
15. Zoznam polyfunkčných domov, súborov bytových domov, bytových domov obd. cca 

1920-1940 – pre KPÚ Košice –( Kalinová, Husovská); 
16. Zoznam plavární, bazénov, mestských kúpeľov, kúpalísk – (Kalinová, Husovská) 
17. Kežmarok – zoznam NhNKP v MPR a mimo MPR, špec.triedenie podľa parcely, – 

pre opravu kódov ochrany v katastri - (Správa katastra Kežmarok); 
18. Zoznam pamiatok vo vlastníctve VÚB, a.s. – mpakanova@vub.sk; 
19. Zoznamy pamiatok na predaj – 1994-2003;  
20. Zoznam technických pamiatok Prešovského kraja – email; 
21. Pamiatky v obci Komjatice – publikácia o obci – osobne; 
22. Zoznam židovských pamiatok – MK SR-Liptay + Dvořáková; 
23. Zoznam pamiatok bratislavského kraja týkajúcich sa I. a II. svetovej vojny – SZPB; 
24. Zoznam vybraných pamiatok Banskej Štiavnice (nevyhovujúci STS) – (Reithar); 
25. Zoznam hradov s muzeálnym a galerijným využitím – (asi pre tlač); 
26. Zoznam pamiatok mesta Liptovský Mikuláš – (Mesto Liptovský Mikuláš); 
27. Zoznam pamiatok Trnavského kraja – (Ministerstvo hospodárstva SR); 
28. Príprava podkladov pre SNG – NKP hnuteľné evidované v ÚZPF, pre katalóg 

výstavy  Gotika na Slovensku 58ks; 
29. Zoznamy najohrozenejších NKP; 
30. Žilinský kraj - zoznam HKP podľa okresov; 
31. Trnavský kraj- zoznam HKP podľa okresov; 
32. príprava základnej ikonografie a námetov, používaných v EKP (hnuteľné KP) – 

rozpracované;  
33. Stredoveká tabuľová maľba v oblasti Bratislavského a Trnavského kraja, 
34. Nehnuteľné KP – Rekreačný potenciál vodného toku Malý Dunaj – podľa 

priloženého zoznamu obcí; 
35. Renesančný nábytok na Slovensku (zoznam). 
• Listy  (alebo vybavené e-mailom) - potvrdenia, výpisy, zoznamy, preverovanie údajov 

pre vlastníkov pamiatok a odbornú verejnosť:   cca 50 ks 
• Preverovanie v databázach katastra a výpisy z nich   136 ks 
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Odbor osobitného archívu: 
Správa registratúry: 

1. zorganizovanie a zabezpečenie kúpy licencie programu WINASU a zabezpečenie 
školenia pre zamestnancov  KPÚ;  

2. zavádzanie a inštalovanie  WINASU na KPÚ a PÚ SR Bratislava. 
 

Odbor výkonu štátnej správy: 
Kontrolné a hodnotiace úlohy: 

• Kontrola odbornometodických činností a výkonu štátnej správy na KPÚ Banská 
Bystrica a jeho pracoviskách ako aj v Žiline;  

• Vyhodnotenie výkonu štátnej správy v oblasti archeológie PÚ SR a KPÚ za rok 2002. 
Úlohy zamerané na hodnotenie stavu pamiatkového fondu 

• Spolupráca pre OŠIS – výber najohrozenejších HNKP – pre MK SR; 
• Odborná kontrola návrhov na vyhlásenie za NKP. 

Úlohy pre MK SR 
• Bezpečnostný systém SR pre oblasť pamiatkového fondu- správa pre MK SR;  
• Spolupráca na vypracovaní materiálu pre MK SR – Návrh kultúrnych aktivít PÚ           

na r. 2004 a r. 2005-6;  
• Príprava podkladov a spolupráca na vypracovaní materiálu pre MK SR – Kultúrna 

politika štátu; 
• Podklad pre odpoveď Centru svetového dedičstva, Bardejov; 
• Pripomienkovanie Európskeho dohovoru o KD;  
• Riešenie legislatívnych problémov súvisiacich s prácou Komisie pre ochranu súčastí 

KD;  
• Pripomienky k materiálu „Metodické usmernenie ochrany KP pri vzniku mimoriadnej 

udalosti, krízovej situácii mimo času vojny a vojnového stavu, v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“ vypracovaného referátom obrany MK 
SR;  

• Vyjadrenie k záznamu PI MK SR k otázke obnovy kaštieľa sv. Žofie v Ružomberku; 
• Pripomienkovanie stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní; 
• Pripomienkovanie návrhu vyhlášky MŚ SR o periodickom hodnotení výskumu 

a vývoja; 
• Podklad k plneniu uznesenia vlády č. 552/2002 k správe medzirezortnej komisie pre 

záchranu lokalít v Zozname svetového dedičstva za rok 2001;  
• Odborné posúdenie stavu sochárskych diel v NKP areál medzinárodného sochárskeho 

sympózia vo Vyšných Ružbachoch pre MK SR; 
• Príprava podkladov pre Archeologickú radu MK SR;  
• vyjadrenie k Japonský kultúrny grant 2004; 
• Námety na maďarsko-slovenskú spoluprácu; 
• vyjadrenie k Edinburghskej deklarácii prijatej na 10. medzinárodnej konferencii 

národných trustov v Edinburghu 15. -19. septembra 2003; 
• Zaslanie Námetov pre rokovanie ministra kultúry s partnermi v Taliansku; 
• Zaslanie odpovede k požiadavke na Spoluprácu so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi; 
• Odborný sprievod po pamiatkach regiónu Záhorie pre pracovníkov MK ČR. 

Usmerňovanie vlastníkov a užívateľov, odborno-metodické otázky 
• Usmernenie SNG ohľadne výkonu štátnej správy a postupov pri premiestňovaní a 

reštaurovaní HNKP v súvislosti s prípravou výstavy Gotika; 
• Pripomienkovanie ZPS PZ Bojnice pre KPÚ Trenčín; 
• Oslovenie starostov a primátorov miest s pamiatkovými územiami v súvislosti               

s prechodom kompetencií stavebného zákona a zaslanie príručky Vademecum vlastníka;  
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• Priebežné riešenie problematiky pamiatkovej ochrany územia MPR Bratislava - 
Podhradie, časť Vydrica a Zuckermandel - prehodnotenie, posúdenie „Zásad ochrany“ 
pre toto územie, vypracovanie stanovísk, účasť na rokovaniach a pracovných 
stretnutiach. 

Spracovávanie a realizácia projektov 
• Vitráže – celoslovenské zmapovanie a výskum príprava podkladov – ponuky              

pre rokovacie konanie o návrhu zmluvy, upresňovanie organizačnej stránky úlohy 
a s ním súvisiaca písomná agenda s MK SR; 

• Príprava projektu „Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako 
integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva“ v spolupráci s AÚ SAV v Nitre; 

• Projekt Interreg III C, spolupráca s partnermi v meste Crea v Taliansku a príprava 
podkladov pre projekt Kultúra 2000 (Sacro Monte di Crea, Banská Štiavnica);  

• Príprava podkladov pre projekt Kultúra 2000 v spolupráci s rím. kat. farským úradom 
v B. Štiavnici a Sacro Monte v Crea (Taliansko); 

• Stabilizácia mikroklímy v kostole sv. Ducha, Žehra – zabezpečovanie zaslania 
priebežných odpočtov Centru svetového dedičstva, špecifikácia problémov 
s dodržiavaním pôvodných termínov. 

Vedecko - výskumná oblasť: 
• Spolupráca na vedení  archeologického výskumu cintorína pri kostole sv. Margity 

v Kopčanoch spolu s  Dr. Baxom (august 2003); 
• Pripomienky k návrhu Vyhlášky MŠ SR z..../2003 o periodickom hodnotení výskumu 

a vývoja: MK – 831/2003-400, MK – 953/2003-400, MK 427/2003-400D/, MK – 
821/2003-400 - 25. 2. 2003 - doplnenie hodnotenia výskumu podľa zákona č. 49/2002 
o ochrane pamiatkového fondu /§39, § 35, §36 a §37/; 

• Návrh štruktúry vyhodnocovania výskumnej činnosti PÚ;  
• Námety a návrhy v súvislosti s prehodnotením koncepcie výskumu a vývoja v rezorte 

kultúry na roky 2002-2005 priority výskumu a vývoja v kultúre v najbližšom období, 
kam PÚ SR zaradil:  
- Pamiatková topografia Slovenska; 
- Monitoring svetového dedičstva /s dôrazom na otázky kultúrneho dedičstva/; 
- Výskum a dokumentácia stredovekých nástenných malieb v Karpatskej kotline; 
- Štrukturovaný prístup ku geografickému informačnému systému pamiatkového fondu 

SR; 
- Projekt záchrany stredovekých nástenných malieb na území SR; 
- Povojnová totalitná architektúra na Slovensku;  
- Výskum a dokumentácia ohrozených národných kultúrnych pamiatok 
o návrhy štátnych objednávok, na ktorých by prípadne konkrétna oslovená 

organizácia mohla participovať; 
o sféry výskumu, v ktorých konkrétna oslovená organizácia plánuje v uvedenom 

období využiť možnosti: Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, Medzinárodnej 
vedecko-výskumnej spolupráce, iného doplnkového finančného zdroja výskumu 
a vývoja;  

• Spolupráca s OOA na tvorbe centrálnej evidencie nálezových správ z archeologických 
výskumov a prieskumov na území Slovenska; 

• Spolupráca pri vybavovaní odvolaní s OPR. 
Rôzne: 

• Organizovanie pobytu kolegov z Pamiatkového úradu v Budapešti a ich sprevádzanie 
po kultúrnych inštitúciách; 

• Rokovania s Archeologickým ústavom SAV v Nitre o vzájomnej spolupráci pri 
výkone štátnej správy v oblasti archeológie; 
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• Spolupráca s FA STU na zadaniach semestrálnych prác, posudzovanie diplomových 
prác FA STU. 

 
2/ KPÚ Košice: 
I. štvrťrok: 

• Spracovanie podkladov pre prípravu územných plánov VÚC pre jednotlivé okresy 
Košického kraja – KPÚ a všetky pracoviská; 

• Priebežné spracovávanie podkladov pre PÚ SR a VÚC v súvislosti s prípravou návrhu 
Tokajskej oblasti do zoznamu SKD – Ing.arch. Hriň, prac. Michalovce; 

• spolupráca s mestom pri príprave pamätihodností mesta, pre mesto Rožňava: Mgr. 
Kušnierová, Ing.arch. Šmelková, pre mesto Košice: Mgr. Gembický, Ing.arch. Mokriš; 

• príprava výstavy o kaštieľoch Zemplína v spolupráci so Zemplínskym múzeom, 
Michalovce – PhDr. Čurmová, Michalovce; 

• Informácie o zákone č. 49/2002 Z. z. na porade ZMOS, marec 2003, Michalovce - 
PhDr. Čurmová; 

• Zemplínska spoločnosť, informácie o činnosti prostredníctvom miestnej tlače a 
miestnej TV Mistrál - Michalovce, PhDr.Čurmová; 

• konzultácie a poskytovanie odbornej literatúry pre študentov pri spracovávaní ŠVOČ - 
Rožňava, Mgr. Kušnierová, Ing.arch. Šmelková; 

• spolupráca s Baníckym múzeom v Rožňave pri spracovaní žiadosti o granty pre dva 
projekty - Rožňava, Mgr. Kušnierová. 

II. štvrťrok: 
• organizovanie série (máj, jún) metodických dní pre Moldavský región v spolupráci     

s OZ Drienovec a TU Košice Stav. Fakultou s prednáškami, terénnymi exkurziami a 
odbornými konzultáciami, pre starostov miest a obcí, pracovníkov stavebných úradov, 
vlastníkov NKP, s podporou Karpatskej nadácie - organizovanie účasti, zostavenie 
programu pre jednotlivé dni: p. Szabóová; 

• prezentácia výstavy Máraiho Košice v Múzeu v Miskolci, máj 2003 – Ing.Markušová; 
• prezentácia výstavy Hlavný oltár košického Dómu sv. Alžbety, Slovenský kultúrny 

inštitút vo Viedni, jún – august 2003 – Ing.Markušová; 
• ukážka praktickej údržby pre vlastníkov NKP: kovaná mreža južnej predsiene Dómu 

sv. Alžbety v Košiciach (očistenie od nečistôt, nový náter na hrdzavý povrch) - práce 
v spolupráci s vlastníkom vykonali pracovníci KPÚ v Košiciach pri príležitosti 
Medzinárodného dňa pamiatok v apríli 2003 ako dobrovoľný príspevok pre ochranu 
pamiatkového fondu. 

III. štvrťrok: 
• vypracovanie správy o inventarizácii pamiatkového fondu na území Svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva Domica - Aggtelek - Mgr. Kušnierová; 
• konzultácie pri spracovaní diplomových prác, regionálnych publikácií a monografií   v 

odbore histórie resp. kampanológie - Mgr. Gembický, Mgr. Kušnierová; 
• zateplenie rekreačného zariadenia Dobšinská Maša, technicko-organizačná príprava   a 

dohľad nad realizáciou - Ing.arch. Mokriš, p. Frollová, p. Benčöová; 
• spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR pri terénnych ohliadkach ľudovej 

architektúry v okresoch Rožňava a Revúca - Ing.arch. Šmelková, Mgr. Kušnierová; 
• spolupráca s vlastníkmi pri vypracovaní projektov pre obnovu NKP Plešivec ref. 

kostol, Dobšiná ev.a.v. kostol a Brzotín ref. kostol - Ing.arch. Šmelková, Mgr. 
Kušnierová. 

IV. štvrťrok 
• spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR pri terénnej ohliadke Pamiatkovej zóny 

Spišské Vlachy - Ing.arch. Kling a Ing.arch. Farkašovský; 
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• poskytovanie informácií z archívnych materiálov a dokumentácií podľa zákona            
o prístupe k informáciám - Mgr. Gembický. 

 
3/ KPÚ Nitra: 

• Na základe výsledkov kontroly správy registratúry a činnosti vysunutých archívnych 
pracovísk vykonanej Archívom PÚ SR vo februári 2003 sú priebežne zabezpečované 
a plnené úlohy, ktoré z  kontroly vyplynuli pre vedenie archívu dokumentačných fondov  
na úrade v Nitre a pracovisku v  Nových Zámkoch (roztriedenie archívnych fondov, 
presťahovanie archívnych fondov okresu Levice z Nových Zámkov do archívu v Nitre, 
revízia archívnych fondov podľa prírastkových kníh, aktualizácia evidencie archívnych 
fondov);  

• Za účelom pripravovanej elektronickej formy registrácie spisovej agendy bolo 
sponzorsky    zabezpečené presieťovanie počítačovej techniky na úrade v Nitre; 

• V priebehu roka boli vykonávané konzultácie diplomových prác študentov architektúry, 
histórie  a kultúry z oblasti metodiky obnovy, financovania obnovy pamiatok, stavu a 
evidencie pamiatkového fondu včítane historickej zelene;  

• KPÚ v Nitre organizačne zabezpečil 2 zasadnutia sekcie sakrálnej architektúry: 
• v mesiaci január 2003 v Bíni vo veci prestavby NPR kostola Nanebovzatia P.Márie 

v Bíni, č.ÚZPF 325 a temperovanie sakrálnych pamiatok. V mesiaci september 2003 
v Leviciach Kalinčiakove vo veci obnovy NKP- Kostola reform. cirkvi v Kalinčiakove, 
č. ÚZPF 1609; 

• Metodicky boli usmerňované nasledovné obnovy (celkom 32  NKP): 
- Levice, meštiansky dom č. 7,8 (č. ÚZPF 2173/0); 
- Veľké Ludince, oltár a kazateľnica (č.  ÚZPF 1535/1-5);  
- Nitra – hrad, brána opevnenia (č. ÚZPF 1483); 
- Nitra – hrad, sochárska výzdoba (č. ÚZPF 1483);   
- Nitra , Justičný palác (č. ÚZPF 10 545/0); 
- Jelenec, kaštieľ (č. ÚZPF 2303/0); 
- Tajná, oltár – reštaurovanie (č. ÚZPF 2776); 
- Nitra, Farská 24 (č. ÚZPF 10840); 
- Nitra, Farská 17 (č. ÚZPF 11229); 
- Nitra, Synagóga (č. ÚZPF 1503); 
- Nitra, Nitrianska galéria (č. ÚZPF 1486); 
- Nitra, Pošta (č. ÚZPF 11230);                                 
- Kaštieľ Belá (č. ÚZPF 321/3); 
- Dubník, Kúria Csúziovcov (č. ÚZPF 11352); 
- Trávnica, Kaštieľ Rudňanský (č. ÚZPF 372/1); 
- Diakovce, R.k. kostol P. Márie  (č. ÚZPF 12/0); 
- Komárno,Zichyho palác  (č. ÚZPF 2144); 
- Múzeum MK a Podunajska  (č. ÚZPF 2150); 
- Komárno, Radnica  (č. ÚZPF 303); 
- Ludanice, r.k. kostol, bočné oltáre (č. ÚZPF 2003/1, č. 2082/1-0);  
- Kovarce, r.k. kostol, Levice (č. ÚZPF 2029);  
- Bojná, r.k. kostol, oltárny obraz (č. ÚZPF 1905); 
- Prašice, socha J. Nepomuckého (č. ÚZPF 237/0); 
- Horné Chlebany, socha Sv. Floriána (č. ÚZPF 162/0); 
- Topoľčany, vila, Pílska ulica (č. ÚZPF 10677/1); 
- Krušovce, Dom služobníctva (č. ÚZPF 11240/3); 
- Topoľčany , Radnica (č. ÚZPF 2537/0); 
- Topoľčany, mešt. dom (č. ÚZPF 10698/0);  
- Koniarovce, kúria a okrasná záhrada (č. ÚZPF 10743/1-2);  
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- Solčany, r.k. kostol (č. ÚZPF 240/0);  
- Topoľčany, vila Pod kalváriou (č. ÚZPF 10678/1-2; 
- Topoľčany, r.k. kostol (č. ÚZPF 2538/1); 

• Metodicky bola usmerňovaná stavebná činnosť na nehnuteľnostiach pamiatkovo 
chránených území, celkom 1 v mestskej pamiatkovej rezervácii Nitra, 8 v pamiatkovej 
zóne Topoľčany, 5 v pamiatkovej zóne Nitra, 2 v pamiatkovej zóne Šahy.  

 
4/ KPÚ Trnava: 

• terénny výskum konštrukcií nájdených pod terénom meštianskeho domu 
Hviezdoslavova 12, Trnava: Kazimír, Žuffová; 

• terénny stavebno - historický výskum stredovekej časti MD na Pekárskej ulici 40 
v Trnave Z.: Kazimír,  Žuffová; 

• terénny stavebno-historický výskum stredovekej časti MD Hlavná 25v TrnaveZ.: 
Kazimír,  Žuffová; 

• terénny stavebno-historický výskum MD na Štefánikovej ul. v Skalici Z:Žuffová; 
• obhliadkové prieskumy historických objektov v MPR Trnava 

- administratívna budova Radlinského 1; 
- MD Divadelná 1; 
- MD Štefánikova 4 – podkrovie; 
- MD Jeruzalemská 12; 
- Radlinského 3, podkrovie; 
- bývalý paulínsky kláštor; 
Z.: Kazimír 
- obhliadkový prieskum ľudového domu v Dolnom Dubovom; 
- obhliadkový prieskum Sokolovne v Hlohovci; 
- obhliadkový prieskum barokového krovu  mestskej knižnice v Hlohovci; 
- obhliadkový prieskum hotela Jeleň v Hlohovci; 
Z: Šabíková 

• usmerňovanie obnovy NKP : 
 Kazimír: MD Štefánikova 29, Trnava; 
   MD Štefánikova 38, Trnava; 
   MD Hviezdoslavova 12, Trnava; 
   MD Halenárska 7, Trnava; 
   MDTrojičné nám.3, Trnava; 
   MD Trojičné nám. 11; 
   MD Trojičné nám. 13; 

Klačanská:  bazilika Sedembolestnej p.Márie, Šaštín – reštaurovanie interiéru, 
bočné kaplnky; 
Súsošie Golgoty Jablonica – reštaurovanie; 
Kostol sv.Michala archanjela Lančár - reštaurovanie kazateľnice a 
organovej empory; 
zvonica pri kostole sv.Michala archanjela v Lančári - reštaurovanie 
nástenných malieb; 

Petrovič: r.k.kostol Dunajská Streda – interiér; 
   r.k.kostol Vinohrady n/Váhom – exteriér; 
   r.k. kostol Šamorín; 
   r.k. kostol Hubice; 
   r.k. kostok Gáň; 
   kúria Krakovany; 
   kaštieľ Pečeňady - úprava interiéru; 
   zámok Smolenice - úpravy dolného nádvoria; 
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   r.k.kostol Nový Život - Eliášovce - rešt.hl.oltára; 
   vodný mlyn Hoste; 
   pevnosť Leopoldov; 
   Socha sv. Antona v Báči – reštaurovanie; 
   r.k. kostol Galanta reštaurovanie hlavného oltára; 
Zacharová:  kostol sv.Jozefa Trnava; 
   kostol sv. Anny v Trnave – oprava hlavnej fasády; 
Šabíková:  hotel Jeleň Hlohovec; 
   Nám. sv. Michala 3, Hlohovec – oprava strechy; 
Šabíková, 
Horváthová: vodný mlyn Jelka; 
   vodný mlyn Tomášikovo; 
Kvetanová: Okresný súd Trnava; 
   Winterova 39, Piešťany; 

Balneoterapia Irma Piešťany – rekonštrukcia objektu a reštaurovanie 
interiéru; 
Kúpalisko Eva – úpravy na fasáde; 

   Hotel Eden Piešťany – úpravy na fasáde; 
   Bacchus vila Ratnovce; 
Žuffová: MD Trojičné nám. 4, Trnava; 
   MD Hlavná 1, Trnava, prízemie, suterén; 
   MD Hviezdoslavova 12, Trnava; 
   MD Divadelná 5, Trnava; 
   MD Štefánikova 25, Trnava; 
Magula: ľudový dom Plavecký Peter č. 78; 

• metodické usmerňovanie pri vypĺňaní formulárov žiadostí pre vlastníkov NKP, 
konzultácie všetci odborní pracovníci; 

• príprava spisov Pamiatkového ústavu (1991-97) do vyraďovacieho konaniaZ: Rábiková; 
• evidovanie nových prírastkov v archíve Z: Rábiková, Kazimír. 

 
5/ KPÚ Trenčín: 

• konzultovanie diplomových prác a  iná odborná pomoc študentom stredných a vysokých 
škôl; 

• spolupráca pri príprave regionálnych podujatí so zameraním na prezentáciu kultúrneho 
dedičstva /Trenčianske múzeum, Múzeum Orlové, Verejná  knižnica  M. Rešetku 
v Trenčíne a ďalšie; 

• spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy v rámci Trenčianskeho kraja  
a organizáciami tretieho sektora pri plnení úloh regionálnej politiky so zameraním       
na rozvoj cestovného ruchu v nadväznosti na prezentáciu kultúrnych pamiatok; 

• v súlade s § 11 odseku b/, c/, a f/ poskytoval Krajský pamiatkový úrad Trenčín odbornú 
pomoc obciam, poskytoval podklady pre koncepcie rozvoja, tvorbu územno - 
plánovacej dokumentácie; 

• v nadväznosti na možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondu Sapard boli 
spracované odborno – metodické materiály pre kaštieľ Ostratice, kaštieľ Jasenica; 

• metodická pomoc bola poskytovaná predkladateľom žiadostí v rámci grantového 
programu podpory ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. 

 
6/ KPÚ Žilina: 

• Pracovník KPÚ Žilina (Ing. arch. Chodelka) zabezpečil spracovanie grafickej 
dokumentácie, rozpočtu a ohlásenie stavby k úprave plochy na parkovanie služobného 
motorového vozidla v dvorových priestoroch sídla KPÚ Žilina; 
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• Účasť na stretnutí s občanmi Vlkolinca (lokalita zapísaná v Zozname svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO) – zhodnotenie spolupráce pri obnove za 
rok 2002, oboznámenie zúčastnených s novým zákonom o ochrane pamiatkového fondu 
a z neho vyplývajúcich práv a povinností (PhDr. Liptayová, Ing. arch. Kulašík, 10. 01. 
2003); 

• Príprava podkladov pre spracovanie aktualizácie územného plánu Kysucké Nové 
Mesto, vrátane podkladov pre aktualizáciu jeho zásad. I. etapa prípravy spracovania 
aktualizácie Zásad ochrany pamiatkového fondu pre mestskú pamiatkovú zónu Kysucké 
Nové Mesto, február-marec 2003;    

• Spolupráca s Obchodnou a priemyselnou komorou Žilina na projekte VIATOR – 
vytvorenie portálu na internete – Pamiatky a pamätihodnosti Žilinského kraja (1.časť); 

• K výstave „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ boli dodatočne spracované 
ďalšie 4 panely, ktoré obsahovali 8 nových kostolov z Poľska. Bolo nutné zabezpečiť 
podklady, grafické práce, tlač, texty a preklady;  

• Na KPÚ Žilina zasadala dňa 16. apríla 2003 sekcia ľudovej architektúry, kde hlavnými 
bodmi programu bolo organizačné zabezpečenie sekcie a problematika kópií v ľudovom 
staviteľstve;  

• V rámci zavedenia programu WIN-ASU na registratúre KPÚ Žilina a jeho 
experimentálnom odskúšaní a overení v praxi boli priebežne na PÚ SR Bratislava. 
Zasielané podnety na jeho aktualizáciu, resp. na doplnenie Registratúrneho plánu 
krajských pamiatkových úradov; 

• Spolupráca pri organizovaní Dní európskeho kultúrneho dedičstva v septembri 2003 
v Martine (pracovisko Martin, PhDr. Slameňová; 

• Odborný seminár „Vlkolínec - premena k času“, 02. 08. 2003, spracovanie podkladov 
pre závery seminára a podkladov k príspevku generálneho riaditeľa PÚ SR Bratislava 
(PhDr. Liptayová). 

 
7/ KPÚ Banská Bystrica: 

• Spracovanie Zásad ochrany pamiatkového územia pre Pamiatkovú rezerváciu Kremnica 
a Pamiatkovú zónu Územie banských diel v okolí Kremnice - riešiteľ Ing. arch. 
Maršálková a kolektív externých pracovníkov; 

• Prerokovanie rozpracovaných Zásad ochrany pamiatkového územia pre Pamiatkovú 
rezerváciu Kremnica a Pamiatkovú zónu Územie banských diel v okolí Kremnice: 

         -     na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Kremnické Bane dňa 26. 09. 2003; 
   -  na spoločnom zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a životného 

prostredia, Komisie pre evidenciu pamätihodností, poslancov Mestského 
zastupiteľstva a pracovníkov  Mestského úradu v Kremnici  dňa 8. 10. 2003; 

         -     na Obvodnom banskom úrade Banská Bystrica dňa 10. 11. 2003. 
• V rámci Zásad  (kolektív riešiteľov) bol spracovaný návrh - zoznam pamätihodností:  

        -     na katastrálne územie Kremnica; 
        -     katastrálne územie Kremnické Bane; 

• Príprava podkladov pre vymedzenie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská 
Štiavnica, Ing. arch. Iveta Chovanová, 

• Spolupráca s FA STU: Príprava výstavy „Architektonický detail“ na FA STU 
v Bratislave –  v spolupráci s PhDr. Magdou Kvasnicovou, marec 2003;  

• Spolupráca s Lesníckou a drevárskou fakultou, TU Zvolen: Exkurzia po historických 
drevených konštrukciách v Banskej Štiavnici – v spolupráci s Doc. L. Reinprechtom, 
marec 2003;  

• MPR Banská Bystrica – sprevádzanie študentov 3. ročníka  Stavebnej priemyslovky                 
po MPR Banská Bystrica s odborným výkladom o histórii architektúry, Ing. arch. 
Lieskovská; 
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• v spolupráci s E.T.E. (Ecological Tourism in Europe), Bonn – spracovanie projektu pre  
vzdelávanie verejnosti a remeselníkov na podporu používania tradičných materiálov 
a technológií – (projekt bude predkladať zahraničným donorom  E.T.E inštitúcia);  

• podklady pre projekt spracováva Ing. arch. Katarína Vošková; 
• Ivan Andráši – monitoring technických pamiatok zapísaných v ÚZPF a navrhovaných 

na zápis do ÚZPF – územie Kremnica a Kremnické Bane; 
• písomná informácia o NKP nachádzajúcich sa v Žiari nad Hronom – pre SOS Žiar nad 

Hronom a písomná informácia o prechode kompetencií na úseku ochrany prírody 
a krajiny na obce a mestá (zákon NR SR č. 543/2002 Z. z.) pre Obchodnú akadémiu 
v Žiari nad Hronom, Kakaš Ľudovít; 

• Organizovanie Kurzu praktickej konzervácie fasádnych omietok  pre remeselníkov     na    
konkrétnom objekte, hlavný lektor Hanness Weissenbach z tréningového centra 
Mauerbach rakúskeho pamiatkového úradu, Banská Štiavnica, 6.-10. október 2003, 
pracovisko KPÚ v Banskej Štiavnici; 

• Organizovanie 2 večerných prednášok pre stavebné firmy, architektov a remeselníkov 
banskoštiavnického regiónu na tému: „Prístupy a používanie materiálov pri oprave 
historických omietok v Rakúsku, Chorvátsku“ a „Tréningové centrum pre vzdelávanie 
remeselníkov v Mauerbachu“, lektor: rakúsky reštaurátor Hanness Weissenbach, 7. a 8. 
október 2003, pracovisko KPÚ v Banskej Štiavnici; 

• Výstava „Historický architektonický detail“ vo vstupnej hale priestorov pracoviska   
Banská Štiavnica počas mestských slávností Salamander,  september 2003; 

• Knižnica KPÚ Banská Bystrica 
- zatriedenie a uloženie knižničného fondu „C“ po presťahovaní z budovy na Námestí 

SNP 16 do budovy na Hornej Striebornej; 
- zatriedenie a uloženie nezviazaných časopisov v archíve; 
- zatriedenie a uloženie matríc delimitovaných z archívu PUK Banská Bystrica. 
 

8/ KPÚ  Prešov: 
• Červený Kláštor – práca v Kláštornom združení; 
• Spolupráca s komisiou PRO SLOVAKIA – pamiatková starostlivosť; 
• Rokovania so vznikajúcimi stavebnými úradmi; 
• Členstvo v Odbornej reštaurátorskej komisii pri Pamiatkovom úrade SR Bratislava 

(PhDr. Mária Poláková); 
• Členstvo v Názvoslovnej komisii MsÚ Prešov (PhDr. Mária Poláková); 
• Spišská Kapitula – Kaplnka Zápoľských – účasť na stavebno-historickom prieskume 

krovov z r. 1493 – 1488 a ich dokumentácia (Ing. Suchý a Ing.Glos); 
• Spracovanie podrobnej informácie ako postupovať pri zásahoch do porastov                

pri sakrálnych objektoch, ktorá bola odoslaná na všetky Biskupské úrady; 
• Účasť na pravidelných kontrolných dňoch pri obnove parku v Betliari; 
• Vykonanie komplexnej inventarizácie pamiatkových hodnôt a predmetov  kúpeľného 

komplexu Hviezdoslav, Jánošík, Kriváň na Štrbskom Plese (Ing. Lačná); 
• Výklad a sprevádzanie učiteľov Prešovského kraja (dejepis a výtvarná výchova)           

po areáli Prešovskej  kalvárie – NKP (Dr. Petranská); 
• Červený Kláštor – účasť na príprave a organizácii XXVII. ročníka zamagurských 

folklórnych slávnostiach, ktoré sa odohrávali aj v priestoroch NKP vo vlastníctve PÚ 
SR; 

• Zhodnotenie stavu, popis a dokumentácia NKP Litmanová 15 – ľudový roľnícky dom 
a Stará Ľubovňa, Hviezdoslavova 20. - remeselnícko-roľnícky dom; 
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• Výkon správy areálu NKP Červený kláštor – zabezpečovanie nevyhnutných činností 
a úloh potrebných pre utlmený chod objektov a areálu, prepočet spotreby plynu, 
zadeľovanie služieb, úloh údržby, dochádzka; 

• Zásady ochrany pamiatkového fondu pre MPR Levoča – aktualizácia (Ing. Jacková, 
Ing.arch. Klingová, Dr. Lukáč) - spracované v 11/2003; 

• Návrh na vyhlásenie ochranného pásma MPR Levoča - rozpracované, zabezpečené 
mapové podklady a zakreslenie hranice ochranného pásma (Ing. Jacková, Ing.arch. 
Klingová, Dr. Lukáč) - spracované v 12/2003; 

• Účasť na zasadnutiach odborných sekcií Pamiatkového úradu SR; 
• Poskytovanie konzultácií pre študentov stredných a vysokých škôl; 
• Prešov, Hlavná č. 115, oprava objektu - stavebný dozor; 
• Prešov, Bosákova banka, príprava projektu – návrh na ocenenie Europa nostra; 
• Spolupráca s občianskym združením Za Matku Zem v Prešove; 
• Účasť na architektonicko-historickom výskume hotela Morava v Tatranskej  Lomnici. 
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Oddelenie grafickej dokumentácie - akcie za rok 2003 
 

Číslo akcie Názov akcie 

9/2000/108 Stará Ľubovňa . hradná veža -  kresličské práce 

4/2002/111 33 Sazdice – kostol sv. Mikuláša - kresličské práce 

6/2002/111 33 Demandice – Hybec - kostol sv. Heleny - kresličské práce 

8/2002/108 Bratislava – Župné námestie 12 - konštrukčné a kresličské práce 

10/2002/108 Hrad Šariš, hradná veža - kresličské práce 

5/2002/108 Šahy – kláštorná sýpka, archeologický výskum 2002 - kresličské práce 

11/2002/108 Ragály – kostol - konštrukčné a kresličské práce 

1/2003/108 Žehra - kostol sv. Ducha – meračské, konštrukčné a kresličské práce 

5/2002/108 Chyžné – kostol Zvestovania P. Márii - kresličské práce 

2/2003/108 Vlkolínec – sýpka - meračské práce, konštrukčné práce a kresličské 
práce 

12/2002/108 Šahy – kláštorná sýpka, archeologický výskum 2003 - meračské, 
konštrukčné a kresličské práce 

3/2003/108 Bojnice – kostol sv. Martina - archeologický výskum - meračské, 
konštrukčné a kresličské práce 

4/2003/108 Kalinčiakovo – kostol - meračské a konštrukčné práce 

8/2003/108 Beluj – kostol sv. Vincenta - meračské práce 

5/2003/108 B. Štiavnica – Starý zámok – vstupná veža - meračské práce 

6/2003/108 B. Štiavnica – Starý zámok – severné krídlo citadely - meračské práce 

7/2003/108 B. Štiavnica – Remeselnícka ul. č. 5 - meračské práce 

9/2003/108 Malacky – Synagóga – meračské, konštrukčné a kresličské práce 
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Chemicko – technologické oddelenie  PÚ rok 2003 
A. Realizované akcie 
Por.č. Č.akcie Názov akcie, objednal Č.faktúry Suma Sk

1 130/02 2 olejomaľby na plátne, Ing.Ayrumjan 001 12620 
2 129/02 Sv.Anton,Olt.obraz , ak.mal.Mytnik 002 4040 
3 9/03 Bratislava, objekt Klarisiek,malta, ak.s.Čambal 003 2000 
4 13/03 Soli, vlhkosti,Schomburg 004  3500 
5 16/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 004   
6 1703 Soli, vlhkosti, Schomburg 004  
7 8/03 Myslava,  oltárny obraz, Mgr. Gomboš 005 6350 
8 10/03 Bratislava, Ukrižovaný z Fr.kostola,ak.s.Čermák 007 3930 
9 11/03 Olejomaľba Poľ.zátišie,ARS LEGIS 008 2620 
10 14/03 Maľba na dreve Narodenie, ARS LEGIS 009 2620 
11 4/02 Olejomaľba, ARS LEGIS, foto 010 90 
12 18/03 Košice, kostol, b.oltár, BARDEO 011 5240 
13 23/03 Rabča, sv.J.Nepomucký, ak.s.Gregvorek 012 1200 
14 20/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 013 1500 
15 21/03 Soli, vlhkosti,  Schomburg 013  
16 27/03 Bratislava, Biela ul.,n..maľba, WWS Gastro 014 8000 
17 25/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 015 1000 
18 26/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 015  
19 34/03  RTG, starožitníctvo 016 500 
20 36/03 Soli, vlhkosti, TU BA 017 700 
21 31/03 Báč, kam.plastika, ak.soch.Chamutti 018  1310 
22 28/03 Kremnica,MMM,olejomaľba, Mgr.Hebertová 019 3930 
23 29/03 Kremnica,MMM, olejomaľba,Mgr.Hebertová 020 4840 
24 35/03 Bratislava, Dóm, vlhkosti,Ing.Pichová 021, 031 4800 
25 33/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 022  2500 
26 37/03 Soli, vlhkosti  Schomburg 022  
27 38/03 RTG olejomaľby, Chovanová 023 250 
28 32/03 Bratislava-Rača, nást.maľby, ak.mal.Šurín,Sabo 024,025 5240 
29 59/03 RTG, Kristus na kríži, Jarunek 026 500 
30 61/03 Soli, vlhkosti, STU BA 027 500 
31 50/03 Limbach, nást.maľby, Mgr.art.Hrachovský 028 4840 
32 51/03 Pezinok, nást.maľby. Mgr.Hrachovský 029  3630 
33 30/03 MMM Kremnica. socha Anjela, ak.s. Poljak 030 5350 
34 41/03 Soli. vlhkosti, Schomburg 032 1500 
35 45/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 032  
36 43/03 Bratislava,Prepoštská, soli, Ing.Pichová 033 2700 
37 44/03 Bratislava, Kramáre, ing.Pichová 034 600 
38 47/03 Drev. plastika, SOGA 035 7970 
39 52/03 Sp.Belá, soli, vlhkosti, Ing.Pichová 036 400 
40 56/03 Bratislava, Laurinská, portál, ak.s. Černák 037 2730 
41 60/03 Bratislava, V.Baťa, soli, vlhkosti, Ing.Pichová 038 1000 
42 62/03 Soli, vlhkosti, KVZ 039 500 
43 63/03 Bratislava, Kuzmányho, soli, Ing.Vigľašová 040 2800 
44 64/03 Modra, soli, vlhkosti, Magerková 041 500 
45 65/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 042 2000 
46 66/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 042  
47 58/03 Olejomaľba Madona, Karovič 043 1310 
48 48/03 Tabuľová maľba, ARS LEGIS 044 5240 
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49 42/03 Bratislava,Kramerov lom, Paming 046 4800 
50 69/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 047 2000 
51 71/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 047  
52 74/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 047  
53 49/03 Zemianske Kostoľany, oltár, Siván 052 4730 
54 67/03 Ba, Stará radnica, okná, Paming 055 5000 
55 68/03 Ba, Dóm Sv.Martina, svorník, Mýtnik, Flagnatti 053,054 5460 
56 70/03 Ba, Laurinská –soli, Vigľašová 050 4000 
57 72/03 Sv.Anton, kaplnka, Pichová 049 1500 
58 73/03 Ba, Frant.kostol, Pichová 048 1000 
59 75/03 Ba, Jelenia, Pichová 067 5300 
60 76/03 Klížska Nemá, omietky, Ref.cirkev 062 8000 
61 78/03 Galanta, r.k.kostol, Šmigrovský 058 8920 
62 79/03 Olej, Spektrum Art 084 3945 
63 81/03 Ba, soli, STU 051 400 
64 82/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 060 2000 
65 83/03 Ba, Hrad, KVZ 056 800 
66 84/03 Nitra, múzeum, Stavan 057 1000 
67 85/03 Ba, Dóm Sv.Martina, Pichová 067  
68 86/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 060  
69 87/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 060  
70 88/03 Lipt.Ján, soli, Pichová 067  
71 89/03 Zázrivá, horáreň, Ekozrub 061 8359 
72 93/03 Olejomaľby, Plevza 068 2620 
73 94/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 093 2000 
74 95/03 Pezinok, Malokarp.múzeum, STO Vlčková 065 2250 
75 96/03 Soli, vhlkosti, Schomburg 066 3250 
76 97/03 olejomaľba, SMN  070 11700 
77 99/03 Krakovany-Stráže, omietky, Mýtnik 064 800 
78 101/03 Veľká Lomnica, n.maľby, Plekanec 071 11700 
79 103/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 066  
80 105/03 Olejomaľba, Spektrum art 082 2640 
81 106/03 Košice, Alžbetina 22, Cáp 069 2820 
82 107/03 Rakúsko, Ukriž.Kristus, Jakubčíková 073 3860 
83 108/03 Pečovská N.Ves, kazateľnica, Plekanec 078 14140 
84 111/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 072 11200 
85 113/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 072  
86 114/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 072  
87 115/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 072  
88 116/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 072  
89 117/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 072  
90 118/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 090 3000 
91 119/03 Ba, Laurinská, portál, Česla 075 700 
92 120/03 Partizánske, súsošie, Česla 074 1200 
93 121/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 081 1000 
94 122/03 Diakovce, svätyňa, Šturdík, Pavlovský 076, 077 10272 
95 123/03 Prievoz, kaštieľ, kaplnka, Pichová 079 2500 
96 124/03 Ba, Godrova, Pichová 080 3150 
97 125/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 081  
98 126/03 Trenč.Teplice, soli, STO Vlčková 083 3600 
99 127/03 Vlhkosti, Bučko 085 200 
100 128/03 Kremnica, kazateľnica, MMM, Poljak 091 15040 
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101 129/03 Ba, Rača, kostol, Šmigrovský 089 18628 
102 130/03 Soli, vlhkosti, KVZ 086 4000 
103 131/03 RTG obraz, Daniš 087 500 
104 133/03 Soli, vlhkosti, KVZ 088 500 
105 134/03 Soli, vlhkosti, Schomburg 090  
106 135/03 Pezinok, Radničné nám, Pichová 092 2700 
107 136/03 Ba, Hrad, KVZ 093 3500 

108 141/03 Bojnice, soli, Okša 095 500 
  Spolu suma:  330034 
  

Prieskumy pre PÚ SR
  

109  Levoča , nám. M.Pavla, ORA Levoča   
110  Levoča, kostol sv.Jakuba, oltár, ORA Levoča   
111  Belá pri Turci, got.reliéf, ORA Levoča, I. etapa   
112  Belá pri Turci, II.etapa, ORA Levoča   
113  Sp.Sobota, oltár sv.Mikuláša, ORA Levoča   
114  Belá pri Turci, reliéf, ORA Levoča, III.etapa   
115  Sp. Nová Ves, portál kostola, ORA Levoča   
116  B.Štiavnica, reliéf Kalvária, ORA Bratislava   
117  Brežany, ikonostas, ORA Bratislava   
118  Ardovo, oltár s kazateľnicou, ORA Bratislava   
119  Necpaly, olt.obraz, ORA Bratislava   
     

B.  Metodická pomoc PÚ a KPÚ 
Chemicko-technologický prieskum akcií (číslo akcie, miesto, objednal): 
19/03 Ružomberok, obnova kaštieľa sv. Žofie, PÚ Bratislava; 
39/03 Sološnica, r. k kostol Všech svätých, prieskum konštrukcie krovu, KPÚ Bratislava; 
53/03 Bratislava, ÚSSCH, sanatórium na Železnej studničke, KPÚ Bratislava; 
24/03 Holíč, kaštieľ, čínska sála, kožené tapety, PÚ Bratislava; 
54/03 Chrásť nad Hornádom, omietky, KPÚ Košice; 
90/03 Záhorská Bystrica, ľudový dom, KPÚ Bratislava; 
91/03 Spišská Sobota, objekt KPÚ; 
100/03 Kopčany, Kaplnka Sv.Margity, nátery, KPÚ Bratislava; 
140/03 Nitra, Hradné námestie – múr, KPÚ Nitra; 
143/03 Bradlo, Mohyla, KPÚ Trenčín. 

 
C. Projekty 
46/03 Žehra, kostol sv. Ducha. Prieskumné práce, odber a vyhodnotenie vzoriek                     
na stanovenie obsahu vlhkosti a koncentrácie vodorozpustných solí a vyhodnotenie merania 
mikroklimatických podmienok, meranie povrchových teplôt  v interiéri kostola, príprava 
a odskúšanie odsoľovacích procesov, archívny prieskum dokumentácie a spolupráca            
pri spracovaní projektu. 
 
ROCEM, výskum románskeho cementu 

Archívny prieskum, literárna rešerš, vyhľadávanie objektov s použitou technológiou 
a odber vzoriek románskeho cementu v teréne: Bratislava, Prešov, Skrabské... Zabezpečenie 
a nákup potrebného technologického a laboratórneho vybavenia: analytické váhy, sitovacie 
zariadenie a sitá na granulometrickú analýzu, digitálny fotoaparát, chemikálie, fotomateriál. 
Chemické a fyzikálne analýzy odobratých vzoriek a vyhodnotenie výsledkov.  
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D. Iná odborná činnosť 
prednášky na Technickej univerzite Zvolen, odbor Drevárske inžinierstvo, špecializácia; 

- Rekonštrukcia a konzervácia historického dreva. Predmet: Povrchové úpravy 
a prieskumné metódy historických objektov, skúšky, štátnicové skúšky; 

- Reštaurátorská komisia;  
- Spolupráca  s vedeckými a odbornými inštitúciami:  

- Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava; 
- Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie, Bratislava;  
- STOP, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha; 
- Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl; 
- Universität für Angewandte Kunst, Institut für Silikatchemie und Archeometrie, 

Viedeň, Rakúsko; 
- Bundesdenkmalamt, Abteilung Restaurierwerkstätten Baudenkmalpflege, Mauerbach, 

Rakúsko; 
-  Institute of Catalysis and Surface Chemistry, PAS, Krakov, Poľsko. 
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Oblastné reštaurátorské ateliéry Bratislava 
Realizované akcie v roku 2003 

• BECKOV – Františkánsky kostol – Oltár sv. Františka z Assisi. V rámci komplexnej 
obnovy interiéru kostola bol zreštaurovaný bočný oltár sv. Františka z Assisi 
pochádzajúci zo začiatku 18. stor. spolu s oltárnym obrazom od A. Zallingera. 
Odstránením deštrukcií drevnej hmoty, ktoré spôsobili narušenie celkovej statiky oltára 
a sekundárnych viacnásobných maliarskych zásahov boli obnovené pôvodné umelecké 
hodnoty oltára; 

• BREŽANY – Gr. kat. drevený kostol sv. Lukáša – Ikonostas a historický mobiliár. 
Datovanie z pol. 18. stor. Zahájená I. etapa rešt. prác. Záchranné a reštaurátorské práce 
deštruovanej drevnej hmoty a polychrómie tabuľových malieb súboru ikon, ktorými bol 
odstránený havarijný stav sakrálneho súboru; 

• DRAVCE – Zo zbierky SNM – Hlavný oltár sv. Alžbety Uhorskej. Neskorobarokový 
oltár z druhej polovice 18. stor. so zlátenou sochárskou a rezbárskou výzdobou. V rámci 
finančných prostriedkov bola dokončená petrifikácia oltára; 

• B. ŠTIAVNICA – Kalvária - Drevený polychrom. reliéf „Korunovanie Panny Márie“. 
Pochádza z pol. 18. stor. Je súčasťou kaplnky Sväté schody. Reštaurovanie nadväzuje 
na takmer 20 ročnú dlhodobú obnovu komplexu polychrom. reliéfov, ktoré boli 
reštaurované postupne vo viacerých etapách za finančnej podpory fondu Pro Slovaika. 
U tohto reliéfu v rámci I. etapy boli vykonané záchranné reštaurátorské práce              na 
drevnej hmote a zničenej polychrómii; 

• NECPALY – Ev. a v. kostol – Renesančný krídlový oltár J. H. Thurzu. Datovanie 
z roku 1611. Pôvodne bol v kaplnke Oravského zámku, odkiaľ bol prevezený v r. 1752 
do Necpal. V rámci I. etapy reštaurátorské práce boli realizované na unikátnom 
veľkoplošnom obraze, ktorý bol v havarijnom stave. Zvetralé a perforované plátno bolo 
spevnené rentoalážou na nové plátno a napnuté na nový podrám. Odstránením 
skresľujúcich premalieb a retuší z viacerých renovačných zásahov, tmelením 
a rekonštrukčnou retušou boli pamiatke prinavrátené jej pôvodne vysoké umelecké 
hodnoty; 

• ARDOVO – Ev. a v. kostol – Hlavný oltár so vstavanou kazateľnicou. Pochádza z 18. 
stor. v I. etape boli vykonané reštaurátorské práce až po tmelenie; 

• REJDOVÁ – Ev. a v. kostol – Kazateľnica. Manieristická kazateľnica zo 17. stor. tvorí 
intaktnú súčasť mobiliáru kostola spolu s oltárom pochádzajú z umeleckej rezbárskej 
dielne gemerského regiónu. I. etapou boli zahájené záchranné reštaur. práce drevnej 
hmoty a polychrómie; 

• B. ŠTIAVNICA – Meštiansky dom 20/1 – Neskorogotický drevený polychromovaný 
strop. Odborným záchranným a reštaurátorským zásahom bol odstránený havarijný stav 
polychromovaných záklopových dosiek stropu z 15. storočia. Vzhľadom                     na 
fragmentárny stav maliarskej výzdoby bol zvolený muzeálny spôsob reštaurovania. 

 
Prehľad realizovaných reštaurátorských prác rok 2003 

20 102/03/B - Beckov     290 000,- Sk 
20 103/03/B -  Dravce        37 000,- Sk 
20 104/03/B - B. Štiavnica     100 000,- Sk 
20 105/03/B - Brežany     100 000,- Sk 
20 106/03/B - ŠVU Bratislava        3 410,- Sk 
20 107/03/B -  Necpaly     350 000,- Sk 
20 108/03/B - Ardovo     244 054,- Sk 
20 109/03/B - Rejdová     150 000,- Sk 
20 111/03/B - B. Štiavnica     150 000,- Sk 
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Oblastné reštaurátorské ateliéry Banská Bystrica 
Realizované akcie v roku 2003 

 
Č. akcie Názov Zmluvná čiastka Fakturované

40085/03/A Necpaly kaštieľ, prieskum 49 200 49 200
40084/02/A Ambasáda USA Bratislava, prieskum zahrnuté v realizácii   
40084/02/B Ambasáda USA Bratislava, realizácia 7 658 886   
40086/03/B Nám. SNP 23, B. Bystrica 295 890 295 890

 
Rozhodujúcu časť činnosti ORA B. Bystrica tvorila náročná realizácia opravy čelnenj 

fasády objektu Hviezdoslavovo nám. č. 5 Bratislava, kde boli zvládnuté najnáročnejšie 
problémy stabilizácie pôvodných štukových výzdob a kameniových článkov.Táto oprava bola 
relaizovaná z finančných prostriedkov VPS MK SR v celkovej sume 3 500 tis. Sk. 

Realizácia akcie Nám. SNP č. 23 v Baskej Bystrici znamenala konsolidáciu miest 
poškodení predtým realizovanej pamiatkovej obnovy. 

ORA spracoval v priebehu roka 2003 prípravu grantov a prípravu na realizáciu 
reštaurovania pamiatok / kaplnka sv. Jána Nepomuckého BB, Nám. SNP č. 16 BB 
a pokračovanie reštaurátorských prác na objekt Nám. SNP č. 1 v Banskej Bystrici pre rok 
2004. 
  
 

Prehľad relaizovaných akcií – ORA Levoča za rok 2003 
 

P.č. Číslo akcie Názov akcie  z toho fakturácia v 2003 

1. 50009/91/AB Oltár Bol. P. Márie, Trnava 692 500,00 
2. 50071/96/AB5 RKFÚ Liptovksá Sliače 159 570,00 
3. 50089/97/B Ikonostas, Horňa 40 000,00 
4. 50092/97/AB5 Paravan, Poprad 75 000,00 
5. 50130/00/AB3 Mauzóleum, Trebišov 3 326,19 
6. 50135/00/AB1 Veža, Kostol sv. Jakuba Levoča 2 254 126,00 
7. 50136/00/AB2 Provinčný dom , Sp. N. Ves 777 780,00 
8. 50138/00/B/1 Južné nár. s balus. Kostol sv. Jakuba, Levoča 1 047 397,00 
9. 50140/00/B/1 Kláštor Minoritov, Levoča 110 890,00 

10. 50154/01/AB1 Patron. Lavica, Sp. Vlachy 21 996,00 
11. 50161/02/AB1 Ikona, Olšavica 15 000,00 
12. 50162/02/AB1 Reliéf, SNM Martin 175 000,00 
13. 50165/02/AB1 Dom Majstra Pavla, Levoča 372 998,00 
14. 50168/03/B/1 Svietniky, Sp. Sobota 20 000,00 
15. 50169/03/B/1 Cintorín, Kežmarok 408 708,34 
16. 50174/03/AB1 Ikona, Stará Ľubovňa 50 000,00 
17. 50175/03/B/1 Oltár, Poprad - Veľká, petr. 23 883,00 
18. 50176/03/AB1 Obraz, Ev. a. v., Levoča 80 000,00 

  fakt. rok 2003 6 328 174,53 
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1.  50 009/91/AB – Oltár Bolest. P. Márie, Bratislavsko – Trnavský arcibiskupský úrad, 
Trnava 

- ukončenie komplexných reštaurátorských prác na oltári Bolestnej Panny Márie 
v Katedrálnom kostole sv. Jána v Trnave; 

2.  50 071/96/AB5 – nástenná maľba, RKFÚ Liptovské Sliače 
- ukončenie komplexných reštaurátorských prác nástennej maľby na klenbe svätyne v interiéri 

kostola sv. Šimona a Júdu v Liptovksých Sliačoch; 
3.  50 089/97/B – Ikonostas, Horňa 

- pokravčovanie reštaurátorských prác na Ikonostase v grécko-katolíckom kostole v obci 
Horňa; 

4.  50 092/97/AB5 – Paravan, Podtatranské múzeum, Poprad 
- realizácia ďalšej etapy reštaurátorských prác na Paravane zo zbierok Podtatranského 

múzea v Poprade; 
5.  50 130/00/AB3 – Mauzóleum rodiny Andrássyovcov, Trebišov 

- pokračovanie reštaurátorksých prác v interiéri mauzólea rodiny Andrássyovcov, Trebičov; 
6.  50 135/00/AB1 – Veža, Kostol sv. Jakuba v Levoči 

- relaizácia reštaurátorských prác na kamenných prvkoch veže kostla sv. Jakuba v Leovči 
7.  50 136/00/AB2 – Provinčný dom, Spišská Nová Ves; 

- ukončenie komplexných reštaurátorských prác na fasáde Provinčného domu v Spišskej 
Novej Vsi, sídlo Múzea Spiša; 

8.  50 138/00/B/1 – Južné nárožie s balustrádou, Kostol sv. Jakuba v Levoči 
- pokračovanie kamenárských prác na južnom nároží; 

9.  50 140/00/B/1 – Kláštor Minoritov, Levoča 
- ukončenie reštaurátorských prác na východnej fasáde kostola prislúchajúcemu kláštiru 

Minoritov v Levoči; 
10.  50 154/01/AB1 – Patronátna lavica, Spišské Vlachy 

- ukončenie reštauračných prác na drevenej patronátnej lavici zo svätyne rím.-kat. kostola 
v Spišských Vlachoch; 

11.  50 161/02/AB1 – Ikona, Olšavica 
- ukončenie reštaurátorských prác na ikone Deesis z Olšavice, ktorá je zo zbierok SNM – 

Spišského múzea v Levoči; 
12.  50 162/02/AB1 – Reliéf, SNM – Etnografické múzeum, Martin 

- pokračovanie reštaurátorských prác na neskorogotickom drevenom reliéfe Klaňanie troch 
kráľov v Belej pri Turci; 

13.  50 165/02/AB1 – Dom Majstra Pavla, Levoča 
- ukončenie reštaurátorských prác na čelenj fasáde objektu DOm MAjstra Pavla v Levoči – 

objekt v správe SNM- SPišské múzeum v Levoči; 
14.  50 168/03 B/1 – Svietniky, Spišká Sobota 

- reliazácia reštaurátorských prác na drevených svietnikoch z majetku RKFÚ v Spišskej 
Sobote; 

15.  50 169/03/B/1 – Cintorín, Kežmarok 
- obnova troch hrobov na strarom cintoríne v Kežmarku; 

16.  50 174/03/AB1 – IKona, Stará Ľubovňa 
- realizácia reštaurátorských prác na Ikone Sv. Michal s klejmou (maľba na dreve)            zo 

zbierok Ľubovnianskeho múzea v Strarej Ľubovni; 
17.  50 175/03/B/1 – Oltár, Poprad – Veľká 

- relizácia petrifikačných prác; 
18.  50 176/03/AB1 – Obraz, Ev. a. v. v Levoči 

- reštaurovanie obrazu Obetovanie Izáka (olejomaľba na plátne) zo zbierok Ev. a. v. 
v Levoči). 
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Zoznam skratiek použitých v Pláne hlavných úloh (PHÚ) na rok 2003 
 
ÚGR   úsek generálneho riaditeľa 
ÚVŠS   úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
OVŠS   odbor výkonu štátnej správy 
OdPA   oddelenie pamiatok architektúry 
OdVTM  oddelenie výskumu, teórie a metodológie 
OdPÚ   oddelenie pamiatkových území 
OdVP   oddelenie výtvarných pamiatok 
OdGD   oddelenie grafickej dokumentácie 
OPR   odbor preskumávania rozhodnutí v správnom konaní 
OŠIS   odbor štátneho informačného systému 
ÚZPF   ústredný zoznam pamiatkového fondu 
OOA   odbor osobitného archívu 
ORA   oblastný reštaurátorský ateliér 
ÚEP   úsek ekonomicko-prevádzkový 
KPÚ   krajský pamiatkový úrad 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
SQL   search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
GIS   grafický informačný systéme 
T   termín 
Z   zodpovednosť 
S   spolupráca 
FA STU  Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity 
NKP                           národná kultúrna pamiatka 
NHNKP                     nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
HNKP                        hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
PP                              pamiatkový predmet    
PO                             pamiatkový objekt 
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8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2003 
 

V priebehu roku 2003 vykonával Pamiatkový úrad SR ako aj jednotlivé krajské 
pamiatkové úrady svoje základné úlohy v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2003, ktorý bol zaslaný 
na MK SR dňa 20. 1. 2003. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný   na jednotlivé 
odbory centra PÚ SR ako aj na krajské pamiatkové úrady. Verejný odpočet činnosti 
Pamiatkového úradu SR za r. 2002 sa uskutočnil 30. 4. 2003. Počas verejného odpočtu bola 
prezentovaná „Výročná správa činnosti PÚ SR za r. 2002“ ako aj výstava venovaná 
svetovému kultúrnemu dedičstvu na Slovensku. 

Ťažisko prác v roku 2003 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona č. 49/2002Z. z., vydávaním 
rozhodnutí a stanovísk ku jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb. V sledovanom 
období vydal PÚ SR a krajské pamiatkové úrady celkovo 6757 rozhodnutí a 5384 odborných 
stanovísk. 

Mimoriadne vyťažení z hľadiska počtu podaní sú na úrovni PÚ SR i krajských 
pamiatkových úradov pracovníci zabezpečujúci agendu vo vzťahu k stavebnej činnosti a k nej 
viažucej sa problematike ochrany potenciálnych archeologických nálezov a nálezísk. V 2. - 3. 
štvrťroku 2003 sa PÚ SR v spolupráci so Sekciou kultúrneho dedičstva MK SR 
a Pamiatkovou inšpekciou MK SR zameral na doriešenie všetkých otázok v súvislosti 
s výkladom jednotlivých ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v oblasti ochrany archeologických nálezov a nálezísk (najmä § 37 zákona).  Potrebné bolo 
riešiť aj problémové okruhy spolupráce PÚ SR a Archeologického ústavu SAV Nitra pri 
výkone štátnej správy. Začiatkom roka 2003 bol PÚ SR – ÚVŠSaOČ spracovaný analytický 
materiál s vyhodnotením činnosti PÚ SR a KPÚ v roku 2002 pri zabezpečení ochrany 
archeologických nálezov a nálezísk v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu. 

V kontexte výkonu štátnej správy PÚ SR spracoval vnútorné metodické inštrukcie, ktoré 
upravujú činnosť oboch stupňov výkonu štátnej správy v pôsobnosti PÚ SR, jednak v zmysle 
príslušných zákonov upravujúcich jeho činnosť ako aj novoprijatej vykonávacej vyhlášky MK 
SR č. 16 zo dňa 12. 11. 2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového 
fondu. Vypracované a schválené boli Vnútorná smernica PÚ SR a KPÚ k rozhodnutiam 
o priestupkoch a priestupkovom konaní, Vnútorná smernica PÚ SR a KPÚ pre výkon štátnej 
správy pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk a Vnútorná smernica PÚ SR a KPÚ 
pre spracovávanie návrhov ochranných pásiem národných kultúrnych pamiatok 
a pamiatkových území. 

PÚ SR vypracoval taktiež Metodickú pomocnú inštrukciu PÚ SR a KPÚ pre vypracovanie 
a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov, Metodickú pomocnú 
inštrukciu pre spracovávanie architektonicko-historických a umelecko-historických výskumov 
a Metodickú pomocnú inštrukciu k spracovaniu výskumnej dokumentácie pamiatkových 
území.  

V záujme realizovať výkon štátnej správy na zverenom úseku ochrany pamiatkového 
fondu v SR sa uskutočnilo viacero odborných stretnutí na úrovni riaditeľskej rady či 
odborných sekcii, kde sa konzultovali konkrétne prípady problematických riešení výkonu 
štátnej správy. 
 V priebehu roka sa podarilo zabezpečiť na externej úrovni právnu službu pre jednotlivé 
krajské pamiatkové úrady tak, aby mali pracovníci vykonávajúci odbornú špecializovanú 
štátnu správu z aspektu právneho relevantný profesionálny zástoj. 
 Prioritou v činnosti krajských pamiatkových úradov v roku 2003 bolo naďalej dôsledne 
uplatňovať právne predpisy v záujme zachovania pamiatkového fondu a to najmä prevenciou 
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(upozornenia na zanedbávanie údržby) ale i ukladaním pokút v konaniach o priestupku resp. 
správnom delikte. 

I pre tento rok zostala ťažiskovou úlohou revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu. Prvé mesiace roku 2003 sa uskutočnila väčšina sumarizujúcich  a kontrolných  činností 
na výstupoch  uskutočnených revízií za predchádzajúce obdobie tak, aby bolo možné 
optimalizovať nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie v roku  2003.      
V r.2003 sa podarilo ukončiť revíziu v rámci väčšiny sídel, reálny predpoklad ukončenia 
zostávajúcich sídiel (najmä sídla Košice, Kremnica) je v roku 2004. Pokračovala taktiež 
revízia pamiatkového fondu v jednotlivých okresoch Slovenska. Uskutočnené boli aj kroky 
k príprave jednotlivých monografii sídiel v rámci nového Súpisu pamiatok aj v spolupráci 
s niektorými vedeckými inštitúciami , napr. Historickým ústavom SAV Bratislava.  

Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2003 revízia pamiatkových území (pamiatkových zón 
a pamiatkových rezervácii), zameraná v tejto etape najmä na prehodnotenie jestvujúcich zásad 
pre MPR a PZ v rámci celého Slovenska a zjednotenie metodických prístupov v rámci 
jednotlivých KPÚ v budúcnosti.  

V rámci plnenia ostatných úloh PÚ SR v rámci PHÚ 2003 sa v roku 2003 činnosť 
zamerala na problematiku nominačného projektu na zápis Tokajskej vinárskej 
a vinohradníckej oblasti na listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, 
ktorá bola predmetom bilaterálneho rokovania na úrovni zástupcov ministerstiev kultúry MR 
a SR v Budapešti a na úrovni veľvyslancov oboch krajín pri UNESCO v Paríži ako aj           
na prípravu nominačného projektu „ Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“. 
Súčasne PÚ SR s podporou MK SR sa pripravil a slávnostne otvoril vo februári v Štrasburgu 
za prítomnosti ministra kultúry SR R. Chmela reprezentačnú výstavu „Svetové kultúrne 
dedičstvo na Slovensku- zapísané a nominované lokality“. Uvedená výstava bola v mesiacoch 
september a október 2003 prezentovaná v priestoroch Veľvyslanectva SR v Ríme a v mesiaci 
november v Slovenskom inštitúte v Prahe.  

PÚ SR a KPÚ Bratislava v spolupráci s FA STU Bratislava a Múzeom maďarskej kultúry 
a Podunajska v Komárne zorganizoval v dňoch 27. – 29. 10. 2003 v  Komárne v priestoroch  
múzea seminár „ Stav a perspektívy prezentácie nehnuteľných archeologických pamiatok     
na Slovensku“. Výsledkom seminára bude zborník Monumentorum tutela/ Ochrana pamiatok 
č. 14, v ktorom budú publikované prednášky účastníkov. V rámci podujatia bola prezentovaná 
aj výstava „Svetové kultúrne dedičstvo  na Slovensku - zapísané a nominované lokality“. 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2003 sa uskutočnili 11. - 14. septembra 2003 
v Martine pod názvom „Od súkromných zbierok k národným inštitúciám“. V súvislosti 
s udeľovaním výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie diela v oblasti 
kultúrneho dedičstva na Slovensku za rok 2002 Pamiatkovému úradu SR a jeho pracovníkom 
Mgr. M. Kalinovej a Mgr. S. Paulusovej udelili cenu v kategórii „Publikácia“ za knihu 
„Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku“.  

V rámci 5. ročníka veľtrhu „Nostalgia Expo 2003“, ktorý sa konal v dňoch 3. 12.  – 7. 12. 
2003 v Bratislave, bola v expozícii PÚ SR prezentovaná výstava KPÚ Prešov „Oživené 
pamiatky“ ako aj výstava zameraná tematický na pamiatky zachované na prítomnosť 
cisárovnej Sisi na Slovensku. V rámci veľtrhu uskutočnil PÚ SR sprievodné podujatie, 
metodický seminár „Omietky na historických objektoch“ s účasťou zahraničných odborníkov. 

Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci PHÚ na r. 2003, 
boli splnené. 

Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie 
boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti. V rámci propagačnej činnosti 
bola prezentovaná výstava „Zabudnuté poklady v srdci Európy“ v Ríme, v Palazzo Falconieri 
v mesiaci marec a v novembri vo Varšave. Výstava „Drevená sakrálna architektúra 
v Karpatskom oblúku“ bola v mesiacoch február – apríl prezentovaná v Poľsku, v mesiaci 
október v Nemecku (Mníchov) a v decembri opätovne v Poľsku (Varšava). Výstava „ Hlavný 
oltár Dómu sv. Alžbety v Košiciach“ bola v mesiacoch jún - august vo Viedni a v mesiaci 
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september v Grazi (Rakúsko). Výstava „Oživené pamiatky“ bola okrem početnej prezentácie 
na území Slovenska vystavená aj v mesiacoch máj - august v Poľsku a v mesiacoch september 
- október v Maďarsku (Budapešť).  

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Bundesdenkmalamt Wien a Národným pamiatkovým 
ústavom v Prahe v rámci „Konservatorentagung 2003“ spoluorganizoval  odborné stretnutie 
pracovníkov pamiatkovej starostlivosti z Rakúska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska 
pod názvom „ Neznáme v susedstve“ v dňoch 15. -19. 9. 2003. V rámci podujatia na území 
Slovenska navštívili lokality Holíč – kaštieľ, Kopčany – kostol sv. Margity, Šaštín – Stráže – 
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Veľké Leváre – kostol Mena Panny Márie, 
pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Habánsky dvor, Častá – hrad Červený Kameň, 
Pezinok – Stará radnica, Svätý Jur – kostol sv. Juraja, Bratislava – františkánsky kostol 
Zvestovania Pána a kláštor. 

PÚ SR v rámci edično - propagačnej činnosti okrem iného medializoval najnovšie akcie 
pamiatkovej obnovy a vybrané akcie Pamiatkového úradu SR (trinásť článkov v rámci cyklu 
v časopise Slovensko a reality) a rozpracoval koncept propagácie úradu prostredníctvom 
veľkých internetových serverov. 

PÚ SR vypracoval v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra projekt „Ochrana 
a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho 
dedičstva“, zameraný prioritne na výskum a záchranu archeologického dedičstva, ktorý bol 
predložený a následne schválený Predsedníctvom SAV v rámci koncepcie štátnych 
objednávok výskumu a vývoja na r. 2003 - 2005. Na podnet firmy Tondach pripravil projekt 
„Dejiny výroby pálenej strešnej krytiny na Slovensku“, ktorého hlavným zámerom je vytvoriť 
historický a topografický prehľad o výrobe pálenej strešnej krytiny na našom území. Taktiež 
pokračovala príprava projektu „Celoslovenské zmapovanie a výskum vitráží“, ktorý bol 
predložený na MK SR formou ponuky pre rokovacie konanie. 

Na základe vypracovania doplnku k Organizačnému poriadku PÚ SR bola od 3. 3. 2003 
zriadená Odborno-metodická komisia ako poradný orgán generálnej riaditeľky PÚ SR. Bol 
vypracovaný štatút, organizačný a rokovací poriadok komisie. Hlavnou náplňou činnosti 
komisie v tomto období bolo vypracovávanie odborných posudkov pre žiadateľov o získanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov ako aj 
vypracovávanie odborných posudkov na realizované pamiatkové výskumy v zmysle vyhlášky 
k zákonu č. 49/2002 Z. z.   

Na základe smernice Úradu pre štátnu službu, ktorou sa určujú kritéria služobného 
hodnotenia a podrobnosti o služobnom hodnotení štátnych zamestnancov z 31. 3. 2003, bolo 
v mesiaci apríl 2003 vykonané služobné hodnotenie všetkých štátnych zamestnancov. 
V zmysle zákona o štátnej službe začala v 3. štvrťroku 2003 činnosť Disciplinárna komisia 
PÚ SR. 

PÚ SR spracoval „Plán kontrolnej činnosti PÚ SR na rok 2003“, na základe ktorého 
vykonal kontrolu a hodnotenie odborno-metodickej činnosti KPÚ Banská Bystrica, KPÚ 
Bratislava a KPÚ Žilina a ich pracovísk vo vzťahu k výkonu štátnej správy ako aj kontrolu 
výkonu štátnej správy v oblasti archeológie. Taktiež bola PÚ SR - OOA vykonaná kontrola 
registratúrnych stredísk na PÚ SR a KPÚ ako aj kontrola archívnych pracovísk na KPÚ.  

PÚ SR – OOA spracoval Bádateľský poriadok archívu SR (schválený MV SR), Knižničný 
a výpožičný poriadok, Registratúrny poriadok pre KPÚ – pre automatizovaný systém             
a Registratúrny poriadok pre PÚ SR – pre automatizovaný systém. PÚ SR spracoval pre 
potreby MK SR v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu pracovný 
návrh Evidencie pamätihodností obce. 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka zapojili aj do práce poradných orgánov MK SR 
– Archeologickej rady a Komisie na overovanie odbornej spôsobilosti.  

V rámci spolupráce s partnerskou organizáciou v Maďarsku a na základe Dohody 
o spolupráci medzi PÚ SR a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť na r. 2003 sa 
uskutočnili výmenné študijne pobyty odborných zamestnancov a zabezpečila sa ich účasť na 
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odborných konferenciách. Obe inštitúcie zabezpečili prezentácie spoločných výstav, spoločné 
projekty v rámci výskumu, záchrany, obnovy a prezentácie kultúrnych pamiatok. Pamiatky 
a múzeá č. 2/2003 boli venované príspevkom maďarských odborníkov. PÚ SR v spolupráci     
s Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť a Národním památkovým ústavem ÚOP Brno 
pripravil návrhy na vzájomnú spoluprácu na r. 2004. 
 
 
9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 

Orgány štátnej správy, miestnej samosprávy (na všetkých úrovniach), vlastníci 
a správcovia KP, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, dotknuté odborné inštitúcie, 
architekti, projektanti, študenti, dodávatelia materiálov, prác a služieb, investorsko-inžinierske 
organizácie a pod. 
 
Bratislava, dňa  20. 2. 2003 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 


