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1. Identifikácia organizácie 

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

činností 
Ing. Juraj Liszkay – ekonomicko-prevádzkový námestník 
JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

 
Poradné orgány: 

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

 

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

Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo: MK 572/2002-1 

o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  bol zriadený od 1. 4. 2002 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Pamiatkový úrad SR je právnickou osobou a je  špecializovaným orgánom štátnej správy na 

ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad SR vykonáva štátnu správu s celoslovenskou 

pôsobnosťou v rozsahu § 10 pamiatkového zákona. Sídlom Pamiatkového úradu je Bratislava, jeho 

pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.  

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na 

rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len“ MK SR“), ktorá na 

základe Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky 

krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským ateliérom. Pamiatkový úrad SR je 

zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových úradoch 

a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  

Krajské pamiatkové úrady 

Krajské pamiatkové úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu Slovenskej 

republiky bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu 

v rozsahu § 11 pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.  

Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ“) konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych 

veciach samostatne. Sídlami jednotlivých KPÚ sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, 

Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 
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Oblastné reštaurátorské ateliéry 

      Oblastné reštaurátorské ateliéry (ďalej len „ORA“) sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového 

úradu SR (ďalej len „PÚ SR“) bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce 

ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých oblastných 

reštaurátorských ateliérov sú: Bratislava a Levoča. 

Telefón: 02/20 464 111 

Fax: 02/54 77 58 44 

e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 

adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 

adresa internetovej stránky Ministerstva kultúry SR: 

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2018-

343.html 

 

 

 

  

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2018-343.html
http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2018-343.html
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2. Zhodnotenie činnosti organizácie. 

 

 V roku 2018 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle pamiatkového 

zákona a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2018, ktorý bol zaslaný sekcii kultúrneho 

dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre 

krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  

 Verejný odpočet činnosti PÚ SR za rok 2017 sa uskutočnil 5. apríla 2018 v zasadačke úradu.  

Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 

v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR, najmä Revízia ÚZPF SR a 

príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ SR aktívne pracoval na realizácii 

dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond. V priebehu sledovaného obdobia PÚ SR pokračoval 

v realizácii projektu Pro Monumenta - prevencia údržbou.  

 Ťažisko prác v roku 2018 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy na 

úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním rozhodnutí, 

záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených 

osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4927 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu 

štátnej správy a 11 212 záväzných stanovísk. 

V rámci plnenia PHÚ na rok 2018 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. V roku 2018 

bola spracovaná revízia 138 nehnuteľných NKP a 156 hnuteľných NKP. Uskutočnené boli aj kroky 

k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového Súpisu NKP SR - prioritne okresy 

Trenčín a Hlohovec.  

 Dôležitou úlohou PÚ SR v roku 2018 je revízia pamiatkových území, zameraná v tejto etape najmä 

na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení 

ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie 

zásad ochrany pamiatkových území. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie 

a zóny, spracované v roku 2017 a v roku 2018, boli postupne pripomienkované a následne schválené 

OMK PÚ SR. Všetky zásady sú zverejňované na webovej stránke úradu www.pamiatky.sk. 

 Revízia pamiatkových území  - spracovanie návrhov na vyhlásenie PZ: 

 PZ Pezinok  

 PZ Martin – Malá hora a Hostihora  

 PZ Čachtice  

 PZ Jabloňovce  

 PZ Pukanec  

 PZ Žilina - bulvár  

 PZ Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia  

 Návrh na zrušenie pamiatkovej zóny:  PZ Východná.  

 Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území: 

KPÚ Žilina: 

 aktualizácia (textová i mapová časť) Zásad ochrany pamiatkovej zóny Nižná Boca  

 Zásady ochrany Pamiatkovej zóny Ružomberok  

 Zásady ochrany Pamiatkovej zóny Partizánska Ľupča 

KPÚ Banská Bystrica: 

 aktualizácii  Zásad ochrany PR Kremnica  

 aktualizácia Zásad ochrany PR Banská Štiavnica  

http://www.pamiatky.sk/
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 Zásady ochrany PZ Sirk -Železník    

KPÚ Prešov: preverenie zásad ochrany všetkých pamiatkových území v Prešovskom kraji vo vzťahu 

k reálnemu stavu (legislatívnemu aj v teréne) s návrhom pre prioritné projekty 2019: 

- spracovanie Aktualizácie Zásad ochrany pamiatkového územia PZ Spišské Podhradie  

- spracovanie Aktualizácie Zásad ochrany pamiatkového územia PR Spišská Sobota  

- spracovanie Aktualizácie Zásad ochrany pamiatkového územia PR Prešov  

 PÚ SR - OŠIS pracoval na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania 

o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP (celkovo 163 správnych konaní). 

Spracovával a vkladal výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o NKP. 

Veľa času venovali zamestnanci odboru sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti 

prostredníctvom internetovej stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej 

a klasickej korešpondencie a osobných konzultácií. PÚ SR - ODGD riešil digitalizačné a prezentačné 

projekty na národnej a medzinárodnej úrovni (najmä OPIS 2).  

 V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti prípravy 

nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na dokončenie 

nominačného projektu Frontiers of the Roman Empire - The Danube Limes (Hranice Rímskej ríše – 

Dunajský Limes) - nominačný projekt na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Projekt bol 

spracovaný ako spoločná cezhraničná nominácia v spolupráci Nemecka, Rakúska, Maďarska 

a Slovenska. Na príprave nominácie sa podieľal rozsiahly kolektív autorov zastrešený inštitúciami 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bundesdenkmalamt Österreich, Miniszterelnökség – 

örökségvédelmi szakértő a Pamiatkový úrad SR. Nominácia zahŕňa celkovo 164 pamiatok 

dokumentujúcich niekdajšie hranice Rímskej ríše na rieke Dunaj - zo slovenských lokalít sú jej 

súčasťami národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave - 

Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Nominačný projekt bol v stanovenom termíne, k 01. 

02. 2018, predložený Centru svetového dedičstva.  

PÚ SR spracoval Metodické usmernenie k označovaniu lokalít svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO- na základe upozornenia zaslaného Sektorom kultúry UNESCO, ktoré poukazuje na 

nedostatky pri používaní emblému svetového dedičstva a pri označovaní slovenských lokalít 

zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO, vykonal Pamiatkový úrad SR v priebehu 

februára 2018 prieskum stavu a spôsobov označenia lokalít Svetového kultúrneho dedičstva na 

Slovensku. Usmernenie bolo vydané pre zjednotenie spôsobu označovania lokalít Svetového 

kultúrneho dedičstva na Slovensku a jeho zosúladenie s regulatívmi UNESCO.  

V záujme rozšírenia povedomia o Značke Európske dedičstvo a zväčšenia okruhu potenciálnych 

záujemcov o jej udelenie bol vytvorený nový formálny mechanizmus  

na predkladanie nominácií, a to prostredníctvom otvorenej verejnej výzvy. Výzva bola publikovaná na 

webovej stránke PÚ SR dňa 01. 06. 2018 a trvala do 30. 11. 2018. PÚ SR - Referát SKD zaslal 

informáciu o vyhlásení výzvy partnerským organizáciám (verejná správa, mimovládne organizácie) 

spoločne so žiadosťou o jej ďalšie šírenie. 

Počas prvého polroka 2018 sa uskutočnili tri informačné stretnutia s potenciálnymi záujemcami 

o získanie Značky ED - Gemerské kostoly s nástennými maľbami a Medený hámor v Banskej Bystrici – 

na ktorých PÚ SR - Referát SKD poskytol podrobné konzultácie k charakteru a cieľom iniciatívy Značka 

ED a k požiadavkám kladeným na kandidátske lokality. 

Dňa 16. 05. 2018 sa konalo stretnutie pracovnej skupiny Archeopark Mikulčice - Kopčany, na 

ktorom bolo prijaté rozhodnutie, že opätovná nominácia spoločnej česko-slovenskej lokality 

http://www.pamiatky.sk/
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Pamiatky Veľkej Moravy sa začne pripravovať ešte počas r.2018, ale predkladať sa bude najskôr 

v roku 2021. 

 Súčasťou PÚ SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je všestranná starostlivosť 

o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, evidovanie, bezpečné 

uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto poslanie sa premieta do 

jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré sú aj súčasťou plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 

2018.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) sa 21. apríla 2018 po 

jedenástykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - Kláštor kartuziánov slávnostné 

odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej - Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos 

v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola v roku 2018 udelená: PhDr. 

Darina Petranská, Ing. arch. Ivan Gojdič a PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.  

 Pamiatkový úrad SR pripravil a spolupracoval na niekoľkých výstavách: 

 ako hlavný organizátor pripravil výstavu „Odkaz Karola Veľkého“, ktorá sa konala 

v priestoroch SNG vo Zvolene na jeseň tohto roku.  

 v termíne 11.-13.1.2018 účasť na medzinárodnej výstave Monumento Salzburg 2018. 

Dokumenty z Archívu PÚ SR boli vystavované na výstavách: 

 Architekt Friedrich Weinwurm : Nová cesta, organizátor: Slovenská národná galéria, 

Bratislava 25. 1. – 20. 5. 2018 

 Eugen Bárkány: Medzi Prešovom a Bratislavou, organizátor: Židovské komunitné múzeum, 

Bratislava, 24. 5. 2018 – 8. 10. 2018 

 Dušan Jurkovič pre Zvolen - výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia najvýznamnejšieho 

slovenského architekta, organizátori: Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum, Zvolen, 2. 

8. – 30. 9. 2018 

 Fadrusz - exteriérová výstava na nábreží Dunaja, organizátor: Bratislavské rožky, o. z., 

Bratislava, 11. 10. 2018  

 Serbian Cathedral in Buda - výstava v Budapest History Museum, október 2018 

 Oravské Hámre - informačný panel Oživenie pamiatky na zatopenú obec Oravské Hámre 

Ďalšie výstavy: 

 výstava Architektúra obilných síl a sýpok na Slovensku v Univerzitnej knižnici v Bratislave 

Realizované v dňoch 3.4. - 14.4.2018  

 výstava Architektúra obilných síl a sýpok na Slovensku na Spolku architektov Slovenska, 

Realizované v dňoch 21.5 - 3.6.2018  

 výstava Architektúra obilných sýpok a síl na Slovensku. V rámci Dní architektúry a dizajnu 

Prešova v objekte Solivaru, 27.9.-30.9.2018  

 výstava Architektúra obilných sýpok a síl na Slovensku. KPÚ Prešov 5.10.2018-trvá,  

 výstava Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes: od Trajána po Marka Aurélia, ktorú inicioval 

Mestský ústav pamiatok v Bratislave, spolupráca PÚ SR, bola prezentovaná v unikátnych 

priestoroch Múzea Mercato di Traiano v Ríme od 5. júla do 18. novembra 2018.Súčasťou 

výstavy bol aj dvojjazyčný zborník (katalóg): I confini Dellinpero Romano il Limes Danubiano, 

Da Traiano a Marco Aurelio, Frontiers of the Roman Empire Danube Limes, From Trajan to 

Marcus Aurelius, 6 júla – 18. novembra 2018, Via Quatro Novembre 94 – 00187 Roma, 

Taliansko, ISBN 978-80-570-0053-2 
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 výstava - Frontiers of the Roman Empire - A cultural connection spanning 1900 years 

throughout Europe, 18. 7. – 10. 8. 2019, Europe Hous, Smith Square, London SW1 P 3 EU, 

výstavu organizačne zabezpečoval The North of England Civic Trust, Pamiatkový úrad SR – 

spolupráca, výstava bola realizovaná v rámci European Year of Cultural Heritage (vernisáž – 

17. 7. 2018). 

 V spolupráci s občianskym združením Červenokamenské panstvo sme pri príležitosti Európskeho 

roku kultúrneho dedičstva 2018 zorganizovali interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Res Pálffyana – 

príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, ktorá sa uskutočnila 18. 1. 2018 v priestoroch PÚ SR. 

PÚ SR v spolupráci s Národním památkovým ústavem Praha pripravil spoločnú odbornú  konferenciu 

„Reštaurovanie“, ktorá sa uskutočnila v mesiaci jún 2018 v Českom Krumlově a 50. ročník 

medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archeologia historica na tému: „Archeologie 

přehlížených a interpretace problematických památek“, Valtice 17.-21.9.2018. 

Spolupracoval na príprave konferencie „Najnovšie poznatky výskumov sakrálnej architektúry na 

Gemeri“,termín konania 30. 8. -31. 8. 2018 v Rožňave.  

Ďalšia organizácia konferencií a seminárov : 

 Bardkontakt 2018, téma: Prolematika mestských pamiatkových centier, podtéma: Cintoríny 

a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí; dátum konania 20.-21.8.2018, miesto konania - 

Bardejov. KPÚ Prešov zabezpečuje odbornú garanciu konferencie. 

 FEAD 2018 - Festival architektúry a dizajnu, dátum konania 26.-28.9.2018, miesto konania 

Prešov, konferencia s tématickými okruhmi EYCH 2018.  

V rámci edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti úrad pripravoval niekoľko publikácii, 

zborníkov, metodických materiálov najmä: 

 zborníky „ Monumentorum tutela - ochrana pamiatok č. 27 a č. 28“ 

 Zborník: Technické pamiatky - zbierky, výskum a nové využitie, Zost.: Tereza Bartošíková, 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. 114 s. , ISBN 978-80-89175-80-2  

 Zborník: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II., Zborník 

Gotická cesta 2/2016, Zost.: Michaela Kalinová, Občianske združenie Gotická cesta - 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Rožňava : Bratislava 2018, ISBN 978-80-972544-0-7 

 publikácia PINČÍKOVÁ, Ľubica - JANOVSKÁ, Magdaléna - TUHÁRSKA, Anna: Frontiers of the 

Roman Empire, The Danube Limes in Slovakia, Update of the Management Plan 2017 - 2021, 

Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2018, 55 s.,  ISBN 978-80-89175-81-9 

 publikáciu „Červený Kláštor v premenách času“ 

 publikáciu „Vývoj meštianskeho domu v mestách Pentapolitany“ 

 metodiku „ Obnova historických krovov“ 

 PÚ SR zabezpečil  plnenie všetkých úloh z PHÚ na rok 2018. 

 Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie boli 

vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti:  

PÚ SR a KPÚ spracovali pripomienky a doplnenia k materiálu „Akčný plán k Stratégii ochrany 

pamiatkového fondu na roky 2017 – 2020“, ktorý pripravilo MK SR. Taktiež pripravili podnety na 

novelu pamiatkového zákona, ktoré boli zaslané MK SR - SKD. 

PÚ SR spolupracoval na  „Odvetvovej koncepcii odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon 

povolania a odborných činností v rezorte kultúry“ - pre MK SR - koncepcia bude odprezentovaná 

členkou Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu PaedDr. Hanou Blažíčkovou na jej zasadnutí 

v roku 2019.   
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Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS),  pripravovaný v rámci možnosti čerpania 

prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - OPII, na obdobie rokov 2014 -2020 

pokračoval ďalšou etapou prípravy Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá v spolupráci s Ministerstvom 

kultúry bola spracovaná a predložená na pripomienkové konanie Úradu pre investície 

a informatizáciu a Útvaru hodnota za peniaze.  

PÚ SR v rámci vedecko-výskumnej činnosti realizoval základný výskum pamiatkového fondu, 

pamiatkové výskumy a iné špecializované výskumy a prieskumy:     

 Archeologické výskumy : 

KPÚ Bratislava: 

 hrad Tematín, k. ú. Lúka, okres Nové Mesto n/V., ÚZPF č. 1226/1-20, obnova NKP, sezónny 

systematicky výskum, PhDr. Prášek, Mgr. Šusteková, Ing. Ing.arch. Maliarik 

 Močenok - Geofyzikálny prieskum lokalita kalvária Močenok (okr. Šaľa), výskum vykonával 

PhDr. Peter Baxa a PhDr. Karel Prášek 

KPÚ Trnava: 

 M. Sládok - P. Grznár: Hubina/Ducové, okr. Piešťany. Poloha Kostolec, parc. reg. "C" č. 447/5 

(Hubina) a 10281 (Ducové). Správa o náhodnom archeologickom náleze. Trnava 2018. 

 Branovo - zber archeologických nálezov- Sládok 

 Cífer, časť Jarná – vyzdvihnutie archeologického nálezu - Sládok, Grznár 

 Domaňovce - zber archeologických nálezov - Sládok 

 Kajal - vyzdvihnutie archeologického nálezu - Sládok 

 Sobotište – vyzdvihnutie archeologického nálezu - Sládok, Grznár 

KPÚ Nitra: 

 Michal Gróf, Správa o náhodnom archeologickom náleze pod názvom: FARA OPONICE, parc. 

č. 2/1, k. ú. Oponice. V rámci obhliadky zdokumentovaný objekt tehlovej klenby pivnice 

pôvodnej fary. 

 Michaela Niklová: správa o náhodnom archeologickom náleze, parcela č. 1935/161, k.ú. 

Branč.  

 Pavel Paterka - RNDr. Ján Tirpák, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): 

- Geofyzikálny výskum, 23. 03. 2018 -  Kamenný Most - kostol sv. Maurícia, Sikenička - 

kostol sv. Martina; 

- Geofyzikálny výskum, 27. 04. 2018 - Sokolce-Turi - kostol reformovanej cirkvi, Patince - 

kostol sv. Vendelína, Iža - cintorín, Radvaň nad Dunajom-Žitava - cintorín; 

- Geofyzikálny výskum, 10. 05. 2018 - Sokolce-Turi - kostol reformovanej cirkvi, Okoličná 

na Ostrove - kostol sv. Augustína biskupa, Iža - kostol sv. Michala, Bátorove Kosihy - 

kostol Navštívenia Panny Márie 

- Overovací prieskum, 19. 04. 2018 - Rybník, hradisko zistené lidarovým snímkovaním 

Pavel Paterka - Peter Bisták - Rudolf Nádaskay (Pamiatkový úrad SR) 

- Pavel Paterka, Michaela Niklová, Peter Bisták, Matúš Sládok: Prieskum pri vodnej nádrži 

v Branove dňa 24. 7. 2018; 

KPÚ Prešov - pamiatkové výskumy: 

 Suchý, Ľ. - Ďurian, K.: Architektnicko-historický výskum krovovej konštrukcie NKP Bránová 

veža „Michalská brána“, (č. ÚZPF 120/1), PÚ SR, apríl 2018. 
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 Suchý, Ľ. - Sabol, D. - Liška, A. - Jackovič, P. - Glos, P.: Podklad - Architektnicko-historický 

výskum NKP Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore, PO Stavba hospodárska I., č. ÚZPF 

865/15. Prešov, KPÚ Prešov, november 2018. 

 Suchý, Ľ. - Glos, P. - Sabol, D. - Jackovič, P. - Liška, A.: Podklad - Architektnicko-historický 

výskum NKP Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore, PO Sýpka, č. ÚZPF 865/13. Prešov, KPÚ 

Prešov, november-december 2018 . 

 Harčar, P.: Archeologický výskum v areáli Židovského suburbia na Mlynskej ulici v Bardejove 

(č. ÚZPF 1789/2), PÚ SR. 

 Lukáč, G. - Hudáková, M.: Archeologický výskum v areáli rímskokatolíckeho Kostola Povýšenia 

sv. Kríža v Hažlíne (NKP č. ÚZPF 180/1), PÚ SR.  

 

V rámci medzinárodnej spolupráce: 

 Fórum riaditeľov európskych inštitúcií /EHHF/ -  účastník GR Dr. Katarína Kosová  - sa v  roku 

2018 -  Európskeho roku kultúrneho dedičstva  konala do istej miery aj symbolicky 

v Luxembursku, ktorého hlavné mesto Luxemburg popri Bruseli a Štrasburgu  patrí k trom 

hlavným mestám Európskej únie. V neposlednom rade dôvodom bola aj skutočnosť,  že  bolo 

prvým sídlom  Európskeho spoločenstva ocele a uhlia. Tohtoročné stretnutie sa tematicky 

zameralo na „ Nové funkcie v pamiatkových objektoch: spoločne užívať  stavebné historické 

dedičstvo s budúcimi generáciami“. V úvodnom prejave túto skutočnosť zdôraznil štátny 

tajomník  Luxemburska M.Guy Arendt. Mimoriadnym obohatením podujatia bola účasť 

transatlantického hosťa – dr.Eusebio Leal Spengler, historik a riaditeľ programu obnovy 

lokality svetového dedičstva Stará Havana a jej historické jadra , poslanec Národného 

zhromaždenia Kuby počas niekoľkých volebných období, ako aj vyslanca Dobrej vôle OSN. 

Program obnovy Havany je založený na zainteresovaní jednak všetkých, ktorí v tomto 

prostredí pôsobia a  na reinvestovaní prostriedkov získaných z poskytovaných služieb späť do 

obnovy. V ďalšej časti programu boli na príkladoch z Belgicka/Flanderska, Anglicka a Škótska 

prezentované príklady konverzie  industriálu, ostatné krajiny majú prezentované príspevky 

na stránke EHHF. Slovensko prezentovalo obnovu Solivaru v Prešove a konverziu Mestskej 

plavárne na Kunsthalle v Košiciach. Komplexnú informáciu o aktivitách a priebehu 

Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 s mottom „Naše dedičstvo: kde sa  minulosť  

stretá s budúcnosťou“ predniesol zástupca Európskej komisie  z direktoriátu pre kultúru 

a vzdelávanie. Impozantne pôsobila štatistika podujatí  310 na európskej úrovni , 2700 

podujatí na národnej úrovní s cez 1 milión účastníkov a  očakávaných 8200 podujatí 

v druhom polroku. Účastníci fóra riaditeľov boli oboznámení s najaktuálnejšími činnosťami  

Rady Európy - zástupcom Divízie kultúry a kultúrneho dedičstva, zameranej na aktuálne 

kultúrne politiky, najmä Stratégiu pre 21. stor. a vyzvala členské štáty k aktívnej 

implementácii týchto nástrojov. Taktiež sa predstavil fóru riaditeľov nový generálny riaditeľ 

ICCROM Weber Ndorro a prezentoval Strategické smerovania na roky 2018-2023, 

reflektujúce aktuálne potreby ochrany kultúrneho dedičstva vo vzdelávacích programoch 

ICCROM v jednotlivých regiónoch svet, s ťažiskom na komunity a mládež. Prezident Európskej 

archeologickej rady L.de Witt  okrem prezentácie súčasných aktivít , ktoré na európskej 

úrovni sú zamerané na manažment archeologického dedičstva, venoval významný priestor 

problematike detektoristov ako mimoriadne aktuálnej a nelegitímnej činnosti pri 

poškodzovaní archeologického dedičstva. P. Jaspeart , viceprezident Europa Nostra, prestavil 

ich najnovšie aktivity pri podpore významu kultúrneho dedičstva ako podstatnej  súčasti 
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kohéznej politiky EÚ , taktiež oboznámil fórum s tohtoročnými  laureátmi Ceny  Europa 

Nostra. Predsedovia subštruktúr fóra – EHLF /právne fórum/ a Economic Task Force ekon. 

fórum/ predniesli výročné správy. Bola schválené ďalšie pokračovanie ESPON  projektu, 

zameraného na  stanovenie ukazovateľov a meranie  spoločenských dopadov kultúrneho 

dedičstva , téme ktorá konečne veľmi aktuálne rezonuje i na Slovensku. Fórum vzalo na 

vedomie informáciu o novom predsedovi ekon.fóra - p.Paul Mahringer /Rakúsko/ 

 Prieskumy pre Centrum svetového dedičstva UNESCO 

Počas roka 2018 Pamiatkový úrad SR participoval na štyroch medzinárodných prieskumoch 

organizovaných Centrom svetového dedičstva UNESCO:  

- prieskum k príprave kompendia sumarizujúceho široké spektrum politík uplatňovaných v 

oblasti Svetového dedičstva UNESCO 

- prieskum využívania opatrení tzv. Reaktívneho monitoringu v lokalitách svetového 

kultúrneho dedičstva  

- prieskum hodnotiaci uplatňovanie odporúčaní UNESCO na ochranu historickej mestskej 

krajiny (HUL, 2011)  

- prieskum zameraný na možnosti revízie nominačného procesu na zápis lokalít do 

Zoznamu svetového dedičstva UNESCO  

 Ad-hoc pracovná skupina pri Výbore svetového dedičstva UNESCO 

Slovenská republika, zastúpená Pamiatkovým úradom SR, bola v novembri 2018 nominovaná 

za člena Ad-hoc pracovnej skupiny pre revíziu nominačného procesu na zápis lokalít do 

Zoznamu svetového dedičstva. Mandátom pracovnej skupiny, ktorej ustanovujúce rokovanie 

sa uskutočnilo 19. novembra 2018, je navrhnúť možnosti na úpravu nominačného procesu, 

doplniť podmienky usmerňujúce rozhodovanie členov Výboru svetového dedičstva, 

prehodnotiť prípadné rozšírenie súboru doterajších Poradných orgánov Výboru SD. Cieľom 

pripravovanej revízie je zvýšiť dôveryhodnosť a  vyváženosť Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. 

 Spolupráca v rámci EHHF Economic Taskforce a príprava medzinárodného projektu 

štatistického vyhodnocovania ekonomického prínosu hmotného kultúrneho dedičstva 

Ako člen pracovnej skupiny Economic Task Force vytvorenej pri European Heritage Heads 

Forum (Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií) sa Pamiatkový úrad SR podieľa 

na príprave európskeho projektu, ktorého cieľom je prostredníctvom metód štatistického 

zisťovania vytvoriť systém a metodiku na pravidelné vyhodnocovanie ekonomického prínosu 

hmotného kultúrneho dedičstva. Projekt pod názvom Hmotné kultúrne dedičstvo ako 

strategický zdroj územného rozvoja sa realizuje pod finančnou záštitou agentúry ESPON 

v spolupráci 8 európskych regiónov – Brusel Capital, Flámsko, Holandsko, Nórsko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko, Švédsko.  Projektoví partneri v spolupráci s externými expertmi pre 

oblasť ekonómie a štatistických analýz (Valdani Vicari & Associati, KEA European Affairs) 

identifikovali kľúčové ekonomické sektory, v ktorých možno efektívne vyčísliť ekonomický 

dopad hmotného kultúrneho dedičstva (stavebníctvo, cestovný ruch, trh s nehnuteľnosťami, 

kultúrny a kreatívny priemysel, informačné a komunikačné technológie, poisťovníctvo a i.). 

V priebehu roka 2018 sa realizoval zber údajov v spolupráci s národnými štatistickými úradmi 

a relevantnými asociáciami a združeniami pôsobiacimi v príslušných ekonomických 

sektoroch. Pilotná štúdia prezentujúca metodiku a predbežné výsledky štatistického 

zisťovania na modelovom príklade Holandska bola prezentovaná na seminári ESPON, ktorý sa 

konal v decembri 2018 vo Viedni. Podrobné informácie, vrátane pilotnej správy k projektu, sú 
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publikované na webovej stránke agentúry ESPON https://www.espon.eu/cultural-heritage. 

Finalizácia projektu a zverejnenie jeho výsledkov je plánované na máj 2019. 

 Seminár Heritage of the Borderlands 

V rámci dlhoročnej osvedčenej spolupráce s Medzinárodným centrom kultúry v Krakove 

(MCK) Pamiatkový úrad SR (Ref. SKD, KPÚ Žilina) odborne a organizačne zabezpečoval 

slovenskú časť semináru Heritage of the Borderlands (Dedičstvo prihraničných oblastí), ktorý 

sa konal od 22. do 30. augusta 2018. Vďaka projektu realizovanému v spolupráci MCK 

a Tokijskej univerzity sa semináru zúčastnili japonskí akademici zaoberajúci sa históriou 

strednej Európy. Program semináru zahŕňal odborné prednášky, študijné návštevy vybraných 

lokalít (na Slovensku napr.: Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava a ďal.) a stretnutia s miestnymi 

špecialistami na ochranu kultúrneho dedičstva. Hlavnou témou semináru bola multikultúrna 

povaha dedičstva v oblasti na rozhraní Poľska, Slovenska a Českej republiky.   

 Pracovná skupina pri Karpatskom dohovore 

V roku 2018 bola obnovená činnosť pracovnej skupiny pre kultúrne dedičstvo a tradičné 

znalosti regiónu Karpát s cieľom iniciovať nové spoločné aktivity siedmich členských krajín 

Karpatského dohovoru v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a pripraviť návrh revidovaného 

znenia Protokolu o kultúrnom dedičstve a tradičných znalostiach Karpatského regiónu. 

V obnovenom zložení pracovnej skupiny bol zástupcom Slovenskej republiky pre oblasť 

hmotného kultúrneho dedičstva Pamiatkový úrad SR, ktorého pracovníci pripravili prehľad 

charakteristických prvkov a prejavov kultúrneho dedičstva Karpát na území SR, spracovali 

pripomienky k textu protokolu o kultúrnom dedičstve (KPÚ Banská Bystrica, Ref. SKD), 

zúčastnili sa na zasadnutí pracovnej skupiny v maďarskom Szent Endre v dňoch 4. a 5. apríla 

2018 a predstavili návrh nového spoločného projektu – vytvorenie kultúrnej trasy Via 

Carpathica (KPÚ Banská Bystrica).  

Vyhodnotenie činnosti múzea Červený Kláštor za rok 2018: 

Rok 2018 bol pre Múzeum Červený Kláštor opäť úspešný.  Návštevnosť tohto roku dosiahla výšku  

69 831 turistov (t.j.  platiaci, neplatiaci i návštevníci podujatí), čo predstavuje nárast o 2464 turistov 

oproti roku 2017.  Prvenstvo medzi národnosťami si aj tento rok udržali Poliaci,  ktorí počtom  34 902 

turistov dosiahli 50% z celkovej návštevnosti múzea. Slováci sa umiestnili až za nimi, 23 378 

návštevníkov predstavuje  33%  z celkovej návštevnosti. Zvyšok tvorí národnosť nemecká, česká 

a iné...Z celkového počtu turistov tvoria 50 % podiel dospelé osoby; 29 % podiel má zastúpenie detí, 

študentov a držiteľov ZŤP, ZŤPS kariet a 21 % podiel návštevnosti uzatvára skupina dôchodcov. 

K zvyšujúcej sa návštevnosti prispievajú aj kultúrne podujatia a sprievodné aktivity, ktoré múzeum 

organizuje.  

K tradičným podujatiam patrí Otvorenie sezóny s bohatým kultúrnym programom a odovzdaním 

ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Otvorenie sezóny sa koná každoročne v apríli. 

V máji sme sa zapojili do celoslovenskej akcie Noc múzeí. Návštevníci absolvovali nočnú 

prehliadku Kláštora kartuziánov, pri ktorej nechýbali živí mnísi.  

Jún bol mimoriadne vyťažený najmä školskými zájazdami. Okrem tradičnej prehliadky sa žiaci 

zapájali aj do tvorivých dielní. 

Jún taktiež patril bylinkovému kurzu S Cypriánom späť k bylinkám. Účastníci kurzu sa naučili ako 

správne lúhovať čaj, dozvedeli  sa, ktoré z bylín sú vhodné pri prechladnutí, ktoré na reumatické 

ťažkostí a ktoré zaručia kvalitný spánok.  Nadviazali sme tak na tradíciu mnícha Cypriána, ktorý sám 

neúnavne vyhľadával liečivé rastliny v Pieninách i Tatrách. 

https://www.espon.eu/cultural-heritage
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Kláštorné kultúrne leto,  ktoré organizujeme v spolupráci s divadlom Ramagu o.z., malo aj tento 

rok svojich priaznivcov. Nedeľné detské predstavenie, kinopremiéry pod holým nebom aj divadelné 

predstavenia zaujali mnohých návštevníkov počas celých letných prázdnin. 

V auguste sa okrem kultúrneho leta uskutočnil aj večerný Koncert duchovnej hudby. 

Netopierov sme pozorovali počas Noci netopierov vďaka spolupráci s PIENAPom. 

Interaktívne vystúpenia predviedli  Sokoliari kráľa Svätopluka z Banskej Bystrici.  

Letnú sezónu už tradične ukončil Kláštorný deň, ktorý zaznamenal  návštevnosť, akú si tu v areáli 

ešte nepamätáme. Vďaka slnečnému počasiu a bohatému kultúrnemu programu, ktorý začal už 

v sobotu a vyvrcholil v nedeľu, sa na nádvorí kláštora stretlo okolo 1840 návštevníkov. Turistov 

pritiahol nielen program, ale aj zaujímaví regionálni remeselníci, regionálne jedlá, produkty, výstava 

ikonopiscov, výstava histórie piva a mnoho iných sprievodných aktivít. Bohatý program sa konal 

vďaka grantu v programe ŠARIŠ ĽUĎOM IV, ktorý nás podporili sumou 1960 €. Týmto podujatím sme 

sa zároveň zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 (DEKD).  

V mesiaci október sme v múzeu zorganizovali ešte jedno výnimočné podujatie a to koncert 

ženského speváckeho zboru AUSMA z Lotyšska. Tento profesionálny zbor má za sebou množstvo 

vystúpení po celom svete. Počas svojho pobytu na Slovensku odohral iba 2 koncerty, pričom naše 

múzeum bolo jedno z nich. Pre všetkých hostí bol tento koncert výnimočným a silným zážitkom, ktorý 

sa trvalo zapísal do myslí všetkých návštevníkov. 

Záver roka patril priateľskému posedeniu i tradičným adventným zvykom v pásme Ondreju, 

Ondreju... 

Počas roka sa v kostole sv. Antona pustovníka uskutočnili 2 výnimočné duchovné slávnosti. Krásu 

a silu modlitby okúsilo spoločenstvo Cenakolo, ktoré sa modlilo za uzdravenie blízkych i Slovenská 

katolícka charita v spoločnej modlitbe za chorých. 
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3. Kontrakt Pamiatkového úradu SR so zriaďovateľom a jeho plnenie v roku 2018 : 

 

Vyhodnotenie Kontraktov Pamiatkového úradu SR: 

A. Špecifická činnosť 

B. Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov 

C. Kultúrne aktivity 

D. Archívna a knižničná činnosť 

E. Reštaurovanie  

F. Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 

G. Digitalizácia pamiatkového fondu 

H. Pro Monumenta - prevencia údržbou 

I. Správa a prevádzka 

 

A/ Kontrakt: Špecifická činnosť 

      Úlohy:   

1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných stanovísk, 

stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. 

2. Príprava podkladov a správne konania vo veci  vyhlasovania  objektov a predmetov  za národnú 

kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky,  podľa 

stanoveného plánu a aktuálnej potreby. 

3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia ochranných 

pásiem: 

 ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa harmonogramu, 

 ochranné pásma  nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej potreby, 

Spracovanie Koncepcie vyhlasovania ochranných pásiem. 

4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po 

ich vrátení. 

5. Monitoring stavu zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 

Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.  

7. Koordinácia cezhraničného nominačného projektu „Dunajský Limes (západná časť)“ na zápis do 

Zoznamu svetového dedičstva. 

8. Príprava nominácie na udelenie značky Európske dedičstvo. 

9. Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja. 

 

Plnenie: 

A/ Kontrakt : Špecifická činnosť 

1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných stanovísk, 

stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. 

Ťažisko prác PÚ SR sa v roku 2018 sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním 

rozhodnutí, záväzných stanovísk,  vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených 
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osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4927 rozhodnutí v 1. a 2. stupni 

výkonu štátnej správy a 11 212 záväzných stanovísk. 

 

Tab. výkon štátnej správy v roku 2018: 

 Rozhodnutia v 1. a 2. 

stupni 

Záväzné stanoviská Spolu 

PÚ SR Bratislava 222 31 253 

KPÚ Bratislava 789 1508 2297 

KPÚ Trnava 551 674 1225 

KPÚ Trenčín 271 2080 2351 

KPÚ Nitra 550 2145 2695 

KPÚ Žilina 351 1001 1352 

KPÚ B. Bystrica 770 1108 1878 

KPÚ Prešov 940 1545 2485 

KPÚ Košice 483 1120 1603 

SPOLU 4927 11212 16139 

 

PÚ SR v rámci odvolacích konaní vydal 60 rozhodnutí a 26 záväzných stanovísk.  

 

Tab. štatistický prehľad činnosti PÚ SR - OPVŠS: 

Rozhodnutia Záväzné stanoviská Podnety Vyjadrenia k 

žalobe 

 

60 

 

 

26 

 

14 

 

7 

 

Súčasťou zabezpečenia výkonu štátnej správy bola na úrovni PÚ SR aj činnosť odborných komisii. 

 

 

 

 

 

 

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu 
Celkový 

počet 

Počet 

odsúhlasených 

Počet 

neodsúhlasených 

Podnety a podklady na vyhlásenie veci za NKP 249 192 57 

Podnety a podklady na zmenu vyhlásenia veci za 

NKP 
22 

17 5 

Podnety a podklady na zrušenie vyhlásenia veci za 

NKP 
12 

7 5 

Prerokované podnety a podklady spolu 283 216 67 

Odborno-metodická komisia Celkový počet 

Posudzované pamiatkové výskumy 85 

Posudok  o osobitnej odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie pamiatkového výskumu  
23 
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2. Príprava podkladov a správne konania vo veci  vyhlasovania  objektov a predmetov  za 

národnú kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky,  podľa 

stanoveného plánu a aktuálnej potreby. 

V priebehu roka 2018 bolo vedených 163 správnych konaní (ukončené a prebiehajúce) vo veci 

vyhlásenia, zmeny a zrušenia vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku. V rámci týchto 

správnych konaní bolo pripravených 480 odborných materiálov a procesných podkladových 

dokladov.   

 

Rozhodnutia o vyhlásení za NKP:      112 

Rozhodnutia o zmene vyhlásenia NKP (rozšírenie objektovej skladby):   12 

Rozhodnutia o zmene vyhlásenia NKP (zúženie objektovej skladby):     0 

Rozhodnutia o zrušení NKP:          7 

Rozhodnutie o zamietnutí vyhlásenia veci za NKP:       7 

Rozhodnutie o zamietnutí zrušenia vyhlásenia veci za NKP:      2 

Prerušené konania:          2 

Celkový počet rozhodnutí:                   142 

Stanoviská,  vyjadrenia:                                                                                           127 

Potvrdenia, oznámenia a výpisy z ÚZPF                                                               725 

 

Rozhodnutie o vyhlásení za NKP a rozšírenie objektovej skladby NKP - § 15 pamiatkového zákona: 

 Becherov, cintorín vojnový 

 Bodružal, cintorín vojnový 

 Dolné Lovčice, socha na stĺpe 

 Kolbovce, cintorín vojnový 

 Krakovany, Súsošie na stĺpe 

 Kráľová pri Senci, Dom spolkový s areálom 

 Mlynárovce, cintorín vojnový 

 Papradno, Súsošie na podstavci 

 Parihuzovce, cintorín vojnový 

 Príbovce, kostol r. k. 

 Stakčín, cintorín vojnový 

 Sučany, fara 

 Topoľa, cintorín vojnový 

 Trstená, kláštor 

 Ulič, cintorín vojnový 

Subkomisia Odborno-metodickej 

komisie pre archeológiu 

Celkový 

počet 

Posudzované archeologické výskumy 393 

Posudok o osobitnej odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie 

pamiatkového výskumu  

59 
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 Veľkrop, cintorín vojnový 

 Vráble, sídlisko opevnené 

 Zboj, cintorín vojnový 

 Zbojné, cintorín vojnový 

 Skalica, pomník 

 Zlaté Moravce, kalvária 

 Bošany, kostol 

 Bošany, kaplnka 

 Levoča, pavilón 

 Brezno, záhrada 

 Rybany, kaplnka 

 Šišov, socha na podstavci 

 Bukovec, kostol 

 Nitra, budova administratívna a oplotenie 

 Kostolná pri Dunaji, dom ľudový s hospodárskou časťou  

 Bohunice, dom ľudový 

 Ružomberok - Vlkolínec, studňa  

 Spišská Belá, dom meštiansky 

 Tureň, dom ľudový s hospodárskou časťou 

 Skalica, stodola 

 Igram, dom ľudový 

 Veľký Biel, maštaľ a pivnica 

 Soblahov, kaplnka 

 Trenčín - Záblatie, zvonica s kaplnkou 

 Trnava, fasáda býv. klášt. pavlínov - socha na fasáde sv. Jozef, kamenná, barok.   

 Rykynčice, r.k.kost.PM - socha voľná Pražské Jezuliatko, historizmus 19. st. 

 Rykynčice, r.k.kost.PM - obraz záv. Svätej Rodiny, historizujúci z r. 1892 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - kríž oltárny drevený barokový z 1. polovice 18. stor. 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - dóza na oblátky ranobaroková z konca 17. storočia 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - kanvica liturg. cínová, historiz., prelom 19./20. stor. 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - svietniky - anjeli svetlonosi 2 ks,  koniec 17. stor. 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - epitaf Judity Lerch, drevený barokový z roku  1727 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - doska náhr. Kataríny rod. H., ranobarok. z r. 1688  

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - doska náhr. Márie Fischer, ranobarok. 2. pol. 17. st.   

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - doska náhr. Sama a Márie Mudrány, barok z r. 1765 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - doska náhr. Kristiána Landinusa, barok z r. 1732 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - doska náhr. Samuela Schliefa z 1. pol. 19. st. 

 Kežmarok, ev.a.v. kost. - epitaf Antona Sponera barokový z roku  1773 

 Chotín, ref.k.c. kostol - dvere 2-kríd., drevené s kov., neskorý barok z r. 1792 

 Hlboké, ev. a.v. kostol - organ od M.Šaška, historizujúci z r. 1857  

 Báč, r.k .kost.sv.Antona P. - obraz z. sv.Bonaventura, barokový z 2. pol. 18. st.   

 Prievidza, r.k.piarist.kost. sv. Trojice - pacifikál kovový z 2. pol. 18. stor. 

 Rohovce, r.k.kost. sv. Ondreja - dvere drevené klas., záp. vstup, 1. pol. 19. stor. 
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 Rohovce, r.k.kost. sv. Ondreja - dvere drevené klas., juž. vstup, 1. pol. 19. stor. 

 Nitrianska Blatnica, RKFÚ - obraz olt. sv. Juraj, barokový z konca 17. stor. 

 Chotín, ref.k.c. kostol - kazateľnica s lavicou klasicistická z r. 1792 

 Dojč, r.k. kostol Vš. sv. - krstiteľnica gotická zo 14. až 15. storočia 

 Dolný Lopašov, r.k. kost. Sv. Martina - krstiteľnica gotická z 1. pol. 15. stor. 

 Trnava, r.k. kostol sv. Heleny - krstiteľnica gotická pravdep. zo  14. storočia 

 Prievidza, r.k.piarist.kost. sv. Trojice - obraz záv. P.Márie z polovice 18. stor. 

 Sp. St.Ves, kaplnka sv. Fabiána a Sebastiána - obraz z. sv. Floriána, zač. 19.st.  

 Sp. St.Ves, r.k. kost. Nan. PM - obraz záv. PM Ružencovej, barokový z r. 1765  

 Sp. St.Ves, kaplnka cintorínska - oltár hl. Premenenia Pána z r. 1778 

 Dunajská Streda, r.k. kost. Nan. PM - spovednica so sochou z konca 18. stor. 

 Trnava, r.k. kostol sv. Heleny - oltár hlavný sv. Heleny novogotický, ok. 1900  

 Spišská Teplica, RKFÚ - sochy svätých-súbor 12 ks, barokové, zo 17. a 18. st. 

 Sp.Teplica, RKFÚ - svietnik oltárny, drevený barokový zo začiatku 18. stor. 

 Sp.Teplica, RKFÚ - svietnik oltárny, kovový novogotický z konca 19. stor. 

 Sp.Teplica, RKFÚ - svietniky oltárne-súprava 2ks, ranobarokové z roku 1623 

 Sp.Teplica, RKFÚ - svietniky olt.-súprava 2ks, ranobarokové z 1. pol. 17. stor. 

 Sp.Teplica, RKFÚ - svietniky olt.-súprava 7ks, historizmus z 2. pol. 19. stor. 

 Sp.Hanušovce, r.k. kostol sv. Ondreja - cibórium ranobarokové z r. 1646 

 Sp.Hanušovce, r.k. kostol sv. Ondreja - kalich barokový s erbom z r. 1682 

 Sp.Hanušovce, r.k. kost. sv. Ondreja - pacifikál neskororenes. z 1. pol. 17. st.   

 Sp.Hanušovce, r.k.kost. sv. Ondreja - socha voľná Ressurexit, 2. pol. 18. stor.  

 Sp.Hanušovce, r.k. kost. sv. Ondreja - obraz záv. sv. Trojice z 2. pol. 18. stor.   

 Jelka, r.k.kostol sv. Jána Krst. - krstiteľnica kamenná klasicist. 18./19. stor. 

 Slovenská Ves, r.k. kost. Očisť. PM - krstiteľnica a obraz z 3. 1/4 18. stor.  

 Slovenská Ves, r.k. kost. Očisť. PM - oltár bočný Ukrižovania, barok., 1733  

 Čerín, zvonica - areál kost.sv. Martina - zvon klasicist. z 1836 od A. Littmanna  

 Trnava, r.k.jez.kost.sv.Trojice - oltár boč. sv. Kríža, barokový z 2. pol. 18. st. 

 Trnava, r.k.jez.kost.sv.Trojice - oltár boč .sv. Jána Nep., barok z 2. pol. 18. st. 

 Trnava, r.k.jez.kost.sv.Trojice - oltár boč. Bož.Srdca Jež., barok z 2. pol. 18.st. 

 Trnava, r.k.jez.kost.sv.Trojice - oltár  boč. Nep.Srdca PM, barok z 2.pol. 18.st. 

 Poráč, baňa s areálom (súbor 9 PO)  

 Pezinok, Holubyho 24, Dom vinohradnícky  

 Pezinok, Potočná ul., Kostol ev. a. v.  

 Dolný Hričov, časť Peklina, Zvonica  

 Stará Turá, Kalvária  

 Palárikovo, Sýpka  

 Svätý Peter, kostol r. k. sv. Martina  

 Šišov, socha na podstavci (J. Nepomucký)  

 Banská Bystrica, Stanica železničná  

 Bratislava, objekty v areáli Zimného prístavu  

 Bátorove Kosihy, kostol r. k. Navštívenia P. Márie  

 Trávnik, r. k. kostol sv. Benedikta  
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 Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša - Štôlňa s areálom (areál bane Starovšechsvätých) 

 Trenčianske Teplice, Vila Reim  

 Pezinok, dom meštiansky 

 Vysoké Tatry, časť Nová Polianka, sanatórium 

 Bratislava, most SNP 

 Zvolen, dom bytový 

 Cífer, kaštieľ a záhrada 

 Krškany, kúria 

 Banská Bystrica, škola 

 Beladice, mauzóleum 

 Babiná, dom ľudový s areálom 

Rozšírenie objektovej skladby: 

 Čerín, kostol s areálom 36/1-4, cintorín príkostolný  

 Danišovce, kostol a cintorín príkostolný 626/1-2, cintorín príkostolný 

 Dolné Strháre, kostol s areálom 439/1-3, zvonica, múr ohradný  

 Kučín, kostol a cintorín príkostolný 76/1-2, cintorín príkostolný 

 Sklabiná, dom pamätný a tabuľa pamätná (525/1-4), pivnica, studňa 

 Polichno, fara pamätná a tabuľa pamätná (524/1-3), stavba hospodárska  

 Leopoldov, pevnosť (928/1-8), opevnenie  

 Klátova Nová Ves – Sádok, kostol  r. k. Panny Márie Kráľovnej anjelov (180/1-4) – múr 

ohradný s bránami, karner základy, cintorín príkostolný  

 Chrasť nad Hornádom, r. k. kostol sv. Trojice (650/1-3) múr ohradný, cintorín príkostolný  

 Liptovský Ján, r. k. kostol sv. Jána Krstiteľa (323/1-6) –krypta, zvonica, brána, múr hradbový s 

baštou, cintorín príkostolný  

 Krompachy, kaštieľ (662/1-3) – kaplnka, oplotenie 

 Humenné, kaštieľ a park (109/1-15), studňa, balustráda s erbom, socha (lev), balustráda 

s erbom, socha (levica), fontána, fontána, socha (alegória, originál), socha (alegória, kópia), 

socha (alegória, originál), socha (alegória, kópia), socha (lev), socha (levica) 

Rozhodnutie o zrušení vyhlásenia - § 20 pamiatkového zákona: 

 Dlhé Klčovo, kostol  (4734/1) 

 Miezgovce, tabuľa pamätná (208/1) 

 Bratislava, dom meštiansky (235/1) 

 Kežmarok, dom meštiansky (2566/1) 

 Hniezdne, dom meštiansky (4081/1) 

 Kežmarok, dom meštiansky (2562/1) 

 Kežmarok, dom meštiansky (2562/1) 

Rozhodnutie o zamietnutí vyhlásenia veci za NKP: 

 Lehota, hrobka  

 Bánovce nad Bebravou, pamätník  

 Pezinok, časť Grinava, Kúria  

 Malacky, Radnica (obecný dom)  

 Vysoké Tatry, zotavovňa 

 Stará Ľubovňa, stavba hospodárska 

 Banská Štiavnica, dom bytový 
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Rozhodnutie o zamietnutí zrušenia vyhlásenia veci za NKP: 

 Podtureň, kúria (362/1)  

 Čachtice, dom meštiansky (2467/1)  

Prerušenie konania: 

 Osturňa, dvor roľnícky  

 Bratislava, Kaviareň Astória 

 

Stav pamiatkového fondu v databázach centrálnej evidencie Ústredného zoznamu 

Národné kultúrne pamiatky NKP PO/PP 

Hnuteľné NKP           15169           34934 

Vyhlásené hnuteľné NKP v r. 2018                 42                 77 

Zrušené vyhlásenie hnuteľných NKP v r. 2018                   0                   0 

 

Nehnuteľné NKP 9990 16 963 

Vyhlásené nehnuteľné NKP v r. 2018 41 120 

Zrušené vyhlásenie nehnuteľných NKP v r. 2018 7 7 

 

Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP  PO 

Dobrý  5 171 

Vyhovujúci  6 362 

Narušený  3 368 

Dezolátny  911 

V obnove  719 

Iné  432 

 

Vlastnícka forma nehnuteľností NKP  PO 

Štát  1 600 

Samospráva obcí  4 625 

Cirkvi  4 388 

Právnické osoby  1 226 

Fyzické osoby  4 689 

Iné vlastnícke formy (nadácie, združenia)  311 

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy  124 

 

Pamiatkové rezervácie 28 

Mestské pamiatkové rezervácie (MPR) 17 

Pamiatkové rezervácia technického dedičstva (PRTD) 1 

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (PRĽA) 10 

 

Pamiatkové zóny 82 

 

 



21 
 

3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia 

ochranných pásiem: 

 ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa harmonogramu, 

 ochranné pásma  nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej potreby, 

 ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne 

upraveným hraniciam. 

PÚ SR - ONKPaPÚ  a OAG: 

 ochranné pásma NhNKP podľa harmonogramu (OP): 

- Mohyla na Bradle - návrh OP bol spracovaný a OP bolo právoplatne vyhlásené; 

- Kostol - Jur nad Hronom - návrh OP bol spracovaný a OP bolo právoplatne vyhlásené; 

- Zimný prístav, Bratislava -  v roku 2018 prebiehalo vyhlasovanie nových NKP v území, až 

po ich vyhlásení bude realizovaná úprava návrhu OP; 

- Kostol ev.a.v. a Požiarna zbrojnica, Prievoz, Bratislava - návrh OP bol spracovaný  a bol 

postúpený do OMK;   

- Kostol s areálom v Jabloňovciach - návrh OP bol prehodnotený a spracovaný návrh na 

pamiatkovú zónu Jabloňovce;  

- Klátová Nová Ves - Sádok - kostol - návrh OP je pred dokončením. Je urobená terénna 

obhliadka, spracovaná fotodokumentácia, sumarizácia podkladových materiálov, 

vytýčená predbežná hranica odkonzultovaná s KPÚ, Obecným úradom a farským 

úradom, rozpracované texty, historická zeleň. Momentálne prebieha vymedzenie 

územného priemetu do aktuálnej katastrálnej mapy. 

- Blatnica - návrh OP - prepracovanie a doplnenie, začaté správne konanie, 21.6. 

uskutočnené ústne pojednávanie . 

 ochranné pásma  nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej potreby, 

- neboli indikované žiadne nové podnety na OP 

 ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne 

upraveným hraniciam. 

- OP Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica - opätovné vydanie rozhodnutia, predloženie 

napadnutého rozhodnutia odvolaciemu orgánu - MK SR.  

 

Spracovanie Koncepcie vyhlasovania ochranných pásiem: 

Pamiatkový úrad SR spracúva koncepciu  výhľadových ochranných pásiem. Koncepcia OP sa 

spracúva komplexne, pre celé územie SR a bude slúžiť na stanovenie priorít pri následnom 

spracúvaní konkrétnych návrhov ochranných pásiem pamiatkových území a ochranných pásiem 

kultúrnych pamiatok a ich vyhlasovanie v správnom konaní.  

Nemenej dôležitou funkciou Koncepcie OP má byť predstihové informovanie verejnosti, 

samospráv a pod. o dlhodobých víziách pamiatkovej ochrany. Považujeme to zo strany orgánu 

zodpovedného za ochranu pamiatkového fondu za dôležitý príspevok pre nastavenie korektného 

dialógu  v problematike územného rozvoja, teda v oblasti kde sa prirodzene stretávajú záujmy 

konzervatívne, ochraňujúce jestvujúce hodnoty (územia) a záujmy rozvojové. 

Koncepcia OP – sa skladá z troch častí: spresnenie grafickej evidencie jestvujúceho stavu PF 

(implementácia hraníc nehnuteľného pamiatkového fondu a ochranných pásiem), spracovanie 

metodiky pre vypracovanie výhľadových ochranných pásiem a následné vypracovanie samotnej 

Koncepcie OP – t.j. návrhu výhľadových ochranných pásiem. Spresnenie grafickej evidencie 

jestvujúceho pamiatkového fondu a OP (implementácia hraníc) sa realizuje z dôvodu potreby 
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zakreslenia hraníc pamiatkovo chránených nehnuteľností a ich ochranných pásiem (týka sa to 

najmä  dávnejšie vyhlásených pamiatkových území, kultúrnych pamiatok a ochranných pásiem) 

do vektorových katastrálnych máp. Po  implementácii hraníc pamiatkových území (zrealizovanej 

v predošlých rokoch), prebieha v súčasnosti implementácia hraníc ochranných pásiem. V roku 

2018 zrealizoval Referát pamiatkových území kontrolu (implementáciu) 45 území ochranných 

pásiem. Z toho implementácia nasledovných 37-tich území bola uzavretá: 

 Bzovík; Ochranné pásmo NKP Kláštor premonštrátov a kostol sv. Štefana 

 Čerín; Ochranné pásmo NKP kostol s areálom 

 Divín; Ochranné pásmo NKP kostol a opevnenie; kaštieľ a opevnenie 

 Dolná Mičiná; Ochranné pásmo NKP kaštieľ 

 Fiľakovo; Ochranné pásmo NKP hrad, veža, kláštor s kostolom, kaštieľ s parkom 

 Gemerská Poloma; Ochranné pásmo NKP zájazdný hostinec 

 Hodejov; ochranné pásmo NKP kaštieľ a kúria 

 Horná Mičiná; Ochranné pásmo NKP kostol s areálom 

 Hronský Beňadik; Ochranné pásmo NKP Kostol a bývalý kláštor sv. Benedikta 

 Chyžné; Ochranné pásmo NKP kostol 

 Inovce; Ochranné pásmo NKP Gréckokatolícky kostol sv. Michala 

 Jasov; Ochranné pásmo NKP Kláštor premonštrátov 

 Koceľovce; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Košice; Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie 

 Košice - ŠACA; Ochranné pásmo NKP kaštieľ 

 Kraskovo; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Krupina; Ochranné pásmo pamiatkovej zóny  

 Kyjatice; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Ľuboreč; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Nová Baňa ; Ochranné pásmo NKP pamiatky v meste 

 Ochtiná; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Ožďany; Ochranné pásmo NKP  kaštieľ s areálom, Kostol sv. Michala, a Kostol ev.a.v.  

 Poltár; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v., kamenný most – Poltár - Zelené 

 Poniky; Ochranné pásmo NKP Kostol sv. Františka z Assisi 

 Rákoš; Ochranné pásmo NKP  kostol 

 Rejdová; Ochranné pásmo NKP domy ľudové 

 Revúca; Ochranné pásmo NKP 1.slovenské gymnázium 

 Revúca; Ochranné pásmo NKP Pamiatky v meste 

 Rimavská Baňa; Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol 

 Rimavské Brezovo; Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol 

 Ruská Bystrá; Ochranné pásmo NKP Gr.k.kostol sv.Mikuláša 

 Slovenská Ľupča; Ochranné pásmo NKP Slovenská Ľupča-pamiatky v obc 

 Spišská Nová Ves; Ochranné pásmo pamiatkovej zóny  

 Stará Halič; Ochranné pásmo NKP R.k.kostol sv.Juraja 

 Zvolen; Ochranné pásmo pamiatkovej zóny 

 Žiar nad Hronom; Ochranné pásmo NKP Kaštieľ,kostol,socha 

 Žíp; Ochranné pásmo NKP Ref.kostol a zvonica 
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Podrobné mapy z takto skontrolovaných území budú v priebehu 1. polroka 2019 zverejnené na 

webovej stránke úradu. Implementácia zvyšných naplánovaných území bola dočasne prerušená, 

kvôli riešeniu problémov s podrobným vymedzením jednotlivých kultúrnych pamiatok 

nachádzajúcich sa v daných ochranných pásmach. 

V roku 2018 bola čiastočne rozpracovaná metodika pre vypracovanie výhľadových ochranných 

pásiem. Navrhnuté boli Kritériá pre vyhodnotenie dominánt (pre ktoré by sa malo výhľadové OP 

navrhovať) a taktiež bol navrhnutý Návod pre vyhodnotenie rozsahu (veľkosti) OP (v závislosti od 

typu pamiatky - dominanty. Metodika nie je zatiaľ stanovená definitívne – ide o pracovné 

alternatívy. Hlavný dôraz - čo sa týka spracovania Koncepcie OP bol v roku 2018 kladený práve 

na vyššie spomínanú implementáciu hraníc ochranných pásiem. Až implementácia umožní 

komplexný grafický priemet jestvujúceho pamiatkového fondu a ochranných pásiem do 

jednotnej mapy - čo je základnou podmienkou pre vypracúvanie akejkoľvek ďalšej koncepcie 

pamiatkovej ochrany - teda aj Koncepcie OP. 

 

4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového 

stavu po ich vrátení. 

 PÚ SR - OŠIS: 

V priebehu roka 2018 bola vykonávaná konzultačná a poradenská činnosť pre vývoz národných 

kultúrnych pamiatok a poskytované údaje pre krajské pamiatkové úrady, ktoré v zmysle § 25 

ods. 3 a ods. 5  v tejto veci konajú. Zároveň boli realizované príslušné záznamy v evidencii 

Ústredného zoznamu pamiatkového fondu k dočasne  vyvezeným a vráteným hnuteľným 

národným kultúrnym pamiatkam z územia Slovenskej republiky. 

Zároveň bola realizovaná činnosť  vyplývajúca z § 2 zákona č. 160/1018,  o podmienkach vývozu 

a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, v rámci  ktorej bolo na základe žiadosti MK SR 

spracovaných a  zaslaných 7 odborných stanovísk k vydaniu rozhodnutia na vývoz predmetov 

kultúrnej hodnoty. 

 KPÚ Trenčín: 

Protokol o overení zhody: 2 

- Prievidza, Kláštor piaristov, obraz závesný Kardinálska vizitácia, ÚZ PF 12466/4 

- Prievidza, Kláštor piaristov, obraz závesný Oživenie dieťaťa, ÚZ PF 12466/7 

 KPÚ Banská Bystrica: 

- Špania dolina - vývoz časti historického organa  

 

5. Monitoring stavu zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  

a) Spracovanie správ o stave zachovania hodnôt na územiach lokalít svetového kultúrneho 

dedičstva 

Pravidelný dvojročný cyklus monitoringu svetového kultúrneho dedičstva (SKD) pokračoval v 

roku 2018 realizáciou monitoringu území SKD na účely posúdenia stavu zachovania jedinečnej 

svetovej hodnoty a prijatia potrebných opatrení na skvalitnenie ochrany a prezentácie piatich 

slovenských lokalít SKD: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a 

pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov a 

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.  Spracovanie monitoringu za každú 

lokalitu SKD osobitne realizovali územne príslušné krajské pamiatkové úrady prostredníctvom 

priebežnej dokumentácie stavu zachovania lokalít a vyhodnocovania zmien vybraných faktorov 
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ovplyvňujúcich ich jedinečnú svetovú hodnotu na základe informácií získaných v súčinnosti so 

zainteresovanými inštitúciami verejnej správy a samosprávy podieľajúcimi sa na ochrane a 

prezentácii lokalít SKD. Správy krajských pamiatkových úradov za jednotlivé lokality SKD boli 

k 31. októbru 2018 odovzdané Referátu SKD PÚ SR, ktorý spracoval súhrnné zhodnotenie 

monitoringu s indikáciou oblastí vyžadujúcich si prijatie opatrení na národnej, resp. 

medzirezortnej úrovni.  

Závery: hodnoty, na základe ktorých boli lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva, 

zostali počas roka 2018 zachované a neboli zaznamenané výraznejšie zásahy narúšajúce ich 

autenticitu alebo integritu. Lokality SKD a pamiatkové objekty v nich situované sa postupne 

zhodnocujú jednak vďaka podpore prostredníctvom štátnych dotačných schém, ale aj vďaka 

aktívnym jednotlivcom a občianskym združeniam zapájajúcim sa do ochrany a obnovy. 

V záujme zvýšenia pozitívneho vplyvu dotačných systémov je potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť kontrole efektívnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov vo väzbe na 

hierarchiu priorít stanovenú na základe monitoringu reálnej situácie a potrieb ochrany hodnôt 

jednotlivých lokalít SKD. Možnosť poskytnutia väčšieho objemu dotácií by prospela obciam, 

ktoré zaisťujú ochranu viacerých aspektov jedinečnej svetovej hodnoty lokalít, ale 

z existujúcich zdrojov ich nedokážu financovať v potrebnej miere. Prípady objektov s dlhodobo 

nevyhovujúcim stavom zachovania sa z väčšej časti vyznačujú nevysporiadanými vlastníckymi 

vzťahmi. Príspevkom k riešeniu tohto problému môže byť zavedenie legislatívnej úpravy 

dočasnej správy majetku (u neznámych vlastníkov, pri dlhotrvajúcich dedičských konaniach).  

Vo vzťahu k zachovaniu komplexného súboru hodnôt v rozsahu celých území SKD, ktoré je 

multidisciplinárnou úlohou predpokladajúcou spoluprácu viacerých zodpovedných subjektov, 

bola u všetkých lokalít SKD konštatovaná potreba aktívnejšej činnosti riadiacich skupín 

jednotlivých lokalít a zintenzívnenia súčinnosti naprieč rezortmi. Táto požiadavka sa dotýka 

predovšetkým spolupráce s orgánmi ochrany prírody a krajiny. Uplatňovanie zákonných 

kompetencií orgánov ochrany prírody aj na účely ochrany kultúrnych hodnôt prírodného 

prostredia lokalít SKD bolo predpokladom ich zápisu do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Je zároveň nevyhnutnou podmienkou na elimináciu pretrvávajúcich negatívnych 

vplyvov vyvolaných záujmami rozvoja (rekreačná zástavba v okolí vodných nádrží 

v Štiavnických vrchoch) alebo naopak absenciou využívania (historické krajinné štruktúry 

a formy v okolí Banskej Štiavnice, Vlkolínca, Spišského hradu). Existujúce ohrozenia v lokalitách 

SKD súvisia s faktom, že nejde o muzeálne objekty, ale o živé organizmy, ktorých sa priamo 

dotýkajú všetky vplyvy súčasnej doby. Pri zmierňovaní ich negatívnych dopadov je rozhodujúca 

súčinnosť miestnej i regionálnej samosprávy. Vyššia miera kooperácie a rešpektovania 

rozhodnutí či stanovísk krajských pamiatkových úradov je stále potrebná najmä pri činnosti 

stavebných úradov obcí, pri plánovaní projektov dopravnej infraštruktúry, pri označovaní 

lokalít a redukcii neprimeraného množstva informačných tabúľ, pútačov alebo reklamných 

plôch. Medzi pozitívne zistenia možno zaradiť rozširujúcu sa ponuku informačných služieb, 

publikačnej činnosti a vzdelávacích programov s dôrazom na nadnárodný význam lokalít SKD. 

A tiež finalizáciu auditu protipožiarneho zabezpečenia realizovaného Prezídiom hasičského 

a záchranného zboru SR.  

V roku 2018 boli odporúčania formulované na základe zistení predošlých cyklov monitoringu 

SKD premietnuté do Akčného plánu na roky 2018 – 2020 k Stratégii ochrany pamiatkového 

fondu schváleného Vládou SR v decembri 2018. Ide najmä o opatrenia na posilnenie záväznosti 
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manažment plánov, umožnenie výnimiek pri procese verejného obstarávania zohľadňujúcich 

špecifiká pamiatkovej obnovy a systematickú podporu tradičných stavebných remesiel.     

Doplňujúcou úlohou, ktorá vyplynula z požiadavky Sekcie kultúry UNESCO, bolo spracovanie 

usmernenia pre správne označovanie lokalít svetového dedičstva (zaslané príslušným krajským 

pamiatkovým úradom a riadiacim skupinám jednotlivých lokalít SKD k 5. marcu 2018) 

a nadviazanie spolupráce so Sekciou cestovného ruchu Ministerstva dopravy SR pri vytváraní 

máp s vymedzením hraníc a území svetového dedičstva. Príprava máp, ktoré by mali 

zachytávať kultúrne i prírodné lokality Svetového dedičstva UNESCO na Slovensku v jednotnom 

grafickom dizajne, bude finalizovaná v roku 2019.  

Tri slovenské lokality SKD (Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Vlkolínec, Spišský hrad  

a pamiatky okolia) v roku 2018 slávili 25. výročie zápisu na Zoznam svetového dedičstva 

UNESCO, ktoré si pripomenuli odbornými a kultúrnymi podujatiami, na ktorých sa 

prostredníctvom odborných príspevkov a poskytnutia materiálov podieľal aj Pamiatkový úrad 

SR.   

 

b) Aktualizácia monitoringu lokalít SKD 

Na základe podkladov od krajských pamiatkových úradov spracoval Ref. SKD k 06. 04. 2018 

aktualizáciu monitoringu stavebno-technického stavu pre všetky NKP v lokalitách SKD, ktorých 

vlastníci požiadali o poskytnutie dotácie v rámci dotačného programu MK SR Obnovme si svoj 

dom, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 

dedičstva. Aktualizácia v tabuľkovej forme poskytuje prehľadné hodnotenie stavebno-

technického stavu všetkých dotknutých NKP a podrobné slovné hodnotenie v prípade 

objektov, ktoré mali aspoň pri jednom z indikátorov monitoringu stav hodnotený stupňom 

narušený alebo dezolátny. Výstupy aktualizácie boli použité ako podklad pri rozhodovaní 

komisie OSSD pre podprogram 1.2.  

 

c) Stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva za 

obdobie 1. 10. 2017 – 1. 10. 2018 

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia 

 Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva UNESCO / zostavovatelia Mária Čelková, 

Mikuláš Čelko. Banská Bystrica : Štúdio Harmony, s.r.o. , 2017. 139 s.  

 Banská Štiavnica – kultúrne pamiatky – UNESCO; Havran, Daniel. Na potulkách lokalitou 

UNESCO alebo jej technické pamiatky pod lupou: Šachta Žigmund: Šachta Ján. / Daniel 

Havran.- In: Montanrevue.- ISSN 1337-9682.- Roč. 10, č. 1 (2018), s. 18-19. 

 Banská Štiavnica – UNESCO – technické pamiatky – šachty; Havran, Daniel. Na potulkách 

lokalitou UNESCO alebo jej technické pamiatky pod lupou / Daniel Havran.-  In: 

Montanrevue.- ISSN 1337-9682.- Roč. 10, č. 2 (2018), s. 18-19. 

Banská Štiavnica – UNESCO – technické pamiatky – šachty – šachta Ján 

 Havran, Daniel. Na potulkách lokalitou UNESCO alebo jej technické pamiatky pod lupou / 

Daniel Havran: Budova Klopačky v Banskej Hodruši. In: Montanrevue.- ISSN 1337-9682.- Roč. 

10, č. 3 (2018), s. 18-19. Banská Hodruša – UNESCO – technické pamiatky – SKD – klopačky  

 Herčko, Ivan.  Banská Štiavnica na starých pohľadniciach / Ivan Herčko. Bratislava : Dajama , 

2017. 95 s. Banská Štiavnica – historické pohľadnice 

 Vyhnianske bane : zabudnutá história : 1326/1947/2018 / autor: Ivan Lepeň. Banská Bystrica: 

PRO, s.r.o. , 2018. 102 s. baníctvo – dejiny – Vyhne 
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Bardejov 

 Stará synagóga v Bardejove: projekt obnovy / [texty Peter Gomboš ... [et al.] [Bratislava: 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike] , 2017. 59 s. Bardejov – 

synagóga – obnova 

Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka 

 Dubinyová, Lenka -  Vrbiková, Lenka. UNESCO a drevené kostoly na Slovensku. In Monument 

revue: časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho 

dedičstva, ročník 7, číslo 1, 2018, s. 56 - 60. ISSN 1338-807X  

sakrálna architektúra – drevené kostoly – Slovensko – UNESCO – SKD  

 Kowalski, Tomáš. Počiatky ochrany súboru drevených kostolov na východnom Slovensku. In 

Monument revue: časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu vedeckého poznávania 

kultúrneho dedičstva, ročník 7, číslo 1, 2018, s.2 - 23. ISSN 1338-807X východné Slovensko – 

drevené kostoly – dejiny – pamiatková ochrana – sakrálna architektúra 

 Kravjanská, Ivica. Digitalizácia drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka. In 

Monument revue: časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu vedeckého poznávania 

kultúrneho dedičstva, ročník 7, číslo 1, 2018, s. 72 - 81. ISSN 1338-807X sakrálna architektúra 

– drevené chrámy – SKD – UNESCO – digitalizácia – Bodružal – Hervartov  

 Liška, Anton. Chrámy východného byzantského obradu z liturgického hľadiska. In Monument 

revue: časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho 

dedičstva, ročník 7, číslo 1, 2018 s.24 – 33.  ISSN 1338-807X východný byzantský obrad – 

sakrálna architektúra – drevené chrámy 

 Sabol, Dominik. Drevená sakrálna architektúra v Prešovskom kraji. In Monument revue: 

časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho dedičstva, 

ročník 7, číslo 1, 2018, s. 61 - 71. ISSN 1338-807X Prešovský kraj – sakrálna architektúra – 

drevené chrámy 

 Škurla, Michal – Kernaševič, Michal.  Od pravoslávia k pravosláviu / Michal Škurla, Michal 

Kernaševič. Prešov : [vydavateľ nie je známy] , 2018. 179 strán ISBN 978-80-89755-51-6 

 Tahy, Zuzana. Metodika a technologické postupy pri reštaurovaní ikonostasov. In  Monument 

revue: časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho 

dedičstva, ročník 7, číslo 1, 2018, s. 82 - 97. ISSN 1338-807X drevené chrámy – 

severovýchodné Slovensko – ikonostasy – technológie – metodológie - reštaurovanie 

Levoča Spišský hrad a pamiatky okolia 

 Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule / Magdaléna Janovská, Vladimír Olejník 

(eds.)Spišské Podhradie : Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Levoča : 

Štúdio J+J , 2017. 389 s. ISBN : 978-80-971341-5-0 

Spišská Kapitula  

 Kucharík, Juraj.  Spiš : Slovenský raj, Levoča, Kežmarok, turistický sprievodca: história, 

pamiatky, prechádzky, informácie / Juraj Kucharík. Bratislava : Dajama, 2018. 239 s. Spiš – 

turistický sprievodca 

 Majster Pavol z Levoče: ruky a zlato v službe ducha. Mária Novotná - Alena Piatrová ( eds.) 

Bratislava: SNM- Historické múzeum. 2017. 219 s. Levoča – katalógy – Majster Pavol 

 Sámelová, Slávka.  Krupekov dom / Slávka Sámelová. In Limka : informačný magazín mesta 

Levoča . - Roč. III, č. 5 (2018), s. 22-23 , ISSN:2453-7055 Levoča – architektúra – Krupekov 

dom 
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d) Odvolacie konania týkajúce sa lokalít svetového kultúrneho dedičstva za obdobie 1. 10. 2017 

– 1. 10. 2018 

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy (OPVŠS) v rámci svojej činnosti v roku 2018 riešil 

nasledujúce problémy týkajúce sa lokalít SKD: 

Banská Štiavnica 

Palárikova ul. (pozemok parc. č. C-KN 3934/2, 3934/3, 3935/4, 3935/5) - zámer úpravy 

nehnuteľnosti v rozsahu celkovej rekonštrukcie objektu za účelom využitia pre wellness 

a parkovisko alebo ubytovanie a parkovisko. 

Dňa 12. 05. 2017 vydal KPÚ Banská Bystrica rozhodnutie č. KPUBB-2017/6238-

10/36148/VAC,RUS, ktorým rozhodol, že zámer je prípustný a určil podmienky pre realizáciu. 

Toto rozhodnutie OPVŠS v odvolacom konaní rozhodnutím č. PUSR-2017/20631-

4/101323/69/KUB zo dňa 20. 12. 2017 potvrdil. 

Nám. sv. Trojice 17 – obnova NKP, ku ktorej vydal KPÚ Banská Bystrica rozhodnutie o zámere 

a na základe podmienok určených v tomto rozhodnutí bola spracovaná projektová 

dokumentácia pre stavebné konanie, ku ktorej bolo vydané záväzné stanovisko. Toto záväzné 

stanovisko bolo preskúmavané OPVŠS, ktorý ho záväzným stanoviskom zo dňa 13. 07. 2018 

potvrdil. 

Okružná 6 – zámer realizácie pultových vikierov na nehnuteľnosti v pamiatkovom území, ktorý 

KPÚ Banská Bystrica odsúhlasil s podmienkami a OPVŠS rozhodnutím o odvolaní zo dňa 26. 03. 

2018 rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica potvrdil. 

Vodárenská 45 – zámer výstavby drevenej záhradnej chatky s plochou 25 m2. KPÚ Banská 

Bystrica zámer zamietol a OPVŠS ho rozhodnutím o odvolaní zo dňa 24. 07. 2018 potvrdil. 

Vlastník bol upovedomený o možnostiach výstavby hospodárskeho prístrešku za účelom 

úschovy náradia potrebného k práci na ovocnom sade (jednopodlažný objekt, plocha do 15 m2, 

pultová strecha, drevená skeletová konštrukcia, doskový obklad stien, bez okien, vo výraze 

tradičnej drobnej hospodárskej stavby, bez pásových základov, len bodovo kotvený, bez 

nových spevnených plôch a prístupových komunikácií, bez zásahov do pôvodnej konfigurácie 

terénu, bez nových prípojok na inžinierske siete). 

Štiavnické Bane 

Pozemok parc. č. 646/5 – zámer výstavby železobetónových oporných múrov, oplotenia, 

murovaných stĺpikov a kovanej výplne na týchto oporných múroch. OPVŠS zmenil rozhodnutie 

KPÚ Banská Bystrica dňa 13. 08. 2018. 

Pozemky parc. č. 643/2,3 a 646/5 - opatrenia na nápravu na nehnuteľnosti. OPVŠS zmenil 

rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica rozhodnutím zo dňa 16. 08. 2018. 

Pozemok parc. č. 1697/21 - neprípustnosť zámeru realizovať novostavbu rekreačnej chaty. 

OPVŠS rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica potvrdil rozhodnutím zo dňa 18. 01. 2018. 

Dom č. 225 (parc. č. 937/1 a 938/1) – zámer výmeny strechy, zobytnenie podkrovia, rozšírenie 

prístavby domu, úpravy spevnených plôch v okolí domu a stavebné úpravy v interiéri. OPVŠS 

rozhodnutím zo dňa 22. 10. 2018 potvrdil rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica. 

Pozemok parc. č. 987 – neprípustný zámer výstavby rodinného domu. OPVŠS rozhodnutím zo 

dňa 22. 10. 2018 potvrdil rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica. 

Bardejov 

Radničné nám. 45 - OPVŠS rozhodoval o odvolaní proti rozhodnutiu KPÚ Prešov č. KPUPO-

2016/12641-6/81001/Zj zo dňa 04. 11. 2016, ktorým bola vlastníkovi nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v Pamiatkovej rezervácii Bardejov pokutu 10 000,- €, pretože v určených 
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termínoch a rozsahu nevykonal nápravu určenú právoplatným rozhodnutím. V odvolacom 

konaní OPVŠS zmenil napadnuté rozhodnutie KPÚ Prešov tak, že vlastníkovi uložil pokutu 

2 500,- €. Vlastník podal na súd žalobu na preskúmanie rozhodnutia Pamiatkového úradu SR 

a súd túto rozsudkom zo dňa 13. 10. 2017 žalobu zamietol. 

Levoča 

Nám. Majstra Pavla č. 18 (NKP Dom meštiansky) – rozhodnutie KPÚ Prešov, ktorým boli 

vlastníci uznaní vinnými zo spáchania priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu, za čo 

im bola uložená pokuta 500,- € a 15 000,- €. Toto rozhodnutie OPVŠS v odvolacom konaní 

zmenil tak, že znížil pokutu vlastníkom na 400,- € a 10 000,- €. Vlastníci rozhodnutie 

Pamiatkového úradu SR napadli žalobou, avšak súd vo veci nerozhodol z dôvodu, že vlastníci 

nezaplatili správny poplatok. Proti tomu sa vlastníci odvolali a tak ďalej konajú súdy SR. 

Leštiny 

Kostol s areálom v Leštinách (NKP) - vlastník na všetkých pamiatkových objektoch predmetnej 

NKP zrealizoval náter drevených častí vonkajšieho plášťa (šindeľ, doštenie a zrub) tmavo 

hnedej až čiernej farby impregnačným a lazúrovacím prostriedkom na drevo Karbolineum extra 

Palisander, a to bez predchádzajúceho rozhodnutia KPÚ Žilina. V dôsledku uvedeného došlo k 

zmene farebnosti doštenia a zrubu vonkajších stien všetkých pamiatkových objektov 

predmetnej NKP, a to z prirodzene svetlej farby starého dreva (smrek a jedľa) na neprirodzenú 

tmavo hnedú až čiernu farbu. Týmto došlo k znehodnoteniu architektonickej hodnoty - 

vonkajšieho architektonického výrazu predmetnej NKP. na základe uvedeného KPÚ Žilina uložil 

vlastníkovi pokutu za iný správny delikt vo výške 10 000,- €. V odvolacom konaní OPVŠS 

napadnuté rozhodnutie KPÚ Žilina z dôvodu nedostatkov zrušil a vrátil na ďalšie konanie. 

Následne KPÚ Žilina vydal nové rozhodnutie, ktoré OPVŠS v odvolacom konaní potvrdil 

rozhodnutím zo dňa 31. 01. 2018. Proti tomuto rozhodnutiu bola podaná žaloba. 

Súdne konania: 

 Bardejov, Radničné nám. 45 – pokuta za správny delikt 2 500,- € - žaloba zamietnutá, 

rozhodnutie PÚ SR právoplatné; rozsudok KS v Prešove zo dňa 13. 10. 2017 

 Levoča, Nám. Majstra Pavla 18 – pokuta za priestupok 400,- € a 10 000,- €; vyjadrenie 

k žalobe zo dňa 20. 10. 2017 a vyjadrenie k odvolaniu zo dňa 23. 05. 2018 

 Leštiny, drevený artikulárny kostol – pokuta za správny delikt 10 000,- €; vyjadrenie k žalobe 

zo dňa 15. 05. 2018 

Záver: z konaní preskúmavaných v roku 2018 vyplýva, že krajské pamiatkové úrady konajú 

aktívnejšie a kvalitnejšie. Využívajú inštitút nápravných konaní a nedodržiavanie pamiatkového 

zákona pokutujú. V roku 2018 bolo viac rozhodnutí, ktoré OPVŠS preskúmaval, napriek tomu 

boli takmer všetky potvrdené.  

 

e) Vyhodnotenie stavu ochrany NKP v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a ich 

ochranných pásmach – počet zapísaných NKP, počet vyradených z ÚZPF k jednotlivým 

lokalitám za obdobie 1. 10. 2017 – 1. 10. 2018 

V roku 2018 boli vyhlásené tri nové národné kultúrne pamiatky (zahŕňajúce 10 pamiatkových 

objektov): 

 Vlkolínec – Studňa rumpálová (č. ÚZPF 12116/1) 

 Banská Hodruša – Štôlňa s areálom (č. ÚZPF 12127/1-8) 

 Levoča – Pavilón (č. ÚZPF 12137/1) 

K zrušeniu alebo zmene vyhlásenia NKP nedošlo ani v jednej lokalite SKD.  
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f) Digitalizácia NKP v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva za obdobie 1. 10. 2017 – 1. 10. 

2018 

V sledovanom období bola spracovaná digitálna dokumentácia štyroch pamiatkových objektov 

– sýpok (č. ÚZPF 11590/1, 11589/1, 11580/1, 11578/1), ktoré sú súčasťou ochranného pásma 

Kostola sv. Františka z Assisi v Hervartove v lokalite SKD Drevené chrámy v slovenskej časti 

Karpatského oblúka. 

 

g) Zhodnotenie plnenia úloh monitoringu v uplynulom roku a návrh opatrení v súvislosti 

s ďalším postupom ochrany pamiatkového fondu v lokalitách SKD 

Na základe správ o stave zachovania hodnôt jednotlivých lokalít SKD bola spracovaná súhrnná 

informácia o výsledkoch monitoringu, ako aj o aktuálnych úlohách a problémoch zabezpečenia 

adekvátneho stavu zachovania SKD, ktorá bude poskytnutá na najbližšie zasadnutie Komisie na 

koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva pri Ministerstve kultúry SR.  

 

6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 

Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.  

Keďže v predchádzajúcich troch rokoch sa monitoring drevnej hmoty vykonával počas jarných 

mesiacov, v roku 2018 bol kvôli objektivizácii údajov v dlhodobom hodnotení monitoring 

presunutý na jesenný termín. Terénna časť úlohy bola realizovaná počas septembra 2018, kedy 

sa uskutočnilo meranie indikátorov monitoringu – relatívnej vzdušnej vlhkosti v interiéri 

drevených chrámov a relatívnej vlhkosti drevnej hmoty. Súčasne bol sledovaný stav drevnej 

hmoty v interiéri a exteriéri objektov, ako aj aktivita drevokazných organizmov. Následne 

prebehlo vyhodnocovanie získaných údajov, na základe ktorých CHTO v spolupráci s ORA 

Bratislava pripravilo hodnotiacu správu a odporúčania na zlepšenie stavu zachovania drevených 

chrámov. Správa poskytuje komplexné vyhodnotenie výsledkov monitoringu za uplynulý rok 

a od decembra 2018 je sprístupnená na webovej stránke 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-obluka 

V záujme včasného prijatia potrebných opatrení pracovníci CHTO osobne upozornili vlastníkov 

a správcov chrámov na najzávažnejšie zistenia monitoringu na výročnom zasadnutí riadiacej 

skupiny lokality, ktoré sa konalo 13. novembra 2018 v Leštinách.  

Monitoring klimatických podmienok v interiéri NKP Kostol sv. Jakuba v Levoči. Hodnoty 

interiérových teplôt a relatívnej vlhkosti vzduchu sú zaznamenávané na dennej báze siedmimi 

čidlami umiestnenými v priestore hlavného oltára, kazateľnice, južnej a severnej kaplnky, 

kaplnky sv. Juraja, v oratóriu a na chóre. Kontrolu prevádzkového stavu monitorovacieho 

systému, jeho aktualizáciu a kalibráciu realizuje špecializovaná spoločnosť Ing. Peter Chalupecký 

– SystemHouse. Sledovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov zabezpečujú v spolupráci 

Mesto Levoča a Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča. Počas roka 2018 boli zaznamenané 

klimatické podmienky relatívne zhodné na všetkých čidlách. V jednom prípade – čidlo č. 5, 

Kaplnka sv. Juraja, bolo zaznamenané prekročenie prijateľných hodnôt relatívnej vlhkosti (hoci 

v krátkom období), ktoré si bude vyžadovať ďalšiu pozornosť a zváženie opatrení na zmiernenie 

prílevu vlhkého vzduchu do kaplnky.  

 

7. Koordinácia cezhraničného nominačného projektu „Dunajský Limes (západná časť)“ na zápis 

do Zoznamu svetového dedičstva.  

http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-obluka
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V úvode roka 2018 Pamiatkový úrad SR participoval na dopracovaní nominačného projektu – 

bola pripravená aktualizácia slovenskej časti manažment plánu a finalizované pasportizačné 

dokumenty pre rímske vojenské tábory v Rusovciach a Iži. Následne, k 1. februáru 2018 bol 

nominačný projekt „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (Frontiers of the Roman Empire – 

the Danube Limes), pripravený v štvorstrannej spolupráci Nemecka, Rakúska, Slovenska a 

Maďarska, predložený Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Spoločný medzinárodný 

projekt predložila v zmysle predchádzajúceho vzájomného dohovoru maďarská strana zo svojej 

národnej kvóty. Týmto momentom sa začal jeden a pol ročný proces posudzovania, v závere 

ktorého by pamiatky rímskych hraníc na rieke Dunaj mohli získať status svetového dedičstva 

UNESCO. Oficiálne oznámenie predloženia nominácie sa uskutočnilo 2. februára 2018 v 

Budapešti počas slávnostného podujatia za účasti zástupcov inštitúcií a expertov podieľajúcich sa 

na príprave nominácie, novinárskej obce a širšej odbornej verejnosti. Význam udalosti svojou 

prítomnosťou podčiarkli predstavitelia maďarského úradu predsedu vlády – Nándor Csepreghy, 

námestník ministra a štátny tajomník pre parlamentné záležitosti,  a Dr. Csaba Latorcai, 

námestník štátneho tajomníka pre kultúrne záležitosti. V úvodnom príhovore N. Csepreghy 

vyzdvihol Dunajský Limes ako príkladný projekt medzinárodnej vedeckej a kultúrnej spolupráce, 

ktorý sa môže stať inšpiráciou pre ďalšie krajiny s ambíciou zapísať svoje pamiatky rímskeho 

Limesu do Zoznamu svetového dedičstva. Detaily nominačného projektu a viacročný proces jeho 

prípravy vo svojich príhovoroch predstavili národní koordinátori nominácie – prof. Zsolt Visy 

(Maďarsko), Dr. Ruth Pröckl (Rakúsko) a Dr. Katarína Kosová (Slovensko). 2300-stranová 

nominačná dokumentácia „Hranice Rímskej ríše - Dunajský Limes“ zahŕňa 98 pamiatok 

(zložených celkovo zo 164 komponentov) situovaných pozdĺž 1500 km dlhého severného úseku 

hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj – od bavorského Bad Göggingu až po Kölked na maďarsko-

chorvátskej hranici. Zo slovenských lokalít niekdajšieho rímskeho Limesu sú súčasťou nominácie 

národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a 

Rímsky vojenský tábor (kastel) „Kelemantia“ v Iži. V rámci hodnotiaceho procesu bude 

posudzovaná nielen jedinečnosť pamiatok rímskeho Limesu na Dunaji, ale aj zabezpečenie ich 

ochrany a stav zachovania. Výbor svetového dedičstva by mal rozhodovať o nominácii Dunajský 

Limes na svojom 43. zasadnutí v júli 2019. 

Súčasťou štandardného procesu posudzovania nominácií na zápis do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO je hodnotiaca misia ICOMOS (Poradného orgánu Výboru svetového 

dedičstva), ktorá sa zameriava na in situ posúdenie stavu zachovania, ochrany a prezentácie 

nominovaných pamiatok. Hodnotiaca misia pre Dunajský Limes prebiehala v dňoch 25. 

septembra až 8. októbra 2018, slovenské súčasti nominácie boli do programu misie zaradené 

v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2018. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa 

Pamiatkový úrad SR podieľal na celkovom organizačnom zabezpečení misie a spoločne so 

zástupcami slovenských lokalít koordinoval prípravu odborných podkladov, prezentáciu rímskych 

táborov v Rusovciach a Iži, ich ochranných pásiem, systému ochrany, výskumu a manažmentu.  

Na hodnotiacu misiu nadväzovalo konzultačné stretnutie s hodnotiacim panelom ICOMOS 

International dňa 24. novembra 2018, ktorého účelom bolo poskytnutie doplňujúcich informácií 

a prerokovanie otvorených otázok vo vzťahu k hodnoteniu nominácie medzi hodnotiacim 

panelom ICOMOS a zástupcami krajín predkladajúcich nomináciu (za Slovensko PÚ SR). 

V súvislosti s konaním konzultačného stretnutia sa v uvedenom termíne uskutočnila tiež 

koordinačná porada zástupcov inštitúcií, zodpovedajúcich za prípravu nominácie v jednotlivých 

participujúcich štátoch. 
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V záujme propagácie a šírenia povedomia o nominácii sa Pamiatkový úrad SR v spolupráci 

s Mestským ústavom ochrany pamiatok Bratislava podieľal na príprave výstavy pod názvom 

Hranice rímskej ríše – Dunajský Limes: Od Trajána k Markovi Auréliovi, ktorá približuje rímske 

pamiatky na Slovensku s dôrazom na rímske vojenské tábory v Rusovciach a Iži, nominované do 

Zoznamu svetového dedičstva. Výstava bola prezentovaná v múzeu Mercati di Traiano v Ríme od 

05. júla do 18. novembra 2018. PÚ SR spracoval textové podklady pre úvodný panel, popis 

nominácie do Zoznamu SD a navrhovanej jedinečnej svetovej hodnoty, zabezpečil mapové 

a grafické podklady viažuce sa k nominácii. 

Samostatné texty prezentujúce aktivity miestnych komunít vo vzťahu k slovenským lokalitám 

Dunajského Limesu boli spracované pre výstavu Hranice Rímskej ríše, ktorá bola prezentovaná 

v Londýne a sústredila sa na lokálne dopady nominácie.  

 

8. Príprava nominácie na udelenie značky Európske dedičstvo. 

V záujme rozšírenia povedomia o Značke Európske dedičstvo a zväčšenia okruhu potenciálnych 

záujemcov o jej udelenie bol vytvorený nový formálny mechanizmus  

na predkladanie nominácií do národného kola výberu, a to prostredníctvom otvorenej verejnej 

výzvy. Výzva bola publikovaná na webovej stránke PÚ SR dňa 01. 06. 2018 a trvala do 30. 11. 

2018. PÚ SR zaslal informáciu o vyhlásení výzvy partnerským organizáciám (verejná správa, 

mimovládne organizácie) spoločne so žiadosťou o jej ďalšie šírenie. Subjektom, ktoré na výzvu 

zareagovali PÚ SR (a územne príslušné krajské pamiatkové úrady) poskytoval konzultácie 

ohľadom charakteru a cieľov Značky ED (cintroríny I. prvej svetovej vojny, gemerské kostoly so 

stredovekými nástennými maľbami, kaštieľ Dolná Krupá), ako aj o požiadavkách kladených na 

kandidátske lokality. Do dátumu uzatvorenia verejnej výzvy bola Pamiatkovému úradu SR 

doručená jedna kompletná žiadosť o udelenie Značky ED. Žiadosť bude posúdená na začiatku 

roka 2019 a v prípade splnenia kritérií bude predložená do európskeho výberu k 1. marcu 2019. 

  Členovia pracovnej skupiny Archeopark Mikulčice – Kopčany na svojom zasadnutí dňa 16. 5. 

2018 potvrdili záujem o opätovné predloženie spoločnej česko-slovenskej nominácie na udelenie 

Značky Európske dedičstvo pre lokalitu Pamiatky Veľkej Moravy. Zároveň sa však dohodli, že 

nominácia bude predložená až v roku 2020 a v najbližšej budúcnosti sa pracovná skupina 

sústredí na finalizáciu projektov prispievajúcich k lepšej ochrane, manažmentu a prezentácii 

lokality. Takýmto projektom je aj prepojenie kopčianskeho a mikulčického brehu rieky Moravy 

prostredníctvom lávky, ktorej výstavba sa v druhej polovici roka 2018 dostala do realizačnej fázy. 

Dňa 18. 9. 2018 sa uskutočnilo slávnostné poklepanie základného kameňa lávky, jej dokončenie 

sa očakáva v auguste 2019. Lávka bude spojnicou medzi areálom Slovanského hradiska 

v Mikulčiciach a areálom Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, ktoré boli v období 

existencie Veľkomoravskej ríše súčasťami jedného sídelného celku.  

Na začiatku roka 2018 uplynulo päť rokov od spustenia iniciatívy Značka Európske dedičstvo pod 

záštitou Európskej komisie. Pri tejto príležitosti EK požiadala o vykonanie auditu doterajšieho 

využívania a napĺňania cieľov tejto iniciatívy, ktorý sa v jednotlivých členských krajinách 

realizoval formou dotazníkového prieskumu. Pamiatkový úrad SR ako národný koordinátor pre 

Značku ED zabezpečoval komunikáciu s audítorskou spoločnosťou EDUCULT Mitarbeit 

a spracovanie hodnotenia za SR, ktoré bolo audítorom zaslané 21. mája 2018.  

V závere roka 2018 sa Pamiatkový úrad SR v spolupráci so sekretariátom Značky ED podieľal na 

príprave slovenskej verzie dokumentu, ktorý bude dostupný na webových stránkach Európskej 
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komisie https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/info_en 

a bude popisovať všetky lokality, ktorým bola dosiaľ udelená Značka Európske dedičstvo.   

 

9. Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja. 

PÚ SR - Referát SKD zaisťoval v rámci PÚ SR zber a vyhodnotenie dát pre medziročný výkaz 

výskumno-vývojového potenciálu organizácie (personálne kapacity, podiel z fondu pracovného 

času, medzinárodná spolupráca, publikačná činnosť a i.). Výsledky zisťovania boli spracované 

prostredníctvom online formuláru a k 26. 06. 2018 zaslané Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. 

Pre potreby Štatistického úradu SR, pracovisko v Žiline, bol spracovaný „VV 6-01 Ročný výkaz o 

výskume a vývoji - Rok 2017“, výkaz bol odoslaný k 12. 03. 2018. 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/info_en
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B/ Kontrakt : Zabezpečenie centrálnej evidencie  a informačných systémov. 

 

Úlohy: 

1. Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu - odovzdávanie vypracovaných  

aktualizačných listov podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrola, 

evidencia a archivovanie aktualizačných listov národných kultúrnych pamiatok. Príprava 

publikácii Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. 

2. Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov 

a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku na základe podnetov  z Revízie Ústredného 

zoznamu pamiatkového fondu, prípravy Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenskej 

republiky a na základe aktuálnych podnetov. 

3. Aktualizácia údajov Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok na základe 

výstupov  z Revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a prípravy Súpisu národných 

kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra, vkladanie do databáz, vkladanie 

fotografií do databáz). 

4. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, pamiatkových 

rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke Pamiatkového úradu 

SR. 

5. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území a ochranných 

pásiem. 

6. Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkového fondu: 

 zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia pamiatkových území 

a ich ochranných pásiem do registra, 

 spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 - 01, 

 vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2017. 

 

 

Plnenie: 

1. Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu - odovzdávanie vypracovaných  

aktualizačných listov podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrola, 

evidencia a archivovanie aktualizačných listov národných kultúrnych pamiatok. 

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu je od 

roku 2000 nosnou úlohou PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom spracovávaní 

aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP s aktualizáciou údajov 

z katastra, opisom stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným rozpisom objektovej 

skladby, dôkladným poznaním a špecifikáciou pamiatkových hodnôt NKP v rámci jedného okresu 

a kraja. Na riešení tejto úlohy sa podieľajú všetky KPÚ so svojimi pracoviskami a všetky odbory 

Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností PÚ SR.  

V  roku 2018 bola spracovaná revízia 138 nehnuteľných NKP a 156 hnuteľných NKP. Súčasne sa 

spracováva aktualizácia revízie pamiatok po ukončenej obnove a opravy aktualizačných listov. 

Nižšie plnenie plánu bolo ovplyvnené trvajúcou kvantitou agendy, značným rozsahom 

a zložitosťou jej spracovania a ďalšími odbornými činnosťami v rámci výkonu štátnej správy, čo 

je zrejmé z čísel uvedených v úlohe PHÚ-A.1., ako aj z dôvodu odchodov väčšieho počtu 

zamestnancov, personálnych zmien a chýbajúceho stavu zamestnancov krajských úradov aj PÚ 

SR. Revízia nehnuteľných pamiatok je ukončená na 90%, revízia hnuteľných pamiatok na 81%.  
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V záujme urýchlenia Revízie ÚZPF spracovávajú pracovníci PÚ SR - ONKP a PÚ a OŠIS revíziu NKP 

Bratislavského a Trnavského kraja a pracovníci tých KPÚ, ktoré už ukončili spracovanie revízie - 

KPÚ Trenčín a KPÚ Žilina revíziu hnuteľných NKP Banskobystrického kraja, KPÚ Trnava revíziu 

nehnuteľných NKP Bratislavského kraja, PÚ SR uzavrel na realizáciu úlohy dohody o vykonaní 

práce s externými spolupracovníkmi. 

Súčasne s pokračujúcou revíziou jestvujúceho fondu NKP boli dokumentované aj ďalšie 

nehnuteľné a hnuteľné pamiatky  v riešených územiach. Tieto boli následne vo forme podnetov 

predložené na rokovanie Komisie na posudzovanie pamiatkového fondu na vyhodnotenie a ďalší 

postup spracovania podkladov v prípade ich odsúhlasenia na vyhlásenie za NKP.  

 

2. Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov 

a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku na základe podnetov  z Revízie Ústredného 

zoznamu pamiatkového fondu, prípravy Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenskej 

republiky a na základe aktuálnych podnetov. 

PÚ SR – ONKP a PÚ: 

 Spracovanie podkladov na vyhlásenie: NhNKP: 5/12, HNKP: 35/95 

 Podnety na vyhlásenie predložené do komisie: NhNKP: 8, HNKP: 28 

PÚ SR – OŠIS: 

Stav spracovania Revízie ÚZPF k 31. 12. 2018 - nehnuteľné 

spracovaných   90 % 

Stav spracovania Revízie ÚZPF k 31. 12. 2018 - 

spracovaných 81% 
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 doplnené podklady pre vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP v celkovom počte 43 

NKP: 

 spracované podklady: 

 Nehnuteľné    4  NKP  /  12  PO 

 Hnuteľné        2  NKP  /    3  PP 

 PÚ SR - OAG: 

 Janíky - pevnosť bastiónová - rozšírenie vyhlásenia NKP; spracovaný krycí list NKP, potrebné 

nové výškopisné a polohopisné zameranie - dohodnutá výpomoc ODGD na júl 2018  

 Gelnica - hrad - návrh na vyhlásenie NKP odovzdaný OŠIS 7.3.2018   

 Kostoľany pod Tribečom, hradisko Veľký Lysec, č. ÚZPF 1451/0, návrh na rozšírenie o ďalšie 

parcely  

 Rybník, hradisko výšinné Krivín, č. ÚZPF 2539/0, návrh na rozšírenie o ďalšie parcely  

 Unín, hradisko Zámčisko, č. ÚZPF 758/0, návrh na rozšírenie o ďalšie parcely  

KPÚ Bratislava: 

 Za hodnotené obdobie KPÚ na základe podnetu z revízie ÚZPF spracoval 1 návrh na 

vyhlásenie za NKP : Obecný dom - radnica, Malacky. 

KPÚ Trnava: 

Podnety na vyhlásenie vecí za NKP: 

 Dechtice, Hrádok, kaplnka Panny Márie Karmelskej a kríž v lokalite Hradište   

 Trnava, Meštiansky dom na Námestí SNP č.1  

 Skalica, Blahova vinohradnícka búda v lokalite Zlodejovce  

 Skalica, Potočná 69, meštiansky dom ( kúria) 

 Blatná na Ostrove, Kaplnka Korunovania Panny Márie  

 Horné Trhovište, sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána 

Návrhy na vyhlásenie vecí za NKP: 

 Skalica, Karmelitánska stodola  

 Piešťany, Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9  

 Piešťany, Mestský úrad, Námestie SNP 3  

 Šamorín, návrh na rozšírenie objektovej skladby kostola (č. UZPF 106) na „kostol a 

príkostolný cintorín“ o pamiatkové objekty karner, príkostolný cintorín, stavba  

Návrhy na vyhlásenie za NKP z prípravy Súpisu NKP: 

 Leopoldov, hlavný oltár sv. Ignáca v Kostole sv. Ignáca  

 Hlohovec, Evanjelický kostol   

 Dolné Trhovište, okres Hlohovec, park pri kaštieli  

 Leopoldov, pevnosť, návrh na rozšírenie objektovej skladby o vonkajší okruh opevnenia  

Podnety na vyhlásenie za NKP z prípravy Súpisu NKP: 

 Merašice, okres Hlohovec, kríž s korpusom na pilieri  

 Leopoldov, bočný oltár sv. Jozefa, Kostol sv. Ignáca  

 Leopoldov, bočný oltár Panny Márie, Kostol sv. Ignáca  

 Leopoldov, krstiteľnica kamenná, Kostol sv. Ignáca  

 Leopoldov, obrazy závesné sv. Františka Xaverského  a sv. Alojza Gonzagu, Kostol sv. Ignáca  

 Leopoldov, organ trojvežový, Kostol sv. Ignáca  

 Tekolďany, okres Hlohovec, socha sv. Urbana  

 Tekolďany, okres Hlohovec, cintorínsky kríž  
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 Dvorníky, náhrobník na cintoríne z roku 1770  

 Dvorníky, hrádok v miestnej časti Posádka  

KPÚ Nitra: 

Podklady:  Celkový počet: 12  

 Bohunice, dom ľudový,  

 Zlaté Moravce, kalvária,  

 Krškany, kúria,  

 Lehota, hrobka Sándora Mésza,  

 Nitra, budova Červeného kríža,  

 Zlaté Moravce, kalvária,  

 Skýcov, pomník so súsoším,  

 Preseľany, monštrancia,  

 Krnča,   hradisko Tábor,  

 Kamanová, park,  

 Nitra, vojenský cintorín,  

Podnety : Celkový počet: 50 

 Komárno, pomník padlím v I. svetovej vojne,  

 Nitra, vila so záhradou (Dom Franklovcov),  

 Nitra, fontána so súsoším (Túžba po vyzdravení),  

 Nitra, vojenský cintorín,  

 Palárikovo, pomník padlým v I. svetovej vojne,  

 Pukanec, pamiatková zóna obce,  

 Zlaté Moravce, súsošie Korunovácia Panny Márie,  

 Bajka, kostol reformovanej cirkvi,  

 Bátovce, signalizačná vartovka,  

 Bohunice, kostol evanjelický,  

 Bohunice, mlyn,  

 Čajkov, kostol zaniknutý,  

 Devičany, dom ľudový,  

 Devičany, kostol evanjelický,  

 Devičany, mlyn,  

 Devičany, vinohradnícka lokalita,  

 Dolná Seč, kostol reformovanej cirkvi,  

 Dolný Pial, kostol rímskokatolícky,  

 Horná Seč, kostol reformovanej cirkvi,  

 Horná Seč, pomník,  

 Hronské Kľačany, kostol rímskokatolícky,  

 Kozárovce, kaplnka,  

 Kozárovce, náhrobníky,  

 Krškany, kúria,  

 Krškany, kostol rímskokatolícky,  

 Levice, 29. augusta 12, dom,  

 Levice, 29. augusta 58, dom,  
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 Levice, 29. augusta 72, dom,  

 Levice, 29. augusta 86, dom,  

 Levice, 29. augusta, dom vinohradnícky,  

 Levice, Bernolákova 35, dom,  

 Levice, Mlynská 1, 2, dom,  

 Levice, plaváreň,  

 Levice, tabaková továreň,  

 Levice, tehelňa,  

 Malé Kozmálovce, hradisko,  

 Malý Kiar, kúria,  

 Mýtne Ludany, kostol reformovanej cirkvi,  

 Nový Tekov, kostol reformovanej cirkvi,  

 Nový Tekov, kostol rímskokatolícky,  

 Plášťovce, kostol rímskokatolícky,  

 Podlužany, dom ľudový,  

 Rybník, domy vinohradnícke,  

 Rybník, kostol rímskokatolícky,  

 Slatina, kostol rímskokatolícky,  

 Tekovské Lužany, kostol reformovanej cirkvi,  

 Veľké Kozmálovce, kostol rímskokatolícky, 

 Vyšné nad Hronom, kostol reformovanej cirkvi,  

 Žemberovce, cestný most,  

 Žemliare, kostol rímskokatolícky,  

KPÚ Trenčín:  

 Veľké Uherce: r.k. kostol sv. Michala – podklad na vyhlásenie NKP  

 Bošany, Baštín: r.k. kaplnka sv. Antona Paduánskeho - podklad na vyhlásenie   NKP  

 Bošany: r.k. kaplnka Panny Márie - podklad na vyhlásenie NKP 

 Nedožery – Brezany: r.k. kostol sv. Heleny – podklad na rozšírenie OS (ÚZ PF 819/1-3; / kostol 

/1, cintorín príkostolný /2, múr ohradový s bránou /3) 

 Bojnice : Kalvária - podklad na rozšírenie OS (ÚZ PF 809/1-7; / kaplnka PM /1,  /2 – 7 

zastavenia  

 Považany, r.k. farský úrad : cibórium - podklad na vyhlásenie NKP  

 Považany, r.k. farský úrad : pacifikál - podklad na vyhlásenie NKP  

 Bukovec, ev.a.v. kostol: oltár kazateľnicový - podklad na vyhlásenie NKP 

 Bukovec, ev.a.v. kostol: krstiteľnica kamenná - podklad na vyhlásenie NKP 

 Bukovec, ev.a.v. kostol: organ (skriňa a nástroj) - podklad na vyhlásenie NKP 

 Prievidza, cintorín: Heumannova hrobka - podklad na vyhlásenie NKP 

 Veľké Uherce: kaplnka – podnet na vyhlásenie NKP 

 Veľké Uherce: kalvária – podnet na vyhlásenie NKP 

 Ješkova Ves: Božia muka (pri Juríčkovom mlyne) - podnet na vyhlásenie NKP 

 Ješkova Ves: Božia muka (pri cintoríne) - podnet na vyhlásenie NKP 

 Ješkova Ves: Božia muka (východná časť obce) - podnet na vyhlásenie NKP 

 Šišov – r.k. kostol Povýšenia sv. Kríža – podklad na vyhlásenie NKP 
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 Bošany - r.k. kostol sv. Martina z Tours – podklad na vyhlásenie NKP 

 Košeca – budova starej fary – podnet na vyhlásenie za NKP 

 Košeca – kríž pre kostolom (1784) – podnet na vyhlásenie za NKP 

 Košeca – socha sv. Jána Nepomuckého - podnet na vyhlásenie za NKP 

 Košeca – kríž (1851) – podnet na vyhlásenie za NKP 

 Košeca – r.k. kaplnka sv. Barbory – podnet na vyhlásenie za NKP 

 Košeca – r.k. kaplnka sv. Anny – podnet na vyhlásenie za NKP 

 Rybany: kaplnka baroková - podklad na vyhlásenie NKP 

 Omšenie: kaplnka baroková - podnet na vyhlásenie NKP 

 Adamovské Kochanovce: ev.a.v. kostol - podnet na vyhlásenie NKP 

 Adamovské Kochanovce: ev.a.v. kostol - podklad na vyhlásenie NKP 

 Adamovské Kochanovce, ev.a.v. kostol - krstiteľnica liatinová + 2x VSA vitrážové okno - 

podklad na vyhlásenie NKP 

 Bzince pod Javorinou – ev.a.v. kostol – podklad na vyhlásenie NKP 

 Trenčianske Teplice: Trenčianska elektrická železnica-  podnet na vyhlásenie NKP 

 Považská Bystrica, Zemiansky Kvášov : r.k. kostol sv. Juraja - podnet na vyhlásenie NKP 

 Tuchyňa: Božia muka - podnet na vyhlásenie NKP 

 Tuchyňa:  kaplnka na Chrasti - podnet na vyhlásenie NKP 

 Prečín: r.k. kaplnka sv. Anny - podnet na vyhlásenie NKP 

 Livinské Opatovce: r.k. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej - podnet na vyhlásenie NKP 

 Soblahov: Božia muka -  podnet na vyhlásenie NKP 

 Soblahov: kaplnka sv. Vendelína-  podnet na vyhlásenie NKP 

 Soblahov: kaplnka sv. Vendelína-  podklad na vyhlásenie NKP 

 Skalka nad Váhom – r.k. kostol sv. Imricha – podklad na vyhlásenie NKP 

 Udiča, r.k. kostol sv. Matúša – obrazy krížovej cesty, cyklus – podklad na vyhlásenie NKP 

 Omšenie: Božia muka so sochou sv. Jána Nep. -  podnet na vyhlásenie NKP 

 Veľký Klíž: obraz závesný sv. Ján- podklad na vyhlásenie NKP 

 Veľký Klíž: obraz závesný sv. Peter Damiani - podklad na vyhlásenie NKP 

 Veľký Klíž: krstiteľnica kamenná - podklad na vyhlásenie NKP 

 Klátova Nová Ves: svietniky súprava art deco- podklad na vyhlásenie NKP 

 Klátova Nová Ves: socha voľná Resurrexit- podklad na vyhlásenie NKP 

 Bošany, kaplnka Panny Márie: železné dvere - podnet na vyhlásenie NKP 

 Bošany, kaplnka Panny Márie: svietnik kovový - podnet na vyhlásenie NKP 

 Bošany, kaplnka Panny Márie: socha Panny Márie s dieťaťom- podnet na vyhlásenie NKP 

 Bošany, kaplnka Panny Márie: kríž na štíte - podnet na vyhlásenie NKP 

 Bošany, Baštín; kaplnka sv. Antona Paduánskeho: náhrobná doska  

 Trenčín, mestský cintorín – cintorín vojnový, I. svetovej vojny- podnet na vyhlásenie NKP 

 Trenčín, Zábranie  - vojnový cintorín, I. svetovej vojny- podnet na vyhlásenie NKP 

 Chynorany – kríž na stĺpe (pred kostolom) – podnet na vyhlásenie NKP 

 Chynorany – socha sv. Jána Nepomuckého - podnet na vyhlásenie NKP 

 Chynorany – socha Trpiaceho Krista - podnet na vyhlásenie NKP 

 Bojnice, r.k. kostol sv. Martina – luster mosadzný, podnet na vyhlásenie NKP 

 Bojnice, r.k. kostol sv. Martina – luster kovový, podnet na vyhlásenie NKP 
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 Bojnice, r.k. kostol sv. Martina – luster sklený, podnet na vyhlásenie NKP 

 Partizánske, Veľké Bielice – Kaplnka neogotická, podnet na vyhlásenie NKP 

 Trenčianske Teplice – vila Mier – podnet na vyhlásenie NKP 

 Trenčianske Teplice – vila Mier – podklad na vyhlásenie NKP 

 Trenčín, Záblatie – zvonica s kaplnkou (1831) – podnet na vyhlásenie NKP 

 Trenčín, Záblatie – zvonica s kaplnkou (1831) – podklad na vyhlásenie NKP 

 Trenčín, Záblatie – Kaplnka so zvonicou (1846) – podnet na vyhlásenie NKP 

 Trenčín, Záblatie – socha sv. Vendelína – podnet na vyhlásenie NKP 

 Kostolná - Záriečie – socha sv. Jána Nepomuckého, podnet na vyhlásenie NKP 

 Kostolná-Záriečie - socha Panny Márie Immaculaty, podnet na vyhlásenie NKP 

 Trenčianske Teplice – socha sv. Jána Nepomuckého – podnet na vyhlásenie NKP 

 Nové Mesto n/V – socha sv. Jána Nep. – podnet na vyhlásenie NKP 

 Rybany, kaplnka Snímania z kríža – obraz závesný Snímanie z kríža – podklad na vyhlásenie 

NKP 

 Považská Bystrica,Orlové, kaštieľ – obraz závesný portrét ženy s chlapcom 

 Považská Bystrica, Orlové, kaštieľ - obraz závesný portrét ženy s kvetom 

  Považská Bystrica, Orlové, kaštieľ obraz závesný portrét muža 

 Očkov – socha na stĺpe – podnet na vyhlásenie NKP 

 Mojtín – r.k. kostol sv. Cyrila a Metoda - podnet na vyhlásenie NKP 

 Prečín – Kaplnka sv. Anny – podklad na vyhlásenie 

 Borčice – kaplnka Narodenia Panny Márie – podnet na vyhlásenie NKP 

 Partizánske, Veľké Bielice – kaplnka neogot. (1865) - podnet na vyhlásenie NKP 

 Miezgovce: Tabuľa pamätná (ÚZ PF 208/1) – návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 

 Bánovce nad Bebravou, pamätník Salaštek – podklad k správnemu konaniu k návrhu na 

vyhlásenie NKP 

 Čachtice, Dom meštiansky, Malinovského 316 – podklad k správnemu konaniu vo veci 

zrušenia ochrany NKP 

 Kočovce – Rakoľuby, kaštieľ – podklad pre rozhodnutie vo veci zrušenia ochrany NKP 

KPÚ Žilina: 

 Dolný Hričov m.č. Peklina, zvonica – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú 

kultúrnu pamiatku 

 Žilina, kaplnka na starom cintoríne – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú 

kultúrnu pamiatku  

 Nezbudská Lúčka, zvonica – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu 

pamiatku  

 Podtureň, kúria (č. ÚZPF 362/1) – vyjadrenie a podklady k zrušeniu vyhlásenia národnej 

kultúrnej pamiatky  

 Liptovský Michal, súsošie Najsv. Trojice na pilieri – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú 

národnú kultúrnu pamiatku  

 Liptovský Michal, Kostol sv. Michala archanjela – návrh rozšírenia objektovej skladby 

národnej kultúrnej pamiatky - ohradný múr, príkostolný cintorín a hrob s náhrobkom  

 Vlkolínec, studňa – vypracovanie podkladov (terénny list) pre vyhlásenie veci za nehnu-teľnú 

národnú kultúrnu  pamiatku  
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 Podtureň, kúria č. 24 – terénna obhliadka a vypracovanie podkladu, vrátane fotodo-

kumentácie k zrušeniu vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu  pamiatku  

 Rajec, meštiansky dom č. 3, Nám. SNP - podnet k návrhu na vyhlásenie veci za nehnuteľnú 

národnú kultúrnu pamiatku  

 Žilina, Bulvár – podklad k návrhu na vyhlásenie za pamiatkovú zónu  

 Liptovský Ján, Kostol sv. Jána Krstiteľa s areálom – návrh rozšírenia objektovej skladby NKP 

o zvonicu, bránu, kryptu, múr ohradný s baštou a cintorín príkostolný (archeologická lokalita), 

č. ÚZPF SR 353/1-6   

 Podtureň, kúria č. 24 - návrh na zrušenie nehnuteľnej NKP  

 PZ Východná - uskutočnená terénna ohliadka pamiatkového územia za účelom foto-

grafického zdokumentovania pamiatkového fondu pre PU SR - stav narušenia urbanistickej 

štruktúry. 

KPÚ Banská Bystrica: 

Podklady na vyhlásenie veci za NKP: 

 Hronský Beňadik, okr. Žarnovica – Rímskokatolícka kaplnka sv. Krvi (Božieho hrobu) – 

baroková prenosná kazateľnica, z roku 1713; 

 Hronský Beňadik, okr. Žarnovica – Rímskokatolícka kaplnka sv. Krvi (Božieho hrobu) – Oltár 

Ukrižovania, novoklasicistický, z roku 1879 

 Hronský Beňadik, okr. Žarnovica – Rímskokatolícka kaplnka sv. Krvi (Božieho hrobu) – 

novoklasicistický súbor mobiliáru – kazateľnica, skrinka, dvojica kostolných lavíc 

 Banská Štiavnica, Kammerhofská 19 – meštiansky dom  

 Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša, NKP Štôlňa s areálom, 1NKP/6 PO 

 Čierny Balog, Čiernohronská lesná železnica. „ÚSEK TRATE ČIERNY BALOG – DOBROČ“ 

 Čierny Balog, bývalá píla na Jánošovke, „STROJOVŇA PÍLY NA JÁNOŠOVKE“  

 Banská Bystrica, „DOM KULTÚRY“, Námestie  Slobody č. 3 

 Banská Bystrica, Tajovského ulica, „BUDOVA  EKONOMICKEJ FAKULTY UMB“  

 Banská Bystrica, ulica 29. augusta, „Osobná   železničná stanica a nástupištia“  

 Babiná, Ľudový dom  č. 62  

 Hrad Gemer – rozšírený podklad k podnetu na vyhlásenie za NKP  

Podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP: 

 Hodruša – Hámre, k. ú. Banská Hodruša, Rk. kostol sv. Mikuláša, okr. Žarnovica – NKP „lavice 

kostolné – súprava ÚZPF č. 3346 – zmenu vyhlásenia NKP – zníženie počtu PP  

 Brezno, Cintorínska- r. k. kaplnka sv. Kríža s areálom- archeologická lokalita, návrh na zmenu 

vyhlásenia  

 Brezno, Cintorínska- r. k. kaplnka sv. Kríža s areálom- múr ohradný, návrh na zmenu 

vyhlásenia  

KPÚ Prešov: 

Podklady na vyhlásenie veci za NKP – nehnuteľné: 

 Breznica, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Breznička, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Bodružal, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Čabiny, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Vyšné Čabiny I.,  

 Čabiny, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Vyšné Čabiny II.,  

 Dara, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  



41 
 

 Hažlín, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Humenné, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Chotča, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Kamenica nad Cirochou,  cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Kolbasov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Kolbovce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Krásny Brod, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Krásny Brod I.,  

 Krásny Brod, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Krásny Brod II.,  

 Krásny Brod, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Krásny Brod III.,  

 Medzilaborce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Medzilaborce II.,  

 Medzilaborce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Medzilaborce III.,  

 Medzilaborce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Medzilaborce VI.,  

 Medzilaborce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Medzilaborce V.,  

 Mikulášová, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Mlynárovce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny, 

 Nižná Polianka, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Nižná Polianka II.,  

 Nižný Orlík, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Nižný Orlík I.,  

 Nižný Orlík, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Nižný Orlík II.,  

 Nová Kelča, cintorín vojnový z 1. sv. vojny a kaplnka,  

 Osadné, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Palota, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Papín, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Príslop, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Runina, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Snina, cintorín vojnový z 1. sv. vojny (epidemický),  

 Snina, cintorín vojnový z 1. sv. vojny (Giglovo),   

 Stakčín, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Stropkov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Stropkov I. a kaplnka,  

 Svidník, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Svidník I. (Nižný Svidník),  

 Svidník, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Svidník I. (Vyšný Svidník),  

 Topoľa, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Turany nad Ondavou,  cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Varechovce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Veľká Poľana, cintorín vojnový z 1. sv. vojny (Rotunda),  

 Veľká Poľana, cintorín vojnový z 1. sv. vojny (Hodošík),  

 Vranov nad Topľou, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Vranov nad Topľou,  

 Vranov nad Topľou, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Čemerné,  

 Výrava, cintorín vojnový z 1. sv. vojny (kóta 600),  

 Výrava, cintorín vojnový z 1. sv. vojny (Pod Kobylou),  

 Výrava, cintorín vojnový z 1. sv. vojny (Pod Kudrovcom),  

 Vyšná Polianka, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Vyšný Mirošov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Zboj, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  



42 
 

 Zbojné, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  Mgr. D. Sabol,  

 Zborov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny a kríž náhrobný,  

 Spišská Belá, Slnečná ulica, Dom č. 102/9,  

 V.Tatry-Nový Smokovec, Zotavovňa ČK, doplnenie podkladu  

 Uloža, Kostol sv. Jána Krstiteľa s areálom,  

 Spišská Belá, Hviezdoslavova ulica, Dom meštiansky č. 358/42,  

 Spišská Belá, Hviezdoslavova ulica, Dom meštiansky č. 345/54,  

 Spišská Belá, Hviezdoslavova ulica, Dom meštiansky č. 365/35,  

 Spišská Belá, Hviezdoslavova ulica, Dom meštiansky č. 378/22,  

 Uloža, Zvonica,  

 Kežmarok, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého,  

 Kežmarok, Kaplnka Krista padajúceho pod krížom,  

Podklady na vyhlásenie veci za NKP – hnuteľné: 

 Spišská Teplica, Fara rím. kat., sochy drevené súbor 12 ks,  

 Spišská Teplica, Fara Rím. kat., svietnik oltárny drevený 1 ks,  

 Spišská Teplica, Fara rím. kat., svietnik oltárny kovový 1 ks,  

 Spišská Teplica, Fara rím. kat., svietniky oltárne drevené súprava 2 ks,  

 Spišská Teplica, Fara rím. kat., svietniky oltárne drevené súprava datované 2 ks,  

 Spišská Teplica, Fara rím. kat., svietniky oltárne kovové súprava 7 ks,  

 Tvarožná, Kostol rím. kat. sv. Mateja, obrazy závesné súbor apoštoli (4 ks),  

 Tvarožná, Kostol rím. kat. sv. Mateja, svietniky oltárne súprava kovové (4 ks),  

 Tvarožná, Kostol rím. kat. sv. Mateja, kríž nastenný s korpusom Kristus Ukrižovaný,  

 Tvarožná, Kostol rím. kat. sv. Mateja, svätenička kamenná (4 ks),  

 Levoča, Dom meštiansky Námestie Majstra Pavla č. 13, Zariadenie lekárenské.  

Podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP: 

 Medzilaborce, Hrob s náhrobníkom M. Václavský, ÚZPF 1310/1,  

 Osturňa, Dvor roľnícky č. 24, ÚZPF 4221/1-3,  

Návrh na rozšírenie objektovej skladby:  

 Oľšinkov, gr. kat. kostol, rozšírenie o bránu vstupnú,  

 Radvaň nad Laborcom, gr. kat. kostol, rozšírenie o múr ohradný,  

 Zbudská Belá, gr. kat. kostol, rozšírenie o hrob vojaka,  

 Kurimany, rím. kat. kostol, rozšírenie o múr ohradný a cintorín príkostolný,  

 Medzilaborce, pomník dvom legionárom, rozšírenie o úpravu sadovnícku,  

 Sukov, gr. kat. chrám s areálom, rozšírenie objektovej skladby o ohradový múr, zvonica 

a vstup,  

 Levoča, Ev. a. v. cintorín, Doska náhrobná,  

Podnety na vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP do komisie pre posudzovanie pamiatkového 

fondu: 

 Bodružal, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Breznica, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Breznička, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Čabiny, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Vyšné Čabiny I.,  

 Čabiny, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Vyšné Čabiny II.,  

 Dara, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  
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 Hažlín, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Humenné, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Chotča, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Kamenica nad Cirochou, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Kežmarok, Kaplnka Kristovho pádu pod Krížom,  

 Kežmarok, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého,  

 Kolbasov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Kolbovce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Krásny Brod, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Krásny Brod I.,  

 Krásny Brod, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Krásny Brod II.,  

 Krásny Brod, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Krásny Brod III.,  

 Medzilaborce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Medzilaborce II.,  

 Medzilaborce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Medzilaborce III.,  

 Medzilaborce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Medzilaborce VI.,  

 Medzilaborce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Medzilaborce V.,  

 Mikulášová, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Mlynárovce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Nižná Polianka, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Nižná Polianka II.,  

 Nižný Orlík, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Nižný Orlík I.,  

 Nižný Orlík, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Nižný Orlík II.,  

 Nová Kelča, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Osadné, komplex vojnový cintorín s pamätníkom + pamätník (kostol a krypta), cintorín 

vojnový z 1. sv. vojny,  

 Palota, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Papín, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Príslop, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Runina, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Snina, komplex vojnových cintorínov (Giglovo, Epidemický), cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 12,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 13,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 14,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 15,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 16,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 18,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 22,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 26,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 35,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 42,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 43,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 53,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 54,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 9,  

 Spišská Belá, Hviedzoslavova č. 40,  
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 Stakčín, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Stará Ľubovňa, stavba hospodárska,  

 Stropkov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Stropkov I.,  

 Sulín, drevenice č. 157 a 159,  

 Svidník, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Svidník I. (Nižný Svidník),  

 Svidník, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Svidník I. (Vyšný Svidník),  

 Topoľa, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Turany nad Ondavou, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Varechovce, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Veľká Poľana, komplex vojnových cintorínov (Rotunda, Hodošík), cintorín vojnový z 1. sv. 

vojny,  

 Vranov nad Topľou, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Vranov nad Topľou,  

 Vranov nad Topľou, cintorín vojnový z 1. sv. vojny Čemerné,  

 Vranov nad Topľou, Areál Okresného súdu,  

 Výrava – kompex vojnových cintorínov (Kóta 600, Pod Kobylou, Pod Kudrovcom), cintorín 

vojnový z 1. sv. vojny,  

 Vyšná Polianka, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Vyšný Mirošov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Zboj, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Zbojné, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Zborov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Kežmarok, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého,  

 Kežmarok, Kaplnka Krista padajúceho pod krížom,  

KPÚ Košice: 

 Pomníky a pamätníky I. svetovej vojny – Košický kraj: návrhy na NKP: prieskum 

a vyhodnotenie úlohy a podkladov pre PÚ SR Bratislava; marec 2018  

 vypracovanie podkladu návrhu na rozšírenie objektovej skladby NKP – cintorín príkostolný RK 

fil. kostola v Danišovciach (ÚZPF č. 626/2) 

 vypracovanie návrhu na zápis do ÚZPF Mestský park v Košiciach 

 vypracovanie podkladov k návrhu na vyhlásenie objektov a areálu bývalej železiarne 

v Krompachoch (časť Stará Maša) za NKP, resp. rozšírenie objektovej skladby NKP: Železiareň 

(zlievareň) - Krompachy (časť Stará Maša), parc. č. KN-C 1308 (ÚZPF č. 2354/1) – „pomocné 

prevádzky železiarne“ (ÚZPF č. 2354/2); a rozšírenie objektovej skladby NKP: Malá vodná 

elektráreň - Krompachy (č. Stará maša), parc. č. KN-C 1313/1 (ÚZPF č. 4439/1) – „zariadenie 

technologické“ (ÚZPF č. 4439/2) a „kanál vodný“ (ÚZPF č. 4439/3) 

 spracovanie podkladov a predloženie návrhu na rozšírenie objektovej skladby NKP: Spišský 

hrad, parc. č. KN-C 476/1 (ÚZPF č. 830/1-43, resp. 47) – kapitánsky dom (ÚZPF č. 830/44), 

cisterna III. (ÚZPF č. 830/45), západná veža (ÚZPF č. 830/46), plošina pre delá (ÚZPF č. 

830/47) 

 spracovanie podkladov a predloženie návrhu na rozšírenie a zmenu názvoslovia objektovej 

skladby NKP: Markušovský hrad, parc. č. KN-C 241/1-2, 242 (ÚZPF č. 670/1-13, resp.15) – 

palác hradný I./severovýchodný (ÚZPF č. 670/1), palác hradný II./južný (ÚZPF č. 670/2), bašta 

I./severovýchodná (ÚZPF č. 670/5), bašta II./juhovýchodná (ÚZPF č. 670/6), bašta 

III./juhozápadná (ÚZPF č. 670/7), budova obytná/severné palácové krídlo (ÚZPF č. 670/8), 
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nádvorie hradu (ÚZPF č. 670/9), veža obytná (ÚZPF č. 670/10), bašta I./severozápadná (ÚZPF 

č. 670/13), bašta II./juhozápadná (ÚZPF č. 670/14) a nádvorie prehradia (ÚZPF č. 670/15) 

 spracovanie návrhu na vyhlásenie za NhNKP Malé a Veľké delostrelecké kasárne, Moyzesova 

ulica, Košice (OP Košice) 

 podnet na zápis do ÚZPF Hradisko Zemplín 

 spracovanie podkladov pre Návrh na zrušenie vyhlásenia veci za NKP: 

 gr. kat. kostol Narodenia Presv. Bohorodičky, Čeľovce, č. ÚZPF 15/1 

 gr. kat. kostol Premenenia Pána, Čeľovce, č. ÚZPF 14/1 

 

3. Aktualizácia údajov Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok na základe 

výstupov z Revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a prípravy Súpisu národných 

kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra, vkladanie do databáz, vkladanie 

fotografií do databáz). 

V roku 2018 bolo na základe výstupov z Revízie ÚZPF v registroch AISOP aktualizovaných 404 

pamiatkových predmetov hnuteľných NKP a do databáz vložených 1223 fotografií pamiatkových 

predmetov a 367 pamiatkových objektov nehnuteľných NKP a do databáz vložených 1056 

fotografií pamiatkových objektov. Výstupy z revízie ÚZPF - aktualizačné listy NKP sú do 

formulárov automatizovaného registra AISOP  zavedené  na 75% pri nehnuteľných NKP a na 53 

% pri hnuteľných pamiatkach. 

Na základe ostatných podnetov boli aktualizované údaje 119 pamiatkových predmetov a 275 

pamiatkových objektov. 

 

 

Stav zavedenia aktualizačných listov  do registrov AISOP k 31. 12. 2018  - nehnuteľné NKP 

zavedených 75 %  
zo spracovaných NKP 
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4. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, pamiatkových 

rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke Pamiatkového úradu 

SR. 

V roku 2018 zrealizoval PÚ SR - Referát pamiatkových území kontrolu (implementáciu) 45 území 

ochranných pásiem. Z toho implementácia nasledovných 37-tich území bola uzavretá: 

 Bzovík; Ochranné pásmo NKP Kláštor premonštrátov a kostol sv. Štefana 

 Čerín; Ochranné pásmo NKP kostol s areálom 

 Divín; Ochranné pásmo NKP kostol a opevnenie; kaštieľ a opevnenie 

 Dolná Mičiná; Ochranné pásmo NKP kaštieľ 

 Fiľakovo; Ochranné pásmo NKP hrad, veža, kláštor s kostolom, kaštieľ s parkom 

 Gemerská Poloma; Ochranné pásmo NKP zájazdný hostinec 

 Hodejov; ochranné pásmo NKP kaštieľ a kúria 

 Horná Mičiná; Ochranné pásmo NKP kostol s areálom 

 Hronský Beňadik; Ochranné pásmo NKP Kostol a bývalý kláštor sv. Benedikta 

 Chyžné; Ochranné pásmo NKP kostol 

 Inovce; Ochranné pásmo NKP Gréckokatolícky kostol sv. Michala 

 Jasov; Ochranné pásmo NKP Kláštor premonštrátov 

 Koceľovce; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Košice; Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie 

 Košice - ŠACA; Ochranné pásmo NKP kaštieľ 

 Kraskovo; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Krupina; Ochranné pásmo pamiatkovej zóny  

 Kyjatice; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

Stav zavedenia  aktualizačných listov  do registrov AISOP k 31. 12. 2018  - hnuteľné NKP 

zavedených 53 %  
zo spracovaných NKP 



47 
 

 Ľuboreč; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Nová Baňa ; Ochranné pásmo NKP pamiatky v meste 

 Ochtiná; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v. 

 Ožďany; Ochranné pásmo NKP  kaštieľ s areálom, Kostol sv. Michala, a Kostol ev.a.v.  

 Poltár; Ochranné pásmo NKP Kostol ev.a.v., kamenný most – Poltár - Zelené 

 Poniky; Ochranné pásmo NKP Kostol sv. Františka z Assisi 

 Rákoš; Ochranné pásmo NKP  kostol 

 Rejdová; Ochranné pásmo NKP domy ľudové 

 Revúca; Ochranné pásmo NKP 1.slovenské gymnázium 

 Revúca; Ochranné pásmo NKP Pamiatky v meste 

 Rimavská Baňa; Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol 

 Rimavské Brezovo; Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol 

 Ruská Bystrá; Ochranné pásmo NKP Gr.k.kostol sv.Mikuláša 

 Slovenská Ľupča; Ochranné pásmo NKP Slovenská Ľupča-pamiatky v obc 

 Spišská Nová Ves; Ochranné pásmo pamiatkovej zóny  

 Stará Halič; Ochranné pásmo NKP R.k.kostol sv.Juraja 

 Zvolen; Ochranné pásmo pamiatkovej zóny 

 Žiar nad Hronom; Ochranné pásmo NKP Kaštieľ,kostol,socha 

 Žíp; Ochranné pásmo NKP Ref.kostol a zvonica 

 

5. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území a ochranných 

pásiem. 

Prebieha priebežné ukladanie údajov. Ukladajú sa jednak relevantné informácie vytvárané v 

rámci činnosti PÚ SR - ONKPaPÚ a vybrané digitalizované údaje z OŠIS-u, z archívu PÚSR 

prípadne z iných zdrojov. Elektronická databáza digitálnych mapových podkladov je 

aktualizovaná a publikovaná na public (P:\Andráši Peter\ED_stav_05-2018.xlsx). 

 

6. Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkového fondu: 

 zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia pamiatkových 

území a ich ochranných pásiem do registra: 

PÚ SR - OŠIS: 

zavedenie rozhodnutí o vyhlásení a o zmene:  

 Nehnuteľné NKP    69 PO  

 Hnuteľné     NKP     19 PP 

Zavedenie rozhodnutí o zrušení vyhlásenia Nehnuteľné NKP :   8  PO 

Zavedenie rozhodnutí o trvalom/dočasnom premiestnení:  3 PO 

238  sprístupnených výstupov a informácii z databáz ÚZPF  

 

 vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2017: 

KPÚ Bratislava: 

V hodnotenom období sa pracovníci KPÚ  podieľali na ukončení 16 akcií obnovy, ktoré budú 

postupne spracované na on-line formulároch databázy PÚ SR. Z celkového počtu tvorí obnova 

a rekonštrukcia 12 akcií a reštaurovanie 4 akcií. Menovite ide o nasledovné NKP: 
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 Č.ÚZPF: 384/1 ,  NKP: Vila so záhradou,  Bratislava, Šulekova 17, obnova fasády 

 Č. ÚZPF: 768/1 , NKP: Dom bytový, Bratislava, Leškova 17, obnova fasády  

 Č. ÚZPF: 2080/1, NKP: Mohyla M.R.Štefánika, Ivanka p.Dunaji, komplexná obnova 

 Č. ÚZPF: 281/2, NKP: Kostol Navštívenia P.M. (milosrdných), Námestie SNP č. 9, Bratislava, 

komplexné reštaurovanie 4 sôch z fasády 

 Č. ÚZPF: 502/1, NKP: Kostol (kaplnka) sv. Martina, Dunajská Lužná, komplexná obnova 

objektu a areálu 

 Č. ÚZPF: 459/1 , NKP: Nájomný dom, Bratislava, Sládkovičova 1, obnova fasády  

 Č. ÚZPF: 630/1, NKP: Dom bytový, Bratislava, Palisády 59, obnova fasády 

 Č. ÚZPF: 11608/1 , NKP: Dom meštiansky, Svätý Jur, Prostredná 160, reštaurovanie uličnej 

fasády 

 Č. ÚZPF: 62/1, NKP: Jezuitské kolégium, Bratislava, Kapitulská 26, obnova fasády 

 Č. ÚZPF: 216/1, NKP: Dom meštiansky, Bratislava, Sedlárska 1, obnova fasády  

 Č. ÚZPF: 147/1, NKP: Nájomný dom, Bratislava, Panská 31, obnova fasády 

 Č. ÚZPF: 660/1, NKP: Administratívna budova, Bratislava, Gorkého 4, obnova 

 Č. ÚZPF: 10815/1, NKP: Strážny dom, Stupava, Marchegská 4, obnova strechy 

 Č. ÚZPF: 11686/1,2, NKP: Kostol sv. Jána Krstiteľa - kazateľnica, Modra, reštaurátorská 

obnova 

 Č. ÚZPF: 82/1 ,NKP: Nájomný dom, Bratislava, Klobúčnicka 4, obnova fasády 

 Č. ÚZPF: 28/54,  NKP: Hrad, Bratislava, Krycia stavba Rím 2, reštaurátorská obnova 

KPÚ Trnava:  

        Ukončené akcie obnov NKP za rok 2017 -  nahodené do databáz AIS OP - 25 objektov.  

 Plavecký Peter č. 76, ľudový dom, krytina  

 Trnava, meštiansky dom Jeruzalemská 41  

 Trnava, meštiansky dom Štefánikova 37, reštaurovanie štukovej výzdoby  

 Čierny Brod-Heď, Kaplnka Sedembolestnej P.Márie, obnova fasád kaplnky 

 Galanta, Neogotický kaštieľ,  obnova neogotického okna  južnej veže 

 Horné Otrokovce, kaštieľ, obnova severnej fasády  

 Hlohovec, Kaštieľ s areálom, obnova Dolnej brány 

 Jelka, Kostol sv. Jána Krstiteľa, obnova okien 

 Kopčany, Žrebčín, časť dvorovej fasády krídla A v rozsahu 8 osí  

 Malá Mača, Kostol sv. Margity, obnova južnej fasády 

 Sereď, Kaštieľ a park, komplexná obnova vrátnice 

 Šaštín- Stráže, kostol, veža    

 Cífer- Pác, kostnica, strecha     

 Červeník, socha Najsv. Trojice    

 Hlboké, ev.kostol, fasády    

 Kúty, hrob Radlinského     

 Skalica, lekárenský nábytok  

 Jablonica, park, obnova  

 Horné Zelenice, organ č. ÚZPF 10607/1 - 2  

 Piešťany park, balustráda  

 Skalica, rotunda, strecha 
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 Šaštín-Stráže, Trojičný stĺp 

 Trnava, generálny seminár bývalej Univerzity Rubrorum 

 Voderady, kaštieľ, mozaiková dlažba 

 Matúškovo, dom ľudový, obnova trstinovej   strechy a severnej fasády  

KPÚ Nitra:  

celkový počet: 9  

 Topoľčany, vila, č. ÚZPF 10679/1 

 Topoľčianky, kaštieľ, č. ÚZPF 1555/1 

 Topoľčianky, žrebčín, č. ÚZPF 1555/28 

 Veľké Vozokany, pomník tureckej vojny (LEV), č. ÚZPF 1561/1 

 Kovarce, krstiteľnica, č. ÚZPF 2026/1-2 

 Topoľčianky, kaštieľ č. ÚZPF 1555/1  (svadobná miestnosť) 

 Topoľčianky, sekretár komodový,  č. ÚZPF 10479/1 

 Topoľčianky, sekretár komodový,  č. ÚZPF 10481/1 

 Reštaurovanie obrazu Narodenie Panny Márie Hlavného oltára Kostola v Dolných 

Lefantovciach, olejomaľba na plátne, autor Jozef Zannusi, č. ÚZPF 2429/1, reštaurovala 

Akad.mal. Zuzana Komendová 

KPÚ Trenčín:  

              Vyhodnotených 9 akcií obnovy: 

 Komplexná obnova strechy lode r.k. kostola sv. Michala Archanjela v Bánovciach n/B, m.č. 

Biskupice, ÚZ PF č. 10711/1 

 Komplexná obnova strechy a fasády veže r.k. kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej, 

ÚZ PF č.  

 Klátova Nová Ves, Sádok – Kostol Panny Márie kráľovnej anjelov, nástenné maľby a kamenné 

články, ÚZPF č.180 

 Malá Hradná, kostol sv. Vavrinca – hlavný oltár, ÚZPF č. 2094 

 Oslany – socha na stĺpe Panna Mária Immaculata, ÚZPF č. 865 

 Tužina – súsošie na stĺpe so sochou PM Immaculaty, ÚZPF č. 893 

 Beckov – do meštiansky „Altusovec“, ÚZPF č. 11876/ 

 Mníchova Lehota – r.k. kostol Najsv. Trojice, ÚZPF č. 1252/1 

 Prievidza, piaristický Kostol Najsv. Trojice, „Lurdská kaplnka“, ÚZ PF 872 

KPÚ Žilina: 

Sumarizácia údajov k jednotlivým obnovám v rámci aktualizovaných formulárov Krajského 

pamiatkového úradu Žilina a ich postupné vkladanie do on-line systému Pamiatkového úradu SR. 

KPÚ Banská Bystrica: 

 Štiavnické Bane; Opevnenie mestské - Bašta ; 1268/1; Celková obnova fasád, osadenie výplní 

do strieľní, lokálne vyspravenia. Komplexná obnova strechy, podláh, interiérových omietok, 

výmena elektroinštalácie. 

 Počúvadlo; Dom ľudový; 2015/1; Obnova strechy. Výmena konštrukcie krovu, laťovania 

a krytiny. 

 Banská Hodruša; Klopačka; 1220/1; Obnova drevenej šindľovej strechy a súvisiacich 

konštrukcií. Výmena nosných prvkov, ochodze. obnova drevených maľovaných ciferníkov 

hodín – nový náter; 
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 Banská Hodruša; Rímskokatolícky kostol sv.Mikuláša, lavice kostolné drevené; 3346/1-2; 

Reštaurátorský zásah mal konzervátorský, konsolidačný a rekonštrukčný charakter: 

odstránenie nenávratne poškodených častí (napadnutých drevokaznou hubou), čistenie a 

odstránenie depozitov a sekundárnych lakov (mechanicky a chemicky), ošetrenie 

insekticídnym postrekom proti škodcom a hubám, petrifikácia drevnej hmoty, tmelenie 

a dorezávky poškodených a chýbajúcich častí, nápodobivá retuš povrchu doplnkov podľa 

originálu, záverečná povrchová úprava. 

 Banská Hodruša; Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša Banská Hodruša 651, Hodruša - Hámre; 

3345/1 - 2; Reštaurátorský zásah mal konzervátorský, konsolidačný a rekonštrukčný 

charakter: odstránenie nenávratne poškodených častí (napadnutých drevokaznou hubou), 

čistenie a odstránenie depozitov a sekundárnych lakov (mechanicky a chemicky), ošetrenie 

insekticídnym postrekom proti škodcom a hubám, petrifikácia drevnej hmoty, tmelenie 

a dorezávky poškodených a chýbajúcich častí, nápodobivá retuš povrchu doplnkov podľa 

originálu, záverečná povrchová úprava. 

 Banská Hodruša; Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša Banská Hodruša 651, Hodruša – Hámre; 

3344/1; Reštaurátorský zásah mal konzervátorský, konsolidačný a rekonštrukčný charakter: 

odstránenie nenávratne poškodených častí (napadnutých drevokaznou hubou), čistenie a 

odstránenie depozitov a sekundárnych lakov (mechanicky a chemicky), ošetrenie 

insekticídnym postrekom proti škodcom a hubám, petrifikácia drevnej hmoty, tmelenie 

a dorezávky poškodených a chýbajúcich častí, nápodobivá retuš povrchu doplnkov podľa 

originálu, záverečná povrchová úprava. 

 Ilija; Rímskokatolícky kostol sv. Egídia; 1232/1; 2009 – 2011 – 1. etapa: konzervátorské 

a konsolidačné zásahy: 2017 – 2. etapa: odsoľovanie kamennej hmoty ostení od podlahy až 

po výšku korunnej rímsy; petrifikovanie,  statické zabezpečenie a scelenie 1 ks stĺpika zo 

severného ostenia portálu a vytvorenie 2 kópií kamenného stĺpika, výtvarné tmelenie: 

farebnosť - boli vyrobené na základe vzoriek pôvodného kameňa); tmelenie obrysu 

pôvodného obdĺžnikového vstupného otvoru do lode (z východnej a západnej strany) čím bol 

docielený kompaktný profil vstupu. 

 Banská Štiavnica; Kalvária – Rím. – kat. kostol sv. Kríža tzv. Horný „Ukrižovaný lotor Dismas“; 

3506/4; Reštaurátorský zásah mal konzervátorský, konsolidačný a rekonštrukčný charakter. 

Socha bola v 03/2004 poškodená vandalmi. Boli realizované reštaurátorské práce: 

odstránenie depozitov a nevhodných lakov, odstránenie nevhodných sekundárnych doplnkov 

(klince, tmely...), petrifikácia drevenej hmoty namáčaním a injektážou, lepenie zlomených 

a uvoľnených častí, dotvorenie chýbajúcich častí dorezaním a dotmelením, scelenie farebnou 

retušou, záverečná povrchová úprava. 

 Banská Štiavnica; Kalvária – Rím. – kat. kostol sv. Kríža tzv. Horný, „Ukrižovaný lotor Gesmas“; 

3506/5; Reštaurátorský zásah mal konzervátorský, konsolidačný a rekonštrukčný charakter. 

Práce: odstránenie depozitov a nevhodných lakov, odstránenie nevhodných sekundárnych 

doplnkov (klince, tmely...), petrifikácia drevenej hmoty namáčaním a injektážou, lepenie 

zlomených a uvoľnených častí, dotvorenie chýbajúcich častí dorezaním a dotmelením, 

scelenie farebnou retušou, záverečná povrchová úprava. 

 Banská Štiavnica; Rím. – kat. kostol sv. Kríža tzv. Horný, vstupný edikulový portál; 2489/1; 

Konzervátorské a konsolidačné zásahy zamerané v 1. etape (2012) na zabezpečenie 

narušenej kamennej hmoty petrifikáciou; v 2.etape (2017) na rekonštrukciu pôvodného 

výtvarného výrazu portálu.  
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 Banská Štiavnica; Kalvária – Rím. – kat. kostol tzv. Dolný, socha Pražského Jezuliatka; 3490/1; 

Reštaurátorský zásah mal konzervátorský, konsolidačný a rekonštrukčný charakter. Invenčné 

autorské kópie boli zrealizované podľa zachovaných archívnych fotografií NKP (č. 

negat.63138 SUPSOP Blava, 1955) a dobových analógií z druhej polovice 18. storočia v mierke 

1:1. 

 Banská Bystrica; Námestie SNP č. 7; Meštiansky dom; 2461/1; Obnova keramickej krytiny 

ukončené 2018 

KPÚ Prešov: 

 Vysoké Tatry - Dolný Smokovec, Vila Sládkovič, ÚZPF 2085/1,  obnova   

 Poprad - Spišská Sobota, Sobotské námestie 22, Dom meštiansky, ÚZPF 3112/1, obnova   

 Poprad - Spišská Sobota, Sobotské námestie 24, Dom meštiansky, ÚZPF 3111/1, obnova  

 Vysoké Tatry - Dolný Smokovec, Rímskokatolícky kostol sv. Salvátora, ÚZPF 1021/1, obnova  

 Hranovnica, Dielňa modrotlačiarska, ÚZPF 4487/1, obnova  

 Batizovce, Kaštieľ s areálom, ÚZPF 860/1, obnova  

 Vernár, Dom pamätný, ÚZPF 1436/1, obnova  

 Vernár, Miesto pamätné - boje SNP, ÚZPF 1435/1, obnova  

 Spišská Belá, Petzvalova 3/19, Kostol a zvonica, ÚZPF 965/2, obnova  

 Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, Dom meštiansky, ÚZPF 900/1, obnova a prístavba  

 Kežmarok, Nová ulica, Dom meštiansky č. 434/13, ÚZPF 2688/1, obnova zastrešenia  

 Kežmarok, Hradné námestie, Dom meštiansky č. 51/16, ÚZPF 2541/1  

 Prešov, Hlavná 49, Dom meštiansky, ÚZPF 3219/1, obnova a prístavba  

 Uzovský Šalgov, Kaštieľ, ÚZPF 394/1, obnova a reštaurovanie  

 Bardejovské Kúpele, Dom kúpeľný Tahy dvor, ÚZPF 1804/1, obnova  

 Bardejov, Synagóga s areálom, ÚZPF 1789/1, obnova a reštaurovanie  

 Hanušovce nad Topľou, Dom správcu, ÚZPF 286/2, obnova  

 Levoča, Gustáva Hermana 13, Dom meštiansky, ÚZPF 2776/1, obnova  

 Levoča, Kláštorská 29, Dom meštiansky, ÚZPF 2759/1, obnova  

 Levoča, Kláštorská 33, Dom meštiansky, ÚZPF 2763/1, obnova  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla 5, Dom meštiansky, ÚZPF 2894/1, obnova  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla 11, Dom meštiansky, ÚZPF 2900/1, obnova  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla 16, Dom meštiansky, ÚZPF 2905/1, obnova  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla 25, Dom meštiansky, ÚZPF 2914/1, obnova  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla 29, Dom meštiansky, ÚZPF 2918/1, obnova  

 Levoča, Nová 15, Dom meštiansky, ÚZPF 2970/1, obnova  

 Levoča, Špitálska 4, Dom meštiansky, ÚZPF 3026/1, obnova  

 Levoča, Špitálska 13, Dom meštiansky, ÚZPF 3035/1, obnova  

 Levoča, Špitálska 17, Dom meštiansky, ÚZPF 3039/1, obnova  

 Levoča, Vysoká 1, Dom meštiansky, ÚZPF 2810/1, obnova  

 Levoča, Vysoká 5, Dom meštiansky, ÚZPF 2814/1, obnova  

 Levoča, Vysoká 78, Dom meštiansky, ÚZPF 2862/1, obnova  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla, Fontána travertín, ÚZPF 2955/1-3, reštaurovanie a obnova  

 Klčov, Kostol rím. kat. Narodenia Panny Márie, Súsošie Kalvárie Ukrižovaný Kristus, ÚZPF 

4128/1-3, reštaurovanie  
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 Podhorany, Kostol rím. kat. Martina, Obraz oltárny sv. Mikuláša, ÚZPF 2224/3, 

reštaurovanie  

 Štrba, Pomník II. sv. vojny, ÚZPF 4504/1, reštaurovanie  

 Štrba, Kostol rím. kat. sv. Ondreja, Socha voľná Panna Mária s dieťaťom, ÚZPF 2416/1, 

reštaurovanie  

 Vrbov, Stĺp s podstavcom a socha - kópia Panna Mária, ÚZPF 1013/1,3, obnova  

 Výborná, Kostol rím. kat. sv. Uršule, Strop kazetový drevený maľovaný, ÚZPF 2557/1, 

reštaurovanie. 

KPÚ Košice: 

 podklady za celé KPÚ: 16 NhNKP 

    

V priebehu prevádzky a užívania  Automatizovaného informačného systému evidencie 

pamiatkového fondu sa  dopĺňala funkcionalita  súčasnej aplikácie  AIS OP v spolupráci 

s dodávateľom IT technológie. Boli konzultované návrhy na zmeny a zavádzanie úprav registrov, 

zjednocovanie názvosloví polí, pridávanie nových polí spojených s informáciami o digitalizácii a 

pridávanie nových filtrov do vyhľadávania v registroch AIS OP. Systematicky sa realizovalo 

priebežné čistenie a dopĺňanie údajovej skladby jednotlivých registrov ÚZPF, unifikácia pojmov 

a názvov. Naďalej podľa aktuálnych potrieb boli vykonávané konzultácie a školenia nových 

užívateľov  aplikácie systému.  

Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS),  pripravovaný v rámci možnosti 

čerpania prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – OPII, na obdobie 

rokov 2014 -2020 pokračoval ďalšou etapou prípravy Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá v spolupráci 

s Ministerstvom kultúry bola spracovaná a predložená na pripomienkové konanie Úradu pre 

investície a informatizáciu a Útvaru hodnota za peniaze.  
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C/ Kontrakt : Kultúrne aktivity 

Úlohy: 

1. Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva  s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl), udeľovanie ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 

významným osobnostiam v oblasti ochrany pamiatkového fondu.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) sa 21. apríla 2018 

po jedenástykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - Kláštor kartuziánov slávnostné 

odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej - Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos 

v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola v roku 2018 udelená: 

PhDr. Darina Petranská, Ing. arch. Ivan Gojdič a PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.  

KPÚ Nitra: 

 Anna Jurišová, inštalácia výstavy v priestoroch KPÚ pracoviska v Topoľčanoch v 16. týždni t.r.      

na tému „Reštaurovanie  NKP - Pomník víťazstva nad Turkami“ s cieľom propagácie výsledkov 

úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníka a reštaurátora 

KPÚ Trenčín: 

  „Historické pamiatky Prievidze“ - prednáška a obrazová prezentácia pre študentov 

Gymnázia v Prievidzi; 27.3. a 28.3. 2018 – Matáková, B. 

 „Stavebno-historický vývoj Kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi, historické organy v Prievidzi 

a vo farskom kostole“- prednáška in situ; 25.5.2018 - Matáková, B. 

 „História a ikonografia liturgických predmetov a hnuteľných pamiatok v interiéri farského 

kostola sv. Bartolomeja“ - prednáška in situ;25.5.2018 - Matáková B. 

 „Historické zvony vo farskom kostole sv. Bartolomeja“ - prednáška in situ a filmová 

projekcia; 25.5.2018 - Matáková B. 

 „História a ikonografia piaristického Kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny 

Márie v Prievidzi“ - prednáška in situ pre poslucháčov Univerzity III. veku, 29.5.2018 

KPÚ Prešov: 

Pri príležitosti Dňa pamiatok a historických sídiel, za účasti zamestnancov KPÚ vrátane pracovísk 

Levoča a Poprad a ich rodinných príslušníkov a tiež bývalých pamiatkarov a ich partnerov 

v spolupráci s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove sa 11.4.2018 uskutočnilo spoločné 

kultúrno-spoločenské podujatie - divadelné predstavenie Eugen Onegin, slávnostné príhovory 

a spoločenské posedenie. 

KPÚ Košice: 

 Gembický, J.: Výročné ceny Pamiatky a múzeá za rok 2017: odb. podklady, návrh a 

nominácia v kategórii: audio-video (rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonári - Rádio 

Lumen); február 2018  

 Gembický, J.: odb. podklady, návrh a udelená nominácia Národnej ceny ICOMOS Slovensko, 

v kategóri výnimočná aktivita informovanosti a propagácie kultúrneho dedičstva: Príbehy 

zvonov a zvonolejárov na Slovensku od počiatku po dnešok (audioprojekt - dlhodobý 

seriálový cyklus relácií Rádia Lumen; január 2018; slávnostné udelenie pre Rádio Lumen - 

20.4.2018, Bratislava – hrad).  

 

2. Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva. 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva  

Súčasťou otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 na Slovensku bolo už 27. 

odovzdávanie Výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za predchádzajúci rok. V roku 2018 sa 
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podujatie  konalo 7. septembra v Nitre. Redakcia PaM sa v rámci jeho organizovania zúčastnila 

niekoľkých prípravných rokovaní.     

PÚ SR - referát SKD: 

Príprava prednášok o Značke Európske dedičstvo pre festival FEAD (v spolupráci s KPÚ Prešov), 

o Svetovom dedičstve UNESCO pre konferenciu Slovenského skautingu. 

KPÚ Bratislava: 

 Medzinárodná vedecká konferencia v Múzeu mesta Bratislava „Mesto a jeho pamäť“, konaná 

17. – 18. 10. 2018. Deň 17.10.2018 bol venovaný téme: „História Bratislavy – jej 

dokumentácia, výskum a prezentácia v premenách času (1868 – 2018). Za KPÚ sa zúčastnil: 

Mgr. Miroslava Michaľová, PhDr. Karel Prášek, ktorý aj vystúpil s príspevkom: „Prínos 

archeologického výskumu očami úradníka“. 

KPÚ Nitra: 

 Eva Gažiová, 8.9.2018, Skýcov, Pec na pálenie vápna - zorganizovanie a odprednášanie 

komentovanej prehliadky zameranej na prezentáciu vápenných pecí, ako ľudových 

technických stavieb. 

 Eva Gažiová, 14.09.2018, Kovarce, R. k. kostol sv. Mikuláša - zorganizovanie a odprednášanie 

komentovanej prehliadky zameranej na prezentáciu na prezentáciu kostola a výsledkov 

archeologických výskumov, ktorými boli odkryté torzá stredovekého kostola  s ohradným 

múrom a vstup z exteriéru do krypty A. Welsa. 

 Zuzana Holičková, Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva. Deň na KPÚ Nitra – prednáška „Obnova funkcionalistickej architektúry – prvkov 

a detailov.“; príprava a vedenie detského kútika – Hravé spoznávanie pamiatok. 

 Michaela Niklová: príprava a realizácia programu Putovanie pamiatkami a prírodou Nitry 

a okolia (v spolupráci s Katedrou archeológie FF UKF v Nitre a CHKO Ponitrie) 

 Michaela Niklová: príprava a realizácia programu Deň na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra 

(v spolupráci s kolegami, Tatianou Danieličovou, Richardom Pročkom a Zuzanou Holičkovou), 

prednáška na tému Skryté tajomstvá archeológie 

 Michaela Niklová: účasť na prehliadke Kalvárie v Nitrianskom Pravne spojenej s prednáškami 

zameranými na históriu a ikonografiu objektov a ich mobiliáru (organizoval KPÚ Trenčín) 

 Zuzana Kramárová, Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva. Komentovaná prehliadka KPÚ Nitra – prednáška „Vila K, Kmeťkova 22, Nitra“, 

„Arpássyho vila“, Kamenná 8, Nitra;  

 Rudolf Viršík, Tatiana Danieličová, Komentovaná prehliadka tzv. Nécseyovho domu pred 

ukončením obnovy, NKP kanónia a múr ohradný, Námestie Jána Pavla II. 2 a 4, Nitra, 28. 09. 

2018; Krajský pamiatkový úrad Nitra 

         KPÚ Trenčín: 

 Kalvária v Nitrianskom Pravne. História a súčasnosť, konaná 13.9.2018- prednášky: 

Stavebno - historický vývoj komplexu kalvárie, Ing. arch.  Lívia Reháková, História 

a ikonografia výtvarnej výzdoby kalvárie, Mgr. Barbora Matáková + výstava historických 

fotografií kalvárie a Nitrianskeho Pravna, Ing. arch. Reháková 

 

 Prechádzky starou Ilavou I, II, v dňoch 9.9. a 27.9.2018, Mgr. M. Porubčanová, Mgr. 

Ružôňová, Mgr. Třetinová 

 Seminár: Reštaurovanie sochárskych výtvarných pamiatok mesta, Trenčín 2017-2018, 

28.9.2019 – prednášky: História sochy sv. Jána Nepomuckého - kto bol tento svätec?; História 
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trenčianskeho Trojičného stĺpa  - ikonografia a zobrazenia sv. Trojice vo výtvarnom umení; 

Niekoľko poznámok o aktuálnom reštaurátorskom výskume Rímskeho nápisu na hradnej 

skale v Trenčíne; Mgr. Mária Vdovičíková 

 Koncepcia a realizácia podujatia Piaristi a barok na Hornej Nitre, Mgr. Matáková B. 

v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi 

        KPÚ Banská Bystrica: 

 Podujatie ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva v spolupráci s Mestským múzeom 

Lučenec; príprava výstavy „Mystérium fidei. Sakrálne umenie v Novohrade; 13.9. – 

20.10.2018; výber exponátov a príhovor na vernisáži (DAM). 

KPÚ Prešov participoval na organizovaní Festivalu architektúry a dizajnu 2018, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 26. – 28.9.2018 v Prešove. V rámci FEAD 2018 v spolupráci s PÚ SR pripravili: 

 Konferenciu s tématickými okruhmi EYCH 2018, Cintoríny z 1. svetovej vojny – fenomén 

severovýchodného Slovenska a Dizajn historických hospodárskych stavieb na Slovensku 

s prednáškami za KPÚ Prešov: 

- Vyhlasovanie vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny na území Prešovského kraja za 

národné kultúrne pamiatky – pamiatky histórie  (Dr. A. Liška, PhD.) 

- Areál výrobne soli v Prešove (Solivare) a slohový výraz vybraných architektúr (Ing. 

Ľ. Suchý, PhD.) 

 Vernisáž dvoch výstav v Skladoch soli v Solivare medzinárodnej výstavy „Značka európske 

dedičstvo“ a „Architektúra obilných sýpok na Slovensku“   

 Dni otvorených dverí KPÚ Prešov s prezentáciou výstav „Sakrálna architektúra Prešovského 

kraja“, „Meštiansky dom v Prešovskom kraji“ a „Architektúra obilných sýpok na Slovensku“ 

(prenesená zo Skladu soli) 

KPÚ Košice: 

 Šmelková, E.: spolupráca na podujatí Gotická cesta, otvorené 1. septembra 2018 - KPÚ 

Košice, pracovisko Rožňava 

 

PAMIATKOVO, 22. 9. 2018, PÚ SR : 

Pamiatkový úrad SR otvoril svoje brány v sobotu 22. 9. 2018 a pozýval rodiny s deťmi  a celú 

širokú verejnosť na PAMIATKOVO. Podujatie bolo určené širokej verejnosti,najmä rodinám s 

deťmi. Bol pripravený bohatý vzdelávací program pre deti a mládež. Prostredníctvom 

zaujímavých ukážok sa návštevníci mohli oboznámiť s praktickými  činnosťaminašich pracovníkov 

v procese ochrany pamiatok. Boli prezentované  najnovšie technológie používané pri výskume 

pamiatok, rovnako ako aj tradičné spôsoby práce s hodnotnými historickými artefaktmi.  

Do podujatia sa zapojili  kolegovia s vlastným bohatým programom a ukážkami svojej práce 

(ProMonumeta, archeológovia, reštaurátori, metodici, chemici, digitalizéri aj kolegovia z 

archívu). Keďže podujatie bolo určené deťom program dopĺňalo niekoľko tematických hier aj 

tvorivých činností. Akcia zaujala malých aj veľkých návštevníkov a mnoho z nich sa zdržalo v 

priestoroch úradu po väčšiu časť dňa. V rámci prípravy a koordinácie podujatia s jednotlivými 

odbormi úradu, prebehla aj výroba propagačných materiálov, výroba reprezentačných 

predmetov a zabezpečenie technickej podpory podujatia. 
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D/ Kontrakt : Archívna a knižničná činnosť 

Pamiatkový úrad SR v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov podľa § 10 písm. i) vedie archív v oblasti pamiatkového fondu. 

V roku 2018 realizoval nasledujúce úlohy: 

 

1. Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach Pamiatkového úradu SR 

a krajských pamiatkových úradov (školiaca, metodická a kontrolná činnosť). 

Pamiatkový úrad SR podľa § 10 písm. i) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov vedie archív v oblasti pamiatkového fondu, ktorý je verejným 

špecializovaným archívom podľa § 4, odsek 2, písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade 

s uvedenými zákonmi vykonáva Archív PÚ SR predarchívnu starostlivosť v registratúrach 

Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, ktorej účelom je preberanie archívnych 

dokumentov do archívu a doplňovanie archívneho kultúrneho dedičstva. Keďže Archív PÚ SR 

v Bratislave je zároveň metodickým orgánom pre činnosť archívnych pracovísk na krajských 

pamiatkových úradoch, v rámci tejto úlohy vykonáva aj školiacu, metodickú a kontrolnú činnosť 

na archívnych pracoviskách.  

V rámci plnenia úlohy boli realizované kontrolné prehliadky správy registratúry, archívnej a 

knižničnej činnosti na pracoviskách:  

KPÚ Žilina, 3. 10. 2018 - počas kontroly neboli zistené žiadne závažné nedostatky, zodpovední 

zamestnanci boli usmernení v konkrétnych odborných činnostiach. 

KPÚ Trenčín, 4. 10. 2018 - počas kontroly neboli zistené žiadne závažné nedostatky, zodpovední 

zamestnanci boli usmernení v konkrétnych odborných činnostiach. 

Prehliadky boli zamerané na kontrolu zabezpečenia správy registratúry, evidencie záznamov 

v Registratúrnej knihe, evidencie archívnych a knižničných dokumentov, ukladania, fyzickej 

ochrany, a zabezpečenia prístupu k registratúrnym záznamom, archívnym a knižničným 

dokumentom. Kontrola na pracovisku KPÚ Prešov, pracovisko Poprad sa z organizačných dôvodov 

neuskutočnila. Namiesto toho bola realizovaná metodická činnosť na zasadnutí sekcie archeológie 

v dňoch 8. – 9. 11. 2018 na pracovisku KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. Zamestnanci PÚ SR 

a krajských pamiatkových úradov boli usmernení o postupe pri ukladaní a archivácii výskumných 

dokumentácií z archeologických výskumov, ktoré sú súčasťou spisov. 

Po ukončení vyraďovacieho konania boli do Archívu PÚ SR prevzaté archívne dokumenty z činnosti 

KPÚ Nitra a KPÚ Nitra, pracovisko Komárno za roky 2002 - 2005. 

Pre všetky registratúrne strediská a archívne pracoviská bol zabezpečený nákup certifikovaných 

archívnych škatúľ a spisových dosiek od firmy EMBA Trade, a. s. (po 200 ks na každé pracovisko, 

spolu 1800 ks škatúľ a 1800 ks dosiek v celkovej sume 3 996,00 €). 

 

2. Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych 

dokumentov, editácia inventárnych záznamov a tvorba archívnych pomôcok v elektronickom 

systéme) 

a) Inventarizácia Zbierky negatívov 1919 – 2016  

Práce zahŕňajú tvorbu inventárnych záznamov, tvorbu a úpravu registrov, úpravu 

naskenovaných náhľadových fotografií a ich vkladanie do archívneho informačného systému, 

revíziu vstupných údajov, zakladanie kariet pozitívov do katalógu fotografií. Spracovaných bolo 
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4 824 inventárnych jednotiek a 673 náhľadov elektronických foriem, ktoré sú verejnosti 

prístupné online na stránke https://www.pamiatky.sk/Archiv/Badanie spolu s popisom a 

metadátami. Úloha pokračuje. (B. Porubská) 

b) Systemizácia a inventarizácia fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti 

a ochrany prírody Banská Bystrica 1961 – 1991 

Práce zahŕňajú systemizáciu inventárnych jednotiek v rámci fondu, tvorbu inventárnych 

záznamov a tvorbu registrov v archívnom informačnom systéme, ukladanie inventárnych 

jednotiek do ukladacích pomôcok. Bolo usporiadaných a spracovaných 56 škatúľ a do archívnej 

databázy bolo zaevidovaných 768 inventárnych záznamov. Úloha pokračuje. (J. Tomovičová) 

c) Systemizácia a inventarizácia fondu Pamiatkový ústav, regionálne stredisko Žilina, 

pracovisko Ružomberok 1991 – 2002 

Práce zahŕňali systemizáciu inventárnych jednotiek v rámci fondu, tvorbu inventárnych 

záznamov a tvorbu registrov v archívnom informačnom systéme, ukladanie inventárnych 

jednotiek do ukladacích pomôcok. Práce na usporiadaní fondu boli ukončené. Bolo 

usporiadaných a spracovaných 39 škatúľ a do archívnej databázy bolo zaevidovaných 458 

inventárnych záznamov. Bol spracovaný komplexný archívny inventár s úvodnými kapitolami aj 

v tlačenej forme. (N. Danišová) 

d) Systemizácia a inventarizácia Zbierky dokumentov Vladimíra Kohúta 

Časť osobného fondu Vladimíra Kohúta pozostávajúca zo zbierky plánovej dokumentácie bola 

ako akvizícia uložená v depozite v pôvodných ukladacích pomôckach. Začali sa práce na 

inventarizácii fondu, ktoré zahŕňali klasifikáciu (vyčlenenie dokumentov, ktoré nie sú relevantné 

pre ochranu pamiatok), systemizáciu inventárnych jednotiek (usporiadanie podľa stanovených 

kritérií), tvorbu inventárnych záznamov a ukladanie dokumentov do nových ukladacích 

pomôcok. Spracované boli 2 bm. Práce budú pokračovať v budúcom roku. (D. Gahér) 

e) Systemizácia a prvotné triedenie fondu Krajský pamiatkový úrad Nitra 2002 – 2005 

Práce zahŕňali prvotné triedenie a systemizáciu inventárnych jednotiek v rámci fondu, vybratie 

z pôvodných boxov a šanónov (časti rozhodnutia, stanoviská, archeológia), uloženie 

inventárnych jednotiek do ukladacích pomôcok a ich označenie, vyznačenie evidencie 

v odovzdávacích zoznamoch. Dokumenty boli usporadané lokalitno-predmetným spôsobom 

a uložené do 130 archívnych škatúľ. (D. Gahér). 

f) Revízia údajov v archívnom informačnom systéme 

V rámci revízie údajov v archívnom informačnom systéme boli opravené špecifikácie v mennom 

registri (pôvodca) a v miestnom registri (adresa – ulice). Vo fonde Slovenský pamiatkový ústav 

boli opravený miestny a vecný register vybraných lokalít. Priebežne sa opravujú chybné a 

duplicitné záznamy vo všetkých registroch. Úloha pokračuje. 

 

3. Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb bádateľskej 

verejnosti) 

 

a)  Sprístupňovanie archívnych dokumentov 

Archív PÚ SR poskytuje služby bádateľskej verejnosti sprístupňovaním dokumentov na štúdium 

v priestoroch bádateľne, poskytovaním informácií a konzultácií, vyhotovovaním rešerší 

z archívnej databázy, sprístupňovaním archívnych pomôcok a digitálnych dokumentov online na 

stránke www.pamiatky.sk, zasielaním zdigitalizovaných dokumentov prostredníctvom 

elektronickej pošty. 
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Archív ma zavedenú elektronickú databázu bádateľov, do ktorej sa bádatelia registrujú sami 

online na stránke www.pamiatky.sk alebo pri návšteve archívu za pomoci pracovníkov 

bádateľne. Papierová forma bádateľského listu a žiadanky je následne vytlačená a podpísaná 

bádateľom. Z dôvodu evidencie a kontroly začal archív vyžadovať online registráciu aj tých 

bádateľov, ktorí archív nenavštívili osobne, ale boli im poskytnuté služby prostredníctvom 

obyčajnej alebo elektronickej pošty (zaslanie rešerší, zdigitalizovaných alebo skopírovaných 

dokumentov).  

Služby archívu sú spoplatnené podľa platného cenníka služieb. V roku 2018 bol príjem za služby 

archívu (skenovanie, fotografovanie, xeroxovanie) v celkovej sume 1 387,60 €.  

Oproti minulému roku sme zaznamenali menší počet bádateľov, ktorí osobne navštívili archív 

a využívali službu sprístupnenia archívnych dokumentov formou štúdia v bádateľni. Tento stav je 

spôsobený dlhodobým plnením úloh systematickej inventarizácie archívnych dokumentov 

v archívnom informačnom systéme, ktorý je online prístupný na webovom sídle úradu 

www.pamiatky.sk. Záujemcom o štúdium v archíve tak odpadá nutnosť fyzickej návštevy archívu 

za účelom získania informácií, resp. tieto informácie sú im zasielané elektronickou poštou ako 

rešeršné výpisy z archívnej databázy.  

Na stránke archívu na www.pamiatky.sk/archiv sme zaznamenali 1 324 návštevníkov a na 

stránke bádateľne archívu www.pamiatky.sk/badatelna bolo 732 návštevníkov, čiže väčší počet 

ako bolo fyzických návštev bádateľov v sídle archívu. K poklesu návštevnosti archívu výrazne 

prispieva aj dlhodobé plnenie úlohy systematickej digitalizácie archívnych dokumentov a ich 

online prezentácie na www.pamiatky.sk, kde sú digitálne objekty voľné prístupné a je možné ich 

stiahnuť. Online bádanie na stránke www.pamiatky.sk/Archiv/Badanie využilo 2 900 

návštevníkov. 

Dá sa predpokladať, že tento trend bude v budúcnosti narastať, zvýši sa elektronická 

komunikácia s bádateľmi a poskytovanie archívnych rešerší elektronickou poštou, ako aj 

návštevnosť internetovej stránky a využívanie online služieb. Naproti tomu sa zníži počet 

fyzických návštev bádateľov v bádateľni archívu. Zamestnanci tak môžu svoju pozornosť 

presunúť na iné úlohy, najmä na digitalizáciu archívnych dokumentov, ktorá je verejnosťou stále 

viac žiadaná. 

Tabuľka č. 1  Štatistika návštevnosti archívu a poskytnutých služieb 

 

Počet bádateľských listov 175 

Počet bádateľských návštev 534 

Počet vyžiadaných dokumentov 1 025 

Počet elektronických žiadostí a informácií poskytnutých mailom 513 

Počet poskytnutých archívnych rešerší (výpisov z databázy) 191 

Počet balíkov naskenovaných dokumentov zaslaných prostredníctvom služby 

„úschovňa“ 

77 

Počet návštevníkov stránky www.pamiatky.sk/archiv 1 324 
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Počet návštevníkov stránky www.pamiatky.sk/badatelna 732 

Počet návštevníkov stránky www.pamiatky.sk/Archiv/Badanie 2 900 

 

b) Sprístupňovanie knižničných dokumentov 

Knižnica Pamiatkového úradu SR je špeciálnou inštitucionálnou knižnicou, ktorá poskytuje 

knižnično-informačné služby zamestnancom Pamiatkovému úradu SR absenčne a externým 

používateľom prezenčne. Zároveň poskytuje ústne a písomné bibliografické, faktografické a 

referenčné informácie, písomné rešeršné služby a reprografické služby z knižničného fondu.  

V neelektronickej evidencii čitateľov bolo celkovo zaevidovaných 68 čitateľov. Počet absenčných 

výpožičiek bol 1 008, počet prezenčných výpožičiek bol 1 182, celkovo bolo vypožičaných 2 200 

knižničných titulov.  

Knižnica vybavuje žiadosti o vyhľadanie a sprístupnenie knižničných dokumentov alebo 

informácií z knižničných databáz, ktoré boli zaslané poštou a elektronickou poštou, komunikuje 

s internou i externou čitateľskou verejnosťou, poskytuje informácie a konzultácie, vyhotovuje 

kópie knižničných dokumentov a ich častí.  

Veľký záujem prejavuje verejnosť o publikácie Pamiatkového úradu SR. Počet návštevníkov 

internetovej stránky, na ktorej sú zverejnené informácie o vydaných publikáciách a ich ponuke 

na predaj informuje tabuľka 2. 

 

Tabuľka č. 2 Štatistika návštevnosti knižnice, poskytnutých služieb a výsledkov odbornej 

činnosti: 

 

Počet čitateľov 68 

Počet absenčných výpožičiek 1008 

Počet prezenčných výpožičiek 1182 

Počet výpožičiek spolu 2190 

Počet informácií poskytnutých elektronickou poštou 357 

Počet knižničných jednotiek zaevidovaných v prírastkovom zozname 608 

Počet knižničných jednotiek skatalogizovaných v databáze 608 

Počet bibliografických rešerší / vyhľadaných záznamov   4 / 200 

Počet spracovaných bibliografických záznamov 723 

Počet návštevníkov stránky www.pamiatky.sk/kniznicny fond 573 

Počet návštevníkov stránky www.pamiatky.sk/publikacie-pusr 4 602 

Počet návštevníkov stránky www.pamiatky.sk/publikacie-

pamiatkoveho-uradu-sr-neperiodicke 

2 354 
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Počet návštevníkov stránky www.pamiatky.sk/publikacie-

pamiatkoveho-uradu-sr-periodicke 

1 409 

 

V rámci propagácie pamiatkového fondu Slovenska realizuje PÚ SR predaj publikácií, ktorých je 

vydavateľom, a to fyzickým alebo právnickým osobám, osobným odberom alebo 

prostredníctvom komisionárskeho predaja s organizáciami, s ktorými má PÚ SR uzatvorenú 

komisionársku zmluvu (Cyprián, n. o. Červený Kláštor, SNM-Spišské múzeum v Levoči, SNM-

Múzeá v Martine, Liptovské múzeum v Ružomberku, Tomsit – Tomáš Sitár, Artfórum Žilina). Pre 

rok 2018 bol vypracovaný a priebežne aktualizovaný cenník predávaných publikácií a cenník 

publikácií predávaných v komisionárskom predaji. V roku 2018 boli predané publikácie v celkovej 

hodnote 1 199,30 €, v rámci komisionárskeho predaja bol zrealizovaný predaj za 2 428,00 €, 

spolu boli predané publikácie PÚ SR za 3 627,30 €.  

Celkový príjem Archívu PÚ SR za poskytované služby a predaj publikácií, ktorý je príjmom 

štátneho rozpočtu, bol 5 014,90 €.   

 

Tabuľka č. 3  Prehľad príjmov Archívu PÚ SR v roku 2018 

 

Príjem za služby archívu 1 387,60 € 

Príjem za predaj publikácií osobne 1 199,30 € 

Príjem za predaj publikácií v komisionárskom predaji 2 428,00 € 

Spolu 5 014,90 € 

 

 

4. Digitalizácia archívnych dokumentov a tvorba digitálneho pamiatkového archívu na stránke 

www.pamiatky.sk 

Digitalizácia archívnych dokumentov sa uskutočňovala na vlastných skeneroch, len vo 

výnimočných prípadoch, keď išlo o formáty širšie ako 90 cm, prípadne na pauzovacom papieri, 

bola využitá externá služba. Obrazové dokumenty sa ukladajú vo formátoch JPG, príp. TIFF. 

Textové záznamy sa ukladajú vo formátoch JPG a kvôli komfortnejšiemu výskumnému využitiu 

sa jednotlivé celky (spisy, inventárne jednotky) ukladajú aj vo formáte PDF. Digitalizácii sa popri 

plnení iných úloh venujú štyria zamestnanci archívu (Gahér, Chrvala, Kalev, Višváderová). 

Vzhľadom na zvýšené požiadavky bádateľov na vyhotovenie digitálnych kópií archívnych 

dokumentov sa uskutočňovala hlavne operatívna digitalizácia na základe bádateľských žiadostí. 

Išlo o vyhotovovanie digitálnych kópií spisov, výskumných správ, fotografií, negatívov, malých 

diapozitívov, pohľadníc, plánov a projektov. Z archívnych zbierok bolo zdigitalizovaných 1 178 

inventárnych jednotiek, v rámci ktorých je 3 424 digitálnych objektov v celkovej veľkosti 35,973 

GB. Z archívnych fondov bolo zdigitalizovaných 216 inventárnych jednotiek, v rámci ktorých je 

4 187 digitálnych objektov v celkovom objeme 7,837 GB .  

Systematicky sa pokračovalo v digitalizácii fondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951. 

Zdigitalizované boli škatule č. 13 a 14 v časti fondu „obce“ a ďalšie dokumenty podľa potrieb 

bádateľov. Spolu bolo zdigitalizovaných 187 inventárnych jednotiek, z ktorých vzniklo 4 072 

digitálnych objektov vo veľkosti 7,61 GB.   
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Pre potreby bádateľov boli vyhotovované aj digitálne kópie z kníh a časopisov v celkovom 

množstve 946 skenov. 

Vzniknuté digitálne objekty boli zálohované na serveri PÚ SR, na externých diskoch a na troch 

CD/DVD v Zbierke zdigitalizovaných archívnych dokumentov – inv. čísla AD702, AD703, AD704 

v objeme 7 611 súborov v celkovej veľkosti 43,81 GB.    

Na tvorbu digitálneho pamiatkového archívu neboli zabezpečené finančné prostriedky, preto 

nemohli byť vytvorené ani potrebné technické podmienky. Prostredníctvom databázy 

archívneho informačného systému boli online na webovej stránke www.pamiatky.sk 

sprístupnené len náhľadové formáty k 124 obciam z naskenovaných fotografií a negatívov zo 

Zbierky negatívov.  

 

Tabuľka č. 4 Výsledky digitalizácie archívnych zbierok v roku 2018 

 

Názov archívnej zbierky 
Zdigitalizované 

inventárne jednotky 

Digitálne 

objekty 

Veľkosť 

GB 

Zbierka negatívov  500 500 12,00 

Zbierka malých diapozitívov 67 67 0,288 

Zbierka plánov a projektov 6 49 0,442 

Katalóg fotografií 540 1080 14,7 

Zbierka výskumných správ  9 760 5,18 

Zbierka reštaurátorských dokumentácií  1 95 0,226 

Zbierka základných výskumov  24 656 2,96 

Zbierka pohľadníc 31 217 0,177 

Spolu 1 178 3 424 35,973 GB 

 

 

Tabuľka č. 5 Výsledky digitalizácie archívnych fondov v roku 2018 

 

Názov archívneho fondu 

Počet 

inventárnych 

jednotiek 

Počet 

digitálnych 

objektov 

Veľkosť 

GB 

Pamiatkové orgány na Slovensku  

1919 - 1951 
187 4 072 7,61 

Slovenský pamiatkový ústav  

1951 - 1958 
19 46 0,125 

SÚPSOP  

1958 - 1981 
2 18 0,0217 

http://www.pamiatky.sk/
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Fondy regionálnych stredísk a pracovísk 

1962 - 2002 
8 51 0,080 

Spolu 216 4 187 7,837 

 

5. Fotografovanie národných kultúrnych pamiatok a tvorba zbierky digitálnych fotografií 

pamiatkového fondu Slovenska.  

Fotografovanie národných kultúrnych pamiatok na digitálny fotoaparát sa realizovalo na základe 

objednávok pracovníkov PÚ SR a KPÚ v rámci revízie a aktualizácie ÚZPF, tvorby aktualizačných 

listov, návrhov na vyhlásenie veci za kultúrne pamiatky. Počas 11 dní pracovných ciest bolo 

spracovaných 1 805 záberov.  

Fotografovali sa aj vedecké a spoločensko-kultúrne akcie organizované PÚ SR – konferencia Res 

Palffyana, odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, verejný odpočet za rok 2017, 

Pamiatkovo 2018, konferencia Od C. k. ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu, 

vianočný večierok 2018. (I. Kalev) 

Digitálne fotografie sa spracovávajú v Zbierke digitálnych fotografií a tematicky ukladajú na 

CD/DVD. V roku 2018 boli spracované digitálne fotografie na 28 nosičoch (inv. čísla DF 573 – DF 

605): Hlboké (20 obr.), Budmerice – ľudový dom (60 obr.), Červený Kláštor – Cena AGM (136 

obr.), Bratislava – vodojem (70 obr.), Banskobystrický kraj (79 obr.), Trnava – Kostol sv. Anny (59 

obr.), Bukovec (39 obr.), Modranka – Kostol sv. Trojice (54 obr.), Chynorany (95 obr.), Res 

Palffyana (165 obr.), Verejný odpočet za rok 2017 (78 obr.), Bratislava-Rača – ev. a. v. kostol (25 

obr.), Trnava – Kostol sv. Mikuláša (197 obr.), Trenčiansky kraj (17 obr.), Bratislava-Dúbravka – 

Kostol sv. Kozmu a Damiána (19 obr.), Bratislava – Kostol sv. Trojice (47 obr.), Topoľčianky (645 

obr.) (I. Kalev, L. Višváderová). 

 

Tabuľka č. 6 Prehľad tvorby Zbierky digitálnych fotografií 

Počet DVD = inventárnych jednotiek 28    

Počet priečinkov 481 

Počet súborov 5 589 

Veľkosť 24,9 GB 

 

6. Automatizácia knižnice a knižničných služieb (výber a implementácia knižničného softvéru 

pre špecializované knižnice). 

 

a) Výber knižničného systému 

Na základe analýzy potrieb špecializovanej knižnice pre ochranu pamiatkového fondu sme 

spracovali výzvu na predkladanie ponúk na komplexný knižnično-informačný systém, ktorý by 

spĺňal nasledovné požiadavky:  

- aplikačná platforma pre katalóg knižničného systému so štandardizovanými formulármi 

s použitím formátov typu MARC na tvorbu, prehliadanie a editovanie údajov,  

- využívanie tezaurus pojmov, používanie autoritných záznamov, evidencia publikačnej a edičnej 

činnosti s klasifikáciou podľa noriem, 

- online publikovaný katalóg prístupný verejnosti na webovom sídle úradu, komplexný výpožičný 

systém, evidencia a kontrola výpožičiek, evidencia čitateľov a elektronická komunikácia 

s čitateľmi, 
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- možnosť variabilných tlačových zostav s možnosťou ich tlače, elektronického zasielania 

a zverejňovania v digitálnom prostredí vrátane štatistických zostáv, bibliografické rešerše, revízie 

a kontroly knižničného fondu, 

- samostatná administrácia databáz, nastavenie užívateľských oprávnení vrátane zaškolenia 

užívateľov systému,  

- podpora aplikácie v záručnej a pozáručnej dobe. 

Podľa cenovej ponuky bola objednaný komplexný knižnično-informačný systém DAWINCI od 

firmy SVOP, spol. s r. o. Bratislava. Aplikácia s dvomi licenciami bola nasadená na server PÚ SR, 

po predchádzajúcej úprave a nutných opravách sa realizovala konverzia dát z pôvodného 

systému AKIS do systému DAWINCI, uskutočnilo sa školenie zamestnancov, ktorí budú so 

systémom pracovať, a po predchádzajúcom testovaní funkčnosti systému bola spustená ostrá 

prevádzka. Pre interných i externých čitateľov bude nový knižnično-informačný systém prístupný 

od januára 2019. Tým bola úloha automatizácie knižnice a knižničných služieb splnená. 

b) Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy 

Katalogizácia knižničných jednotiek sa vedie v prírastkovom zozname a do nasadenia nového 

knižnično-informačného systému DAWINCI bola vedená v Automatizovanom knižnično-

informačnom systéme AKIS. Do prírastkového zoznamu bolo zapísaných 608 nových knižničných 

jednotiek (signatúry 333085 – 33702). 

Do knižničnej databázy AKIS bolo zaevidovaných a skatalogizovaných 608 knižničných jednotiek. 

Zároveň sa priebežne opravovali údaje v tejto databáze a aktualizovali sa celkové údaje. 

Aktualizované údaje boli prekonvertované do systému DAWINCI. 

Realizovala sa čiastková revízia knižničného fondu zviazaných periodík. Zrevidovaných bolo 7 596 

knižničných jednotiek a bol spracovaný návrh na vyradenie 619 knižničných jednotiek, ktoré 

budú ponúknuté iným knižniciam. 

V rámci metodickej činnosti boli usmerňovaní zamestnanci na krajských pamiatkových úradoch 

poverení vedením knižnice, ktorým boli zaslané vzory prírastkového zoznamu (excel tabuľka) 

a platná legislatíva (KPÚ Bratislava, KPÚ Žilina, KPÚ Trnava KPÚ Trenčín). Kontrolné prehliadky 

evidencie a uloženia knižníc na krajských pamiatkových úradoch sa uskutočnili na KPÚ Trenčín 

a KPÚ Žilina. 

V rámci štatistického zisťovania, ktoré vykonáva Slovenská národná knižnica v Martine, boli 

spracované a zaslané podklady pre Ročný výkaz KULT 10-01 o knižnici Pamiatkového úradu SR za 

rok 2017. Univerzitnej knižnici v Bratislave boli zaslané údaje pre celoštátny súborný katalóg 

periodík, vrátane adresára knižníc. 

c)  Bibliografická a rešeršná činnosť 

Bibliografická a rešeršná činnosť knižnice zahŕňa: 

- vyhľadávanie bibliografických záznamov z primárnych prameňov – štúdium a výber 

článkov z odborných časopisov, vedeckých a konferenčných zborníkov, monografií a iných 

publikácií dostupných v knižnici PÚ SR 

- vyhľadávanie bibliografických záznamov zo sekundárnych prameňov – elektronického 

katalógu SNK v Martine (retrospektívnej a súbežnej bibliografie databázy knihy a články 

z periodík), elektronického katalógu Národní knihovny v Prahe, súpisu evidovanej 

publikačnej činnosti pracovníkov PÚ SR, prírastkov knižničných jednotiek z knižničnej 

databázy PÚ SR. 

- Získané bibliografické záznamy sa spracovávajú v elektronickej forme. 
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Na žiadosť pracovníkov PÚ SR, ako aj externých čitateľov boli z databázy knižnice PÚ SR, 

Univerzitnej knižnice Bratislava, Slovenskej národnej knižnice v Martine, databázy Národní 

knihovny ČR v Prahe a iných zdrojov vypracované bibliografické rešerše:  

- pre publikáciu Súpis NKP okres Trenčín – 125 záznamov 

- pre Alexa Tahyho – 19 záznamov 

- na tému Červený Kláštor – 33 záznamov 

- na tému dominikáni a františkáni – 23 záznamov 

- na tému lokality svetového dedičstva (2017-2018) – 28 záznamov 

Pri príprave Výberovej bibliografie k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2011 – 

2015, 2016 – 2018 sa realizovalo štúdium zdrojov informácií a spracovávanie bibliografických 

záznamov v celkovom počte 723 záznamov. 

Pre potreby hodnotenia spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja bola 

priebežne sledovaná publikačná činnosť a ohlasy zamestnancov PÚ SR za roky 2015 – 2018, na 

základe čoho bol spracovaný zoznam publikačnej činnosti zamestnancov PÚ SR podľa vyhlášky 

o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti č. 456/2012 Z. z. obsahujúci 176 

záznamov. 

 

7. Akvizičná činnosť (výmena a nákup publikácií a časopisov) 

 

a) Akvizičná činnosť knižnice 

V rámci akvizičnej činnosti sa knižnica sústredila na získavanie nových monografií, zborníkov 

a iných publikácií, ako aj aktuálnych časopisov z oblasti ochrany pamiatok, histórie, archeológie, 

reštaurovania a pod. Za rok 2018 získala knižnica PÚ SR 608 knižničných jednotiek, z toho bolo 7 

ks nadobudnutých kúpou, 238 ks bolo získaných darom a 363 ks výmenou s partnerskými 

inštitúciami (76 slovenských, 30 českých, 10 zahraničných inštitúcií).  Celková suma vynaložená 

na nákup nových publikácií bola 221,85 €. 

Knižnica zabezpečuje objednávku, likvidáciu faktúr a evidenciu odborných časopisov, zbierky 

zákonov a dennej tlače, ktoré sú prezenčne prístupné v bádateľni.  

Knižnica vedie skladovú evidenciu publikácií a periodík vydávaných Pamiatkovým úradom SR, 

zabezpečuje zasielanie povinných a autorských výtlačkov. V roku 2018 zabezpečila zaslanie 

výtlačkov týchto titulov:  

IŽVOLT, Pavol: Údržba historických stavieb 

BÁRKÁNY, Eugen: Židovské pamiatky na Slovensku   

Kol. autorov: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. 

MELIŠ, Štefan. Mince v základoch domov.  

Monument revue 1/2018 

Knižnica zároveň realizuje práce spojené s výmenou publikácií – komunikuje s domácimi (382 

emailov) a zahraničnými (142 emailov) inštitúciami, zabezpečuje distribúciu publikácií a periodík 

vydávaných PÚ SR. Výmena publikácií bola realizovaná so 76 slovenskými, 30 českými a 10 

zahraničnými inštitúciami. Uskutočnila sa distribúcia týchto titulov: 

IŽVOLT, Pavol: Údržba historických stavieb 

BÁRKÁNY, Eugen: Židovské pamiatky na Slovensku   

Kol. autorov: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. 

MELIŠ, Štefan. Mince v základoch domov.  

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/vyberova-bibliografia-k-ochrane-pamiatkoveho-fondu-na-slovensku-za-roky-2006-2010
http://www.pamiatky.sk/sk/page/vyberova-bibliografia-k-ochrane-pamiatkoveho-fondu-na-slovensku-za-roky-2006-2010
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Pamiatky a múzeá 1-4/2018 

Monument revue 2/2017, 1/2018 

Knižnica PÚ SR odoberá 74 titulov periodík, z toho 24 ks formou predplatného (19 slovenských 

a 5 zahraničných) a 50 ks výmenou (32 slovenských a 18 zahraničných).  

Tabuľka č. 7 Výsledok akvizičnej činnosti knižnice: 

 

Celkový počet nových knižničných jednotiek za rok 2018 608 

Knižničné jednotky získané kúpou / v hodnote 7 / 221,85 € 

Knižničné jednotky získané darom 238 

Knižničné jednotky získané výmenou s partnerskými inštitúciami  

/ slovenské / české / iné 

363  

/ 76 / 30 / 10 

 

Tabuľka č. 8  Stav prezenčne prístupných periodík v knižnici PÚ SR: 

 

Celkový počet odoberaných periodík 74 

Periodiká odoberané formou predplatného spolu 24 

Slovenské periodiká odoberané formou predplatného 19 

Zahraničné periodiká odoberané formou predplatného 5 

Periodiká odoberané formou výmeny spolu 50 

Slovenské periodiká odoberané formou výmeny 32 

Zahraničné periodiká odoberané formou výmeny 18 

 

b)  Akvizičná činnosť archívu 

Archívne kultúrne dedičstvo bolo doplnené dokumentmi mimo vyraďovacieho konania od 

fyzických osôb: 

 PhDr. Jana Bahurinská – zbierka písomných dokumentov o NKP – Bratislava, Kuzmányho 10, 

vila a záhrada. Spisová dokumentácia o vile od pôvodných vlastníkov vily Alexandra 

Bahurinského a Viery Kútikovej z rokov 1949 – 1984 bola spracovaná a uložená do Zbierky 

výskumných správ pod inv. č. T 6159. 

 Mgr. Eva Križanová – zbierka plánov národných kultúrnych pamiatok. Dokumenty boli 

uložené v depozite a zatiaľ neboli spracované. 
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E/ Kontrakt : Reštaurovanie 

PÚ SR zabezpečuje v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie hnuteľných a nehnuteľných 

národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom Oblastného reštaurátorského ateliéru  v Bratislave 

a v Levoči: 

1. Reštaurovanie  národných kultúrnych pamiatok. 

2. Reštaurovanie zbierkových predmetov. 

3. Realizácia reštaurátorských návrhov. 

4. Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie. 

 

V priebehu  roka 2018 Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave pracoval na 22 projektoch 

obnovy národných kultúrnych pamiatok v rôznych štádiách rozpracovanej výroby . 

Úspešná finalizácia odborných reštaurátorských prác  umožnila v dňoch 5.-7.6.2018 inštaláciu pásu 

apoštolov z ikonostasu Gréckokatolíckeho chrámu Presvätej Bohorodičky v Jarabine. 

23.5.2018 bola preberacím protokolom odovzdaná do užívania reštaurovaná druhá časť  vitráže 

kazulového okna čelnej fasády RK kostola vo Veľkom Záluží - ÚZPF 1564/1. 

Reštaurátorský tím ukončil  reštaurovanie bočného oltára Korunovania Panny Márie z Fiľakova ÚZPF 

2735/1-8.Vzhľadom na prebiehajúce  stavebné úpravy a iné reštaurátorské práce v uvedenom 

kostole nebolo možné nainštalovať  zreštaurovaný oltár na pôvodné miesto, bol len dočasne 

deponovaný v priestoroch tohto kostola. Krajský metodik monitoruje  uvedené priestory a po 

dokončení prác bude oltár nainštalovaný.  

Mimoriadnym úspechom bolo dokončenie I.etapy reštaurovania  oltárneho komplexu v Hornom 

kostole na Banskošiavnickej Kalvárii, ktorý odovzdali v predtermíne 6.9.2018. 

Dňa 10.7.2017 reštaurátorský tím odovzdal  zreštaurovaný Centrálny kríž z mestského cintorína 

v Stupave na pôvodné miesto. Tento kríž však nie je národná kultúrna pamiatka. 

V roku  2018 boli realizované relevantné práce v rámci reštaurátorského výskumu a následne boli 

vypracované Návrhy na reštaurovanie  na  projekt: 

- Kalvária Banská Štiavnica – hlavný oltár Ukrižovaný Kristus- ÚZPF 3506/1-2 

- Kláštor pod Znievom – hlavný oltár sv. Mikuláša – ÚZPF 4724/1-5 

- Henckovce – hlavný oltár a reliéf voľný – ÚZPF 3517/1 a ÚZPF 3515/1-7 

- Banská Belá – reliéfny oltár Smrť sv. Jána Nepomuckého- ÚZPF 3328/1 

- Socha sv. Floriána z Piargskej brány  - UZPF 2482/1- v spolupráci s ORA Levoča 

- Háj – kazateľnica a krstiteľnica z RK kostola- ÚZPF 2223/1 a 2222/1-3 

Dokumentácia realizovaných reštaurátorských prác  pri obnove vitráže kazulového okna 

s postavami Cyrila a Metoda  vo Veľkom Záluží bola vypracovaná a odovzdaná v I. polroku 2018. 

V priebehu  roka  2018 bolo zvolaných 20 kontrolných dní,kde sa za účasti krajského metodika 

a investora priebežne hodnotia realizované odborné reštaurátorské práce, doporučujú sa optimálne 

procesy  so zreteľom na prinavrátenie  niekdajšej krásy, jedinečnosti  a vysokej hodnoty 

reštaurovanej pamiatke. 

 

Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru v Bratislave: 

 

1. Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok: 

 

 20 192/017/AB – Veľké Zálužie – reštaurovanie poškodenej vitráže kazulového okna čelnej    

fasády Rímskokatolíckeho kostola s postavami Cyrila a Metoda  -  komplexné reštaurátorské 
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práce na poškodenej vitráži – II.časť. Dňa 23.5.2018 odovzdali pracovníci ORA Bratislava 

reštaurovanú 2.časť  vitráže Vincenta Hložníka investorovi  na základe preberacieho 

protokolu. V termíne bola spracovaná a odoslaná  Dokumentácii vykonaných 

reštaurátorských prác. 

 20191/017/B - Stupava -neskorogotický  centrálny kríž z mestského cintorína  - finalizácia 

reštaurátorských prác, premiestnenie , montáž na pôvodné miesto. Dňa 10.-11.7.2018 

prebehla  inštalácia reštaurovaného súsošia na pôvodné miesto na mestskom cintoríne 

v Stupave a uloženie originálnych častí do lapidária v kaštieli v Stupave. 

 20 197/018/AB – Banská Belá – reliéfny oltár Smrť sv. Jána Nepomuckého z kaplnky sv.Jána 

Nepomuckého – ÚZPF 3328/1 – I.etapa. Reštaurátorský prieskum a Návrh na reštaurovanie 

 20 194/018/AB – Banská Štiavnica – Kalvária, Horný kostol – reštaurovanie oltárneho 

komplexu – časť retábulum a bohosltánok – ÚZPF 3506/1-8 – I.etapa. Návrh na 

reštaurovanie, upevňovanie uvoľnenej polychrómie, čistenie a odstraňovanie sekundárnych 

zásahov, petrifikácia drevnej hmoty, stolárske práce a dorezby, tmelenie, retuš, zlátenie, 

záverečná estetická  úprava. 6-9.2018 boli zreštaurované  časti v I. etape odovzdané 

vlastníkovi 

 20 196/018/AB – Háj-  Rímskokatolícky kostol – kazateľnica  s ozvučnicou – ÚZPF 2222/1-3 

a krstiteľnica ÚZPF 2223/1 – I.etapa. Reštaurátorský prieskum a Návrh na reštaurovanie 

 20 198/018/AB – Henckovce – Oltár a voľný  reliéf  z Evanjelického kostola a.v., ÚZPF 3517/1 

a ÚZPF 3515/1-7 – I.etapa. Reštaurátorský prieskum a Návrh na reštaurovanie 

 20 195/018/AB – Kláštor pod Znievom – hlavný oltár Rímskokatolíckeho kostola ÚZPF 

4724/1-5 – I.etapa. Reštaurátorský prieskum a Návrh na reštaurovanie 

 20 193/017/AB – Senohrad– reštaurovanie dvojice kamenných sôch z exteriéru 

Rímskokatolíckeho kostola sv. Imricha – II. etapa. Demontáž a prevoz pamiatky, čistenie od 

depozitov a sekundárnej plombáže,odsolenie, spevnenie hmoty kameňa-časť 

 20 167/013/B – Frička – VI. etapa reštaurovania  Ikonostasu a prestola  v Gréckokatolíckom 

chráme sv. Michala archanjela. Tmelenie a kriedovanie-dokončenie. Retuš, zlátenie, 

striebrenie, časť 

 20 168/013/B – Koceľovce – V. etapa reštaurovania  hlavného oltárneho komplexu 

evanjelického  kostola  augsburgského vyznania. Tmelenie a kriedovanie-dokončenie. Retuš, 

zlátenie, striebrenie 

 20 173/014/B – Cigla – gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala archanjela – IV. etapa 

reštaurovania tabuľových malieb – ikon. Retuš,zlátenie,striebrenie – dokončenie. Záverečná 

estetická úprava a lakovanie 

 20 177/014/B – Jarabina – ikonostas z  gréckokatolíckeho chrámu Narodenia Presvätej 

Bohorodičky  - V. etapa reštaurátorských prác na páse prorokov. Snímanie plátna z ikon – 

časť. Upevňovanie uvoľnenej polychrómie – časť. Čistenie a odstránenie sekundárnych 

vrstiev- časť. Petrifikácia drevnej hmoty. Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie 

 20 179/014/B – Staškovce /Vladiča –Driečna/ -ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho      

chrámu Bazila Veľkého - IV.etapa. Čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev 

a premalieb-dokončenie. Petrifikácia drevnej hmoty. Vyhotovenie nových podrámov. 

Rentoaláž na nové plátno    

 20 182/015/AB - Svidník – ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Paraskievy -

IV.etapa. čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev – časť 
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 20 178/014/B – Turie – hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola sv.Michala archanjela- -

IV.etapa. tmelenie a kriedovanie – dokončenie. Retuš, zlátenie, striebrenie - časť 

 20 181/015/AB – Buková Hôrka – Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu   Povýšenia 

sv. kríža – III.etapa. Čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev – II.časť 

 20 183/015/AB – Zboj – súbor ikon z Pravoslávneho chrámu Zostúpenia sv. Ducha-III.etapa, 

tmelenie a kriedovanie – dokončenie,retuš, zlátenie, striebrenie 

 20 185/016/AB – Sološnica – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých-       

III.etapa. Čistenie a odstraňovanie sek.zásahov-dokončenie. Petrifikácia drevnej hmoty. 

Stolárske a rezbárske práce - časť 

  20 186/016/AB – Rožňavské Bystré – Hlavný oltár Evanjelického kostola a.v. – III.etapa, 

čistenie, odstraňovanie sekundárnych zásahov-dokončenie 

 20 187/016/AB – Brhlovce – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Panny Márie 

Sedembolestnej a súbor závesných obrazov – III.etapa, čistenie a odstraňovanie sek.zásahov 

–dokončenie, petrifikácia drevnej hmoty 

 20 189/016/AB – Horná Mičiná – Hlavný oltár Rímskokatolíckeho kostola sv.Michala 

archanjela – III. etapa, čistenie a odstraňovanie depozitov a sek.zásahov - dokončenie 

 20 184/015/AB – Stakčín– ikonostas a prestol z pravoslávneho Chrámu Narodenia Presvätej 

Bohorodičky, ÚZPF 609/1-6 – II.etapa, upevňovanie uvoľnenej polychrómie, čistenie 

a odstraňovanie sekundárnych vrstiev –časť 

  Dňa 19.6.2018 bol odovzdaný do depozitu Františkánskeho rímkokatolíckeho kostola vo 

Fiľakove zreštaurovaný oltár Korunovania Panny Márie. Inštalácia bude realizovaná po 

dokončení interiérových stavebných úprav v uvedenom chráme. 

 

2. Reštaurovanie zbierkových predmetov: 

Nerealizuje sa.  

 

3. Realizácia reštaurátorských návrhov: 

V priebehu roka 2018 sa začal realizovať  reštaurátorský výskum  a následné  vypracovanie  Návrhu  

na reštaurovanie na nasledujúcich projektoch: 

 20 194/018/AB - Banská Štiavnica – Kalvária –Horný kostol - svätostánok a retábulum, 

oltárna architektúra so sochárskou výzdobou, oltárny reliéf ÚZPF 3506/1-13 

 20 195/018/AB - Kláštor pod Znievom , Rímskokatolícky kostol - hlavný oltár sv. Mikuláša 

ÚZPF 4724/1-5  

 20 196/018/AB - Háj, Rímskokatolícky kostol sv. Kozmu a Damiána - krstiteľnica 

a kazateľnica s ozvučnicou, ÚZPF 2223/1 a 2222/1-3 

 20 197/018/AB - Banská Belá, kaplnka sv. Jána Nepomuckého - reliéfny oltár Smrť sv. Jána 

Nepomuckého ÚZPF 3328/1 

 20 198/018/AB - Henckovce, Evanjelický kostol augsburského vyznania - hlavný oltár a reliéf 

voľný, ÚZPF 3515/1-7 a 3517/1 

 

4. Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie 

     V roku 2018 ORA Bratislava pracovala   na   Reštaurátorskej  dokumentácii vykonaných 

reštaurátorských prác na nasledujúcich projektoch: 
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 20 192/017/AB – Veľké Zálužie – Rímskokatolícky kostol -ľavá a pravá spodná časť vitráže 

kazulového okna čelnej fasády s postavami Cyrila a Metoda ÚZPF 1564/1. 

 

Realizované akcie ORA Levoča v roku 2018 : 

 50 209/06/AB1; SNM-HM, Bratislava;  Súsošie sv. Juraja na koni ; reštaurátorské ošetrenie po 

výstave na Bratislavskom hrade;   

 50 283/11/AB1; Mesto Levoča;  Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči - ukončenie 

reštaurovania spodnej časti veže a obnova interiéru veže;   

 50 305/12/AB2; Mesto Levoča;  Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči -  pokračovanie v 

reštaurovaní  južnej fasády ;   

 50 318/13/AB1; GKC Novosad; ukončenie reštaurátorských prác na Ikonostase z 

Gréckokatolíckeho Chrámu sv. Juraja v Novosade (ikony radu Prorokov s dekoratívnou 

rezbou);   

 50 323/13/AB1; GKC Slovinky; reštaurovanie nástenných malieb " Maľby na parapete 

stavanej organovej empory - Anjelský chór " v Chráme sv. Veľkomučeníka Juraja v 

Slovinkách;   

 50 366/15/AB1; RKC Liptovské Matiašovce; reštaurovanie Hlavného oltára sv. Ladislava  -  I. 

etapa oltárna architektúra  v Kostole sv. Ladislava v Liptovských Matiašovciach;   

 50 367/15/B/8; Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín; reštaurovanie mietnosti č. 

204 - Poľovnícky salón a steny  miestnosti č. 211 - priestor nad a po  odstránení klenby v časti 

Turzov palác II. NP;   

 50 367/15/B/9; Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín; komplexné reštaurovanie 

miestnosti č. 202 a 203 v časti Turzov palác  II. NP;   

 50 376/15/AB1; GKC Kojšov; reštaurovanie a rekonštrukcia  horného radu Prorokov 

a diakonských  dverí na ľavej  a pravej strane Ikonostasu z  Gréckokatolíckeho chrámu sv. 

Petra apoštola a sv. Pavla apoštola v Kojšove;   

 50 390/16/AB1 ; RKC Hraň; reštaurovanie sochárskej výzdoby  kazateľnice z 

Rímskokatolíckeho kostola Nájdenia sv. Kríža v obci Hraň;   

 50 396/16/AB1; RKC Okoličné; ukončenie  reštaurovania tabuľových malieb archy a predely 

bočného oltára sv. Martina a sv.  Mikuláša z kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch;   

 50 397/16/AB1 ; RKC Spišské Vlachy; reštaurovanie Bočného oltára sv. Michala - sochárska 

výzdoba  z Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy;   

 50 399/16/AB1; Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislava; reštaurovania 

a konzervovanie zbierkových predmetov zo zbierkového  fondu objednávateľa - SNM - HM, 

Bratislava;   

 50 408/17/AB; RKC Slovenská Ves; reštaurátorské práce na maľovanej dvojposchodovej 

drevenej empore  z Rímskokatolíckeho kostola sv. Uršule vo Výbornej - II. etapa;   

 50 409/17/AB; RKC Spišská Sobota; reštaurátorské práce na Hlavnom oltári sv. Juraja- oltárne 

krídla, architektúra, sochárska výzdoba  -  I. etapa v Rím.kat. kostole sv. Juraja v Spišskej 

Sobote;   

 50 411/17/AB; RKC Veličná;  reštaurovanie Bočného oltára sv. Barbory - oltárna architektúra - 

I. etapa, oltárny obraz z Rím. Kat. kostola  vo Veličnej;   

 50 412/17/AB; RKC Okoličné;  reštaurátorské práce na Bočnom oltári sv. Ondreja - I. etapa; 

oltárna architektúra v Rím.kat. kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom;   
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 50 417/18/AB; Liptovské múzeum v Ružomberku; reštaurátorské práce Rímskokatolíckeho 

kostola Všetkých svätých - I. etapa  Ludrová - Kút - exteriér - svätyňa a sakristia;   

 50 418/18/B; Vojenský historický ústav Bratislava ;  konzervátorské  práce na dvoch súsošiach 

" Cintorín s pamätníkom Sovietskej armády vo Svidníku;   

 50 420/18/AB; Fisher Slovakia, spol. s.r.o., Levoča;  reštaurovanie kamenného portálu a 

pravouhlého kamenného ostenia s kovovou výplňou - Dom meštiansky, Nám. Majstra Pavla 

č. 15, Levoča; 

 50 421/18/A; Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín; reštaurátorský výskum 

Západnej bašty 1. poschodie Oravský hrad 

 „R“ – J.M.H. s.r.o. Liptovský Hrádok; výroba pieskovcového ostenia pre budovu 

Františkánskeho kláštora v Okoličnom 
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F/ Kontrakt : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy. 

V rámci uvedeného kontraktu PÚ SR a KPÚ realizovali uvedené projekty a podujatia: 

 

1. Účasť  odborných zamestnancov na  odborných seminároch.  

PÚ SR - ONKPaPÚ: 

 KOWALSKI - konferencia „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“ (Národný 

archív, Praha, 28. - 29. 3. 2018), účasť s príspevkom „...kompetencia sa vzťahuje len na 

Slovensko.“ Štátny pamiatkový referát v Bratislave a Podkarpatská Rus – príprava príspevku 

pre zborník  

 Praha / konferencia Made in Czechoslovakia. 29.11.2018 Odprezentovaný príspevok 

BARTOŠÍKOVÁ, T.: "Bratislavský prístav - brána zahraničného obchodu"  

 Lomnice nad Popelkou / konfrencia Propamátky Textilní továrny 8.11.2018 Odprezentovaný 

príspevok, BARTOŠÍKOVÁ, T.: Textilné továrne na Slovensku – história, pamiatková ochrana, 

obnova  a  nové využitie 

 KALINOVÁ, M.: účasť na konferencii DESTA 2018, konanej v Plasoch 5.- 8. 4. 2018 

 PINČÍKOVÁ, Ľ.: účasť na Stretnutí spracovateľov monitoringu svetového kultúrneho dedičstva 

v Českej republike, ktoré sa konalo dňoch 24. a 25. apríla 2018 v Českom Krumlove, 

organizoval Národní památkový ústav, príspevok: Stratégia na ochranu  pamiatkového fondu 

a Akčný plán na roky 2018 - 2020 

 GULDAN, P.: na 7. zasadnutí k problematike písomných prameňov pre dejiny  umenia, ktoré 

sa konalo v Prahe, 27.11.2018 spolu s doc. PhDr. Helenou Soukupovou  predniesli prednášku: 

Menclove dejiny európskej architektúry (správa o príprave rukopisu). Podujatie sa 

uskutočnilo na pôde Ústavu dejín umenia AV ČR v spolupráci s Archívom Národného múzea 

Praha       

 KOWALSKI, T.: účasť na konferencii „Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus“, 

Národný archív, Praha, 28. - 29. 3. 2018; príspevok „...kompetencia sa vzťahuje len na 

Slovensko. Štátny pamiatkový referát v Bratislave a Podkarpatská Rus“ 

PÚ SR -OOA: 

 Orosová, M.: prednáška na konferencii Proměny měst, prednáška Česko – slovenská 

spolupráca pri ochrane historických centier - prierez časom, Valtice, 22. 3. 2018 

 Orosová M.: prednáška na konferencii Na prahu nové doby, prednáška Zmarené nádeje 

pamiatkarov a archivárov na oslobodenom Slovensku, Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 26.- 

29. 10. 2018 

 Orosová M.: prednáška na seminári Dobroslava a Václav Menclovi, prednáška Václav 

a Dobroslava Menclovci v Archíve PÚ SR, Ústav dějin Umění AV ČR, Praha, 27. 11. 2018 

 Orosová M.: účasť na konferencii Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018, Národní 

archiv, Praha, 28. - 29. 11. 2018 

ORA Bratislava: 

 Český Krumlov - 12.6.2018 - 13.6.2018 - stretnutie pracovníkov NPÚ a PÚ SR Zúčastneni: Mgr. 

Tahy, ved. ORA Bratislava a Mgr. art. Gregorová,ved.rešt. - prezentácia  v bloku Metodika 

reštaurovania na tému: Metodické postupy pri reštaurovaní ikonostasu z Gréckokatolíckeho 

chrámu sv. Michala archanjela vo Fričke 
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 Kyjev - Ukrajina - 11.9. -14.9.2018  XI. medzinárodná vedecká  konferencia na tému 

Reštaurovanie - história, súčasné problémy, inovácie v postupoch. Zúčastnení: Mgr. Zuzana 

Tahy, ved.ORA Bratislava, Mgr. art.Gregorová,ved.rešt. 

 Praha - 16.10. - 18.10.2018 - Prezentácia firmy LASCAM - čistenie kultúrnych pamiatok  

laserom, návšteva reštaurátorských ateliérov Umeleckopriemyselného múzea, Akadémie 

výtvarných umení v Prahe, kde sa inovatívne riešenia zavádzajú do praxe. Zúčastnení: Mgr. 

Zuzana Tahy, ved. ORA Bratislava, Jana Eliašová, ekonóm ORA Bratislava 

KPÚ Bratislava: 

 Konferencia: „100 let - proměny měst“, konaná v spolupráci inštitúcií: Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska, Združenie historických miest a obcí SR, Národní památkový 

ústav ČR a Pamiatkový úrad SR, v dňoch 22.- 24.3.2018 vo Valticiach. Za  KPÚ sa zúčastnili: 

PhDr. Jurkovič, Mgr. Baloghová,  Ing. arch. Dimunová, Ing. arch. Mackovič, Mgr. Bistáková, 

Mgr. Belohorcová, Ing. arch. Kadúcová a Mgr. Augustín. 

 Európska konferencia EAA2018 - European Association of Archeologists, poster Examples of 

practical experience in research with the use of geophysical surveys in Slovakia - konaná 

v dňoch 3. - 9.9.2018. Za KPÚ sa zúčastnila Mgr. Barbora Šusteková.  

KPÚ Trnava: 

 Petrovič – účasť na konferencii SVORNÍK 2018 – povrchové úpravy historických objektov, 

Česko, Rožmberk nad Vltavou, 06/2018  

 Grznár,Zelina, Žemberová - účasť na medzinárodnej konferencii s názvom: Oživovanie 

hradov, Bratislava, dvorana MK SR, 13. 2. a 14. 2. 2018, Prezentácia príspevku: Peter Grznár, 

Kamil Nováčik: „Úskalia a problémy obnov torzálnej architektúry“. 

 Sládok - Účasť na konferencii Archeologie a veřejnost 10/2018 v Brne s príspevkom 

„Detektorizmus na Slovensku - od postihovania k legálnej spolupráci“ so spoluautormi P. 

Bistákom a M. Furmanom 

 Účasť na Národnej arboristickej konferencii v Brne  Strom pre život - život pre strom XVI. " 

Krátkověké dřeviny - problém nebo výzva? " – september 2018, Jakabšicová 

KPÚ Nitra: 

 Tatiana Danieličová, účasť (11.06.2018 až 13.06.2018) na  Medzinárodnej konferencii 

organizovanej NPÚ Praha a PÚSR Bratislava „stretnutie českých a slovenských pamiatkarov“, 

ktoré sa konalo v Českom Krumlove na tému „Reštaurovanie“, s príspevkom „Katedrála 

Nitrianskeho hradu - od nálezu k prezentácii stredovekej fresky“. 

 Richard Pročka, Konferencia 100 let – proměny měst, ktorá sa konala v dňoch 22. – 24. 03. 

2018 na štátnom zámku vo Valticiach – pasívna účasť. 

 Richard Pročka, Konferencia NPÚ a PÚ SR v Českom Krumlove v dňoch 11. – 13. 06. 2018, 

zameraná na problematiku reštaurovania – pasívna účasť.  

 Darina Ulrychová, Letná škola UNESCO, Krakow.  

 Pavel Paterka, pasívna účasť na 2. dunajskej konferencie organizovanej Európskeho 

zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh v Monoštorskej pevnosti v Komárome dňa 

20. 4. 2018; 

 Pavel Paterka, aktívna účasť na 48. letnej pamiatkarskej univerzite Andrása Romána v 

Noszvaji v Maďarsku v dňoch 21.-27. 6. 2018; prezentácia pod názvom "Ižanský Leányvár vo 

víre času" o aktivitách prvých 10 rokov (výskum Jánosa Tóth Kurucz) a posledných 10 rokov 

(pôsobenie na KPÚ Nitra) v súvislosti s NKP kastela "Leányvár" pri Iži na "Fóre poslucháčov"; 
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 Richard E. Pročka, Konferencia Forum& česko-slovenská moderna v Brne, ktorá sa konala 13. 

11. 2018 v Metodickom centre pre modernú architektúru (NPÚ – ÚOP) -pasívna účasť. 

 Eva Gažiová , Bartkontakt 2018, Bardejov - aktívna účasť na XXVI. vedeckej konferencii  

 Pavel Paterka, aktívna účasť na 50. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s 

nosnou témou "Archeológia preskúmaných a interpretácia problematických pamiatok", vo 

Valticiach v Česku v dňoch 17.-21. 9. 2018; Spoluautorská prezentácia pod názvom: "Výsledky 

geofyzikálnych meraní vytipovaných zaniknutých sakrálnych objektov v Nitrianskom kraji na 

Slovensku"; 

KPÚ Trenčín: 

 50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archeologia historica na tému: 

„Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek“, Valtice 17.-21.9.2018: 

prednáška - Zanikajúce stredoveké a novoveké cesty a možnosť využitia náhodných nálezov 

na ich lokalizáciu, Mgr. Monika Porubčanová 

KPÚ Žilina: 

 P. Pleváková a M. Dudáš  – aktívna účasť s príspevkom „Čičmany – výnimočné obnova takmer 

zaniknutej lokality ľudového staviteľstva v prvých rokoch existencie Československa“ na 

medzinárodnej konferencii „100 let – proměny měst“, Valtice, Česká rep., 21.-23.3.2018. 

 M. Furman  - aktívna účasť s posterom „New La Tène and Roman Periods discoveries from the 

settlement of Pod Rohačkou (distr. Liptovský Mikuláš, Slovakia“ na 19. medzinárodnej 

konferencii „Keltové 2018“, Plumlov, Česká rep., 9.-11.5.2018. 

 J. Piecková a V. Majtan – aktívna účasť s príspevkom „Renesančný Thurzov palác na Orav-

skom hrade“ na odborno-metodickej konferencii NPÚ Praha a PÚ SR Bratislava, Český 

Krumlov, Česká rep. 11.-14.6.2018.  

 J. Piecková a V. Majtan – aktívna účasť s príspevkom „Peter Behrens: synagóga v Žiline“ na 

odborno-metodickej konferencii NPÚ Praha a PÚ SR Bratislava, Český Krumlov, Česká rep. 

11.-14.6.2018. 

 J. Piecková a K. Ďurian – aktívna účasť s príspevkom „Kostol sv. Trojice v Hornej Lehote a 

súvislosti maľovanej výzdoby na dreve a omietke“ na 17. ročníku konferencie „Stavebně-

historický průzkum  - povrchové úpravy historických staveb“, Rožmberk nad Vltavou, Česká 

rep. 19. - 22.6.2018. 

 J. Piecková – účasť na Letnej škole UNESCO V4 Heritage Academy, Krakov, Swidnica, Jawor, 

Poľsko, 9.-15.7.2018. 

 M. Dudáš - konzultácie s odbornými pracovníkmi NPÚ Praha (J. Štulc, D. Michoinová, H. Řez-

níčková) v rámci prípravy vzdelávacieho kurzu „Pamiatková ochrana“ a bádanie v archíve 

Národného múzea (fond drevené kostoly na Slovensku). Praha, Česká rep., 10.-13.9.2018. 

 M. Dudáš, M. Šichtová, T. Kopták, K. Ďurian, M. Lehutová, J. Piecková, P. Pleváková, V. Maj-

tan - účasť na odborno-metodickom dni a exkurzii v Brne a jeho blízkom okolí (Jurkovičova 

vila a vila Tugendhat v Brne, Kostol sv. Barbory a tam umiestnený tzv. svetelský oltár 

v Adamove), 18.9.2018. 

 M. Šichtová - účasť na seminári „Mlat, biomlat a minerálbetón – pojmy, normy a limity 

použitia“. Kroměříž, Česká rep., 4.10.2018. 

 K. Ďurian - účasť a príspevok „Metodika identifikácie historických krovov“, na odborno-

metodickom dni NPÚ Brno, 10.-11.10.2018. 
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 M.  Furman- odborný príspevok  “Detektorizmus na Slovensku – od postihovania k legálnej 

spolupráci” na medzinárodnej konferencii ARCHEOLOGIE A VEŘEJNOST 10/2018 (Neprofe-

sionálové v archeológii. Modely interakce archeologie a uživatelů detektorů kovů). Brno, 

Česká rep., 28.11.2018. 

 P. Pleváková  - účasť na postgraduálnom kurze ochrany pamiatok „Památková péče“, ktorého 

organizátorom bol NPÚ Praha.  

      KPÚ Prešov:  

 Valtice (ČR) - konferencia „100 let - proměny měst“, 22.-24.03.2018, príspevok: „Bardejov za 

posledných 100 rokov“ - Mgr. P. Harčar; účasť: Ing. arch. J. Onufráková  

 Plasy (ČR) - Dějiny staveb 2018, 05.-08.04.2018, príspevok: „Tereziánske chrámy 

gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku - vybrané projekčné návrhy v porovnaní s realizáciou“– 

Dr. A. Liška, PhD., Ing. Ľ. Suchý, PhD.; účasť: Mgr. P. Harčar 

 Rzeszov (Poľsko) – Inwentaryzacja zabytkow archeologicznych - aspekty prawne, praktyka 

i potrzeby“, 24.05.2018, príspevok „Ochrana archeologických nálezov v Slovenskej republike v 

zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu“ - Mgr. M. Uličný, PhD. 

 Nozsvaj (Maďarsko) -   48. ročník letnej pamiatkarskej univerzity Romána Andrása, Eger 2018, 

21. – 27. 06. 2018, príspevok: Vily rakúsko-uhorskej šľachty vo Vysokých Tatrách - Ing. arch. P. 

Jackovič 

 Krakov, Swidnica (Poľsko) - Letná škola UNESCO, 09.-15.07.2018 - Mgr. D. Sabol  

 Ľvov (Ukrajina) -15. medzinárodná vedecká konferencia Archeológia západnej Ukrajiny, 15.-

19.05.2018, príspevok: Archeologické náleziska Prešovského samosprávneho kraja zapísané 

v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu Slovenskej republiky - JUDr., Mgr. G. Lukáč 

 Brno (ČR) - Metodický deň „Historické krovy a jejich obnova“; Metodika identifikácie 

a výskumu historických krovov - Ing. Ľ. Suchý, PhD., Mgr. D. Zacharová, Ing. arch. P. Ižvolt, 

PhD., Ing. arch. K. Ďurian, PhD. 

 Banská Štiavnica - Kurz Dokumentace a průzkumy historických krovů, 10. - 14. 9. 2018, 

organizátori SHP ČR a PÚ SR, príspevok: Metodika identifikácie a výskumu historických krovov 

– Ing. Ľ. Suchý, PhD.; účasť: Ing. P. Glos, Dr. A. Liška, PhD.  

 Valtice (ČR) - konferencia Archeologia stredoveku - AH 2018, 17. - 21.9.2018 poster 

„Zborovský hrad a jeho zabudnuté okolie“ - Mgr. P. Harčar, účasť: Mgr. M. Hudáková, JUDr., 

Mgr. G. Lukáč 

KPÚ Košice: 

 Mgr. Pristáš: účasť na medzinárodnej archeologickej konferencii XV Міжнародна наукова 

конференція “АРХЕОЛОГІЯ ЗАХОДУ УКРАЇНИ” (до 100-річчя від дня народження 

Олександра Черниша) 16–18 травня 2018 р., Ľvov, Ukrajina, s príspevkom Hrad Zemplín vo 

svetle novších archeologických výskumov.  

 Ing. Markušová: účasť na odbornom programe pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok 

18.04.2018, Maďarsko, Szentendre, s PPT prezentáciou Spoločná slovensko-maďarská 

výstava Skryté poklady v srdci Európy: stredoveké nástenné maľby v Gemeri, roky 2000-2018 

– hodnotenie. 

 Mgr. Mária Švačová Šofranková  - 23. ročník medzinárodného seminára pre výskum drobných 

pamiatok (Kleindenkmaltagung): 7 - 10. jún 2018, St. Pölten, Rakúsko, prezentácia Drobné 

pamiatky a pamätihodnosti, spojené so Spišským hradom 
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 Ing. Markušová, účasť na 23. ročníku medzinárodného seminára pre výskum drobných 

pamiatok (Kleindenkmaltagung), 7.-10.06. Sankt Pölten, Rakúsko 

 Ing. arch. Hrabinská, účasť na Letnej pamiatkarskej univerzite Andrása Romána v Egri – 

Noszvaji, 21.-28.06.2018, s prezentáciou príspevku: O časoch, keď sa v Košiciach čítal Talmud. 

 Ing. Markušová, účasť na Letnej pamiatkarskej univerzite Andrása Romána v Egri – Noszvaji, 

21.-28.06.2018, s prednáškou Košice 2013 európske hlavné mesto kultúry – hodnotenie 

očami pamiatkara.  

 Ing. Markušová, účasť na konferencii Szakrálna architektúra a interiéry, Budapešť, 

18.09.2018, s prednáškou Dóm sv. Alžbety v Košiciach – prezentácia po obnove 

a reštaurovaní 

 Ing. arch. Kiráľ, účasť na pamiatkarskom tréningovom programe ICC Krakow – V4 Heritage 

Academy, Manažment UNESCO lokalít krajín V4 – Krakow/Wroclaw/Swidnica, 9.-15. júl 2018 

 Mgr. Martin Pristáš, účasť na konferencii: 50. mezinárodní konference archeologie 

středověku nosné téma: „Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek“ 

Valtice 17. – 21. 9. 2018, príspevok: Výskum a dokumentácia historických ciest v košickom 

kraji. 

 

2. Medzinárodná spolupráca medzi Národním památkovým ústavom a Pamiatkovým úradom SR . 

 

 Valtice - konferencia“100 rokov premeny miest“, 22.3.-23.3. 2018. 

 Český Krumlov - stretnutie českých a slovenských pamiatkarov (téma - reštaurovanie), 12.-

13.06.2018. 

 Pracovníci Pamiatkového úradu SR zaoberajúci sa problematikou Svetového dedičstva 

UNESCO sa v nadväznosti na dlhoročnú tradíciu výmeny skúseností v tejto oblasti zúčastnili 

na seminároch monitoringu svetového kultúrneho dedičstva, ktoré organizoval Národní 

památkový ústav v dňoch 24. – 25. 4. 2018 v Českom Krumlove a dňa 29. 11. 2018 v Prahe. 

Vo svojich príspevkoch prezentovali prioritné úlohy monitoringu slovenských lokalít SKD, 

ktoré boli zahrnuté do Akčného plánu k Stratégii ochrany pamiatkového fondu (Ľ. Pinčíková), 

zhodnotenie skúseností z monitoringu a osvedčených postupov pri ochrane lokality Banská 

Štiavnica a technické pamiatky okolia (A. Faturová), a informácie o aktuálne realizovanom 

medzinárodnom projekte mapujúcom ekonomický prínos hmotného kultúrneho dedičstva 

v kontexte SKD (A. Tuhárska). 

 50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archeologia historica na tému: 

„Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek“, Valtice 17.-21.9.2018.  
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G/ Kontrakt: Digitalizácia pamiatkového fondu.  

Po ukončení projektu OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a 

fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (rok 2015) nasleduje 5 ročné obdobie 

udržateľnosti v rokoch 2016 – 2020. V roku 2018 bola digitalizácia pamiatkového fondu SR 

v Pamiatkovom úrade SR zabezpečená Oddelením digitalizácie a grafickej dokumentácie (ďalej 

ODGD).  

Kritérium merateľnosti projektu v období udržateľnosti: 100 zdigitalizovaných pamiatkových 

objektov (PO) a pamiatkových predmetov ročne. Do konca roku 2020 bude zdigitalizovaných 

ďalších 500 pamiatkových objektov, personálne obsadenie projektu v období udržateľnosti: 

minimálne 6 pracovníci.  

K 31. 12. 2018 bolo v teréne zdigitalizovaných 100 % pamiatkových objektov a v oddelení 

pracovalo 6 pracovníkov.  

Techniky projektu - digitálne: fotografie, gigapixelové fotografie, elevačné fotografie, 

panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, fotogrametria, geodetická 

polárna metóda a GNSS. Digitalizácia prebieha prostredníctvom dodaných softvérových nástrojov 

a vytvárajú sa profily pre CDA a CAIR. Každý pamiatkový objekt je digitalizovaný minimálne dvoma 

digitalizačnými technikami. Výstupné digitálne objekty v období udržateľnosti: digitálna 

fotodokumentácia, 3D modely, videá, 2D merateľná dokumentácia a technické správy.  

 

Zoznam digitalizovaných pamiatkových objektov v roku 2018 - Oddelenie digitalizácie a grafickej 

dokumentácie Pamiatkového úradu SR– obdobie udržateľnosti 
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 Okres Obec 
Katastrálne 

územie 

Národná kultúrna 

pamiatka 

101 768 1   Bratislava I 

Bratislava 1-Staré 

Mesto Staré Mesto Dom bytový 

101 11007 1   Bratislava 1 

Bratislava 1 - Staré 

Mesto Staré mesto 

Ev. kostol, Legionárska 

10 

201 106 1   

Dunajská 

Streda Šamorín Bučuháza príkostolný cintorín 

202 11208 1   Galanta Čierna Voda Čierna Voda Kaplnka so sochou 

202 11298 1   Galanta Čierny Brod Čierny Brod Kaplnka 

303 2081 2   Myjava Košariská Košariská Fara a pamätná tabuľa 

401 312 1   Komárno Martovce Martovce dom ľudový 

401 11890 4   Komárno Komárno Komárno stanica prečerpávacia 

401 2097 1   Komárno Komárno Komárno pomník 

401 2099 3   Komárno Komárno Komárno pomník so sochou 

503 219 1 2 Dolný Kubín Horná Lehota Horná Lehota Kostol 

503 255 5 4 Dolný Kubín Veličná Veličná Kostol s areálom 

503 2152 1   Dolný Kubín Sedliacka Dubová 

Sedliacka 

Dubová Hradisko 

510 2676 4   Tvrdošín Zuberec Zuberec 

Kríž s korpusom na 

pilieri 
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511 1409 1   Žilina Žilina Žilina Dom meštiansky 

701 336   1 Bardejov Lukov Lukov ikonostas 

701 243   1 Bardejov Kožany Kožany ikonostas 

701 275   1 Bardejov Krivé Krivé ikonostas 

701 11590 1   Bardejov Hervartov Hervartov sýpka 

701 11589 1   Bardejov Hervartov Hervartov sýpka 

701 11580 1   Bardejov Hervartov Hervartov sýpka 

701 11578 1   Bardejov Hervartov Hervartov sýpka 

703 984 1   Kežmarok Spišská Belá Strážky Zvonica 

703 985 1 4 Kežmarok Spišská Belá Strážky Kostol 

703 2739 4   Kežmarok Kežmarok Kežmarok Cintorín 

704 11444 5   Levoča Lúčka Lúčka sýpky-súbor 

704 11446 1   Levoča Lúčka Lúčka studňa rumpálová 

704 11141 5   Levoča Nižné Repaše Nižné Repaše Dvor roľnícky 

706 4498 6   Poprad Tatranská Javorina 

Tatranská 

Javorina Kostol s areálom 

706 11594 1   Poprad Gerlachov Gerlachov Most cestný 

802 1131 21   Košice 1 Košice 1 - Sever Severné mesto cintorín Rozália 

807 11343 1   Michalovce Ruská Ruská Prícestná kaplnka 

811 10819 1   Trebišov Klin nad Bodrogom 

Klin nad 

Bodrogom Kostol  

811 4309 1   Trebišov Leles Leles Most  

811 35 1 2 Trebišov Svätuše Svätuše Kostol 

811 1648 1   Trebišov Svätuše Svätuše Pomník 

    1   Dolný Kubín Sedliacka Dubová 

Sedliacka 

Dubová Kaplnka 

    4   Dolný Kubín Sedliacka Dubová 

Sedliacka 

Dubová Kostol ruina s areálom 

 

 

Spolupráca na kontraktoch iných organizačných zložiek PÚ SR:  

Digitálne zameranie NKP budov vo vlastníctve PÚ SR: KPÚ Žilina, KPÚ Bratislava, KPÚ Kremnica 

- drevený banícky dom, KPÚ Banská Bystrica - Archív. Geodetické zameranie: KPÚ Trnava - 

archeologický depozit.  

Priebežné poskytovanie geodetickej výpomoci pre potreby archeológov PÚ SR (transformácia 

súradnicových systémov, a pod.). 

Spolupráca s odborom archeológie pri spracovaní a interpretovaní dát z Národného lesníckeho 

centra pre potreby PÚ SR - Ochrana národných kultúrnych pamiatok v lesnom prostredí. 

Spolupráca s odborom NKP a PÚ: na projektoch v rámci PÚ SR, Svetové dedičstvo na 

Slovensku“ – vytvorenie informatívnych máp s vyznačením lokalít SKD na Slovensku. Dunajský 

Limes – príprava mapových a iných podkladov k zápisu do zoznamu SKD UNESCO. 

Poskytovanie digitalizovaných výstupov odborným pracovníkom pre vytvorenie príspevkov na 

semináre a pracovné stretnutia.  
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Poskytnuté výstupy z projektu DPF a účasť na podujatiach: Monumento Salzburg 2018 

v Rakúsku - príprava a realizácia prezentácie PÚ SR na medzinárodnej výstave.  

Rím za vlády Marka Aurélia – výstava Rím, Taliansko, spolupráca s MÚOP Bratislava – 

poskytnutie digitálnych výstupov. 

Výstava: Architektúra obilných sýpok a síl na Slovensku“ – spolupráca s referátom PA PÚ SR. 

23. INTERNATIONALE TAGUNG FÜR KLEINDENKMALFORSCHUNG, Sankt Pölten 2018 

(ÖSTERREICH), Žehra – hraničný kameň, číslo UZPF NNKP 4455/1, poskytnutie digitálnych 

výstupov pre príspevok na seminár KPÚ Košice, pracovisko Spišská Nová Ves. 

Spolupráca s tretími stranami:  

Spolupráca s Národným osvetovým centrom (NOC): priebežné sprístupňovanie PO na portáli 

www.slovakiana.sk. Priebežné podávanie pamiatkových objektov (SIP) do Centrálnej aplikačnej 

infraštruktúry a registratúry (CAIR), sprístupňovanie PO v Národnom registri kultúrnych 

objektov a Národnom registri autorských práv.  

Spolupráca s Centrálnym dátovým archívom (CDA): priebežné vytváranie ostrých SIP balíkov 

a ich podávanie do Centrálneho dátového archívu na dlhodobú archiváciu. 

Spolupráca s vlastníkmi a správcami digitalizovaných NKP: Na základe licenčných zmlúv na 

žiadosť vlastníka alebo správcu poskytnutie digitálnych výstupov PO. Dáta poskytnuté 

vlastníkom a správcom NKP ako podkladový materiál pre pamiatkovú dokumentáciu 

a propagáciu pamiatok bezodplatne.  

Poskytnutie digitálnych výstupov pre projekt „Protestant Church Architecture of the 16th-18th 

centuries in Europe” - Univerzita vo Wroclavi, Poľsko.  
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H/ Kontrakt : Pro Monumenta - prevencia údržbou. 

OPÚP PÚSR bol aj v roku 2018 zodpovedný za udržateľnosť projektu Pro Monumenta na 

nasledujúcich 5 rokov.  Znamená to, že v zmysle zmluvy o poskytnutí grantu by mal vykonať 80 

inšpekčných prehliadok ročne, za použitia nadobudnutých zariadení a technológií.  

Od začiatku roka do 31. 12. 2018 sa pracovníkom OPÚP podarilo zrealizovať spolu  86 inšpekčných 

prehliadok a vypracovať obdobný počet TSKP, z ktorých 45 bolo určených pre komisiu Grantového 

systému MK SR Obnovme si svoj dom, podprogram 1. 6. a to ako „vstupné“ správy, podávané spolu 

so žiadosťou o poskytnutie grantu (33) a tiež ako správy, ktoré hodnotia už zrealizované práce na 

objektoch, ktorým bola poskytnutá dotácia v minulom roku a momentálne prebiehajú ich obnovy 

(12).  

V priebehu roka 2018 OPÚP prebral vyhotovené projektové dokumentácie na adaptáciu objektov 

v Trnave, B. Štiavnici a Levoči, ktoré sú súčasťou pripravovaného projektu podporeného z EEA Grants 

pre roky 2014 – 2021 s názvom pro Monumenta II. Koncom roka PÚSR vyzvaný správcom programu 

(Úrad vlády SR) predložil dokumenty súvisiace s prípravou na zazmluvnenie tohto projektu.  

V termíne 3. - 29. júna 2018 sa členka inšpekčného tímu Západ pani Mgr. Daniela Zacharová 

zúčastnila na 18th International Course on Wood Conservation Technology v Oslo. Daniela Zacharová 

bola vybraná organizátorom podujatia Riksantikvaren – Riaditeľstvom pre kultúrne dedičstvo na 

základe osobných pohovorov a konkurzu uskutočneného cez digitálnu platformu Skype.   

Na základe pozvania bruselskej kancelárie EEA grants sa vedúci OPÚP Branislav Rezník 8. – 10. 10. 

2018 zúčastnil ako speaker na panelovej diskusii s kódom 9WS17 „Cultural heritage: worth the 

investment?“ v rámci European week regions and towns. V jej rámci prezentoval výsledky projektu 

Pro Monumenta – prevencia údržbou, ako modelový príklad úspešného projektu hradeného z EEA 

grants v predošlom období.   
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I/ Kontrakt: Správa a prevádzka. 

- Mzdové výdavky kmeňových zamestnancov, ktoré nie je možné  priradiť 

k jednotlivým činnostiam, pretože realizácia jednotlivých činností sa vzájomne 

prelína. 

- Mzdy a odvody zamestnancov pracujúcich mimo pracovného pomeru (reštaurátori, 

upratovačky, pamiatkari). 

- Oprava a údržba budov v správe Pamiatkového úradu SR v celkovom počte 22 budov 

a 3 areály. 

- Výdavky  na energie. 

- Výdavky  na údržbu, servis a pohonné látky autoparku pre 49 automobilov. 

- Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách. 

- Výdavky  na odstupné, odchodné a náhrady v rámci práceneschopnosti. 

- Výdavky  na údržbu a servis informačných systémov Pamiatkového úradu SR. 

- Výdavky  na nákup kancelárskych a hygienických potrieb. 

- Výdavky na stravné zamestnancov Pamiatkového úradu SR. 

- Výdavky na daň z nehnuteľnosti. 

- Výdavky na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky. 

- Výdavky na revízie vyplývajúce so zákona. 

- Výdavky na ochranu objektov. 

- Výdavky na zamestnancov mimo pracovného pomeru (upratovačky, údržbári, zimná 

údržba). 

- Prídel do sociálneho fondu (1,5 % hrubých miezd) v zmysle Kolektívnej zmluvy. 

- Výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. 

- Nájomné za prenájom budov (Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Krajský pamiatkový 

úrad Košice, ďalej pracovisko Ružomberok, pracovisko Komárno). 

Pamiatkový úrad SR súčasne  dosahuje aj príjmy : 

- Príjmy z prenájmu a predaja budov v správe Pamiatkového úradu SR. 
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Činnosti prijímateľa - ciele a ich ukazovatele - plnenie v roku 2018: 
 
         Plán  Plnenie 
a) Špecifická činnosť :   
· Počet vydaných rozhodnutí           4 000                    4 927 
· Počet vydaných záväzných stanovísk                4 000                  11 212 
· Počet vydaných odborných stanovísk               3 000                  12 205        
· Počet vyhlásených národných kultúrnych pamiatok                                        50                    83 
· Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti                                                         40 000  79 500  
 
b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačného systému: 
· Počet aktualizovaných listov NKP v Ústrednom zozname pam. Fondu 1000        1165 
 
c) Kultúrne aktivity : 
- Príprava a realizácia podujatí v rámci Európskeho            2              2 
roku kultúrneho dedičstva 2018   
· Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho          1         8 
dedičstva s dôrazom na Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl), 
· Spoluúčasť na aktivitách Dní európskeho                                                                           2 podujatia 
kultúrneho dedičstva 
 
d) Archívna činnosť : 
· Počet zinventarizovaných archívnych dokumentov    1 000   6 050 
· Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov    2 000      7 611 
· Počet bádateľov          500         534 
· Počet sprístupnených archívnych dokumentov    1 500       1 025 
· Počet skatalogizovaných knižničných jednotiek       250          608 
· Počet bibliografických záznamov         500        723 
 
e) Reštaurovanie : 
· Počet uzatvorených zmlúv                                                                       15         5 
· Príjmy štátneho rozpočtu z reštaurovania                    346 000          173 972 
 
f) Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy : 
· Počet zrealizovaných zahraničných ciest          50  130 
(účasť na odborných seminároch a kolokviách, zasadnutiach UNESCO) 
· Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci                         2 
· Počet zrealizovaných spoločných projektov              2 
 
g) Digitalizácia pamiatkového fondu        100 PO               100 PO         
Vložiť do CDA a CAIR zdigitalizovaný obsah za rok 2017 a zároveň priebežne dodávať obsahu 
zdigitalizovaného v roku 2018 a vkladať do CDA v súlade s technickými možnosťami systému 
 h)  Pro Monumenta – prevencia údržbou 
       - zmonitorovanie nehnuteľných kultúrnych pamiatok v roku 2018        80        86 
 
i) Správa a prevádzka :  
· Príjmy Pamiatkového úradu SR                                                            635 000       635 704 
 

  



82 
 

Vyhodnotenie Prioritných projektov Pamiatkového úradu SR: 

 

A. Prioritný projekt: Dokumentačná činnosť 

B. Prioritný projekt: Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť 

C. Prioritný projekt:  Výchova a vzdelávanie 

D. Prioritný projekt: Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí    

E. Prioritný projekt: Výstavy 

 

A/ Prioritný projekt: Dokumentačná činnosť. 

 

      Plnenie:  

1. Pamiatkový výskum:  Leles - kláštorný kostol premonštrátskeho konventu 

Pamiatkový výskum je v štádiu prípravy, boli sústredené podklady z literatúry a historickej 

fotodokumentácie. KPÚ na základe žiadosti vlastníka k obnove predmetnej NKP vydalo 

rozhodnutie, v ktorom predpísalo výskum k obnove kostola,  ODGD PÚ SR spracovalo 

zameranie objektu v rámci projektu digitalizácie pamiatkového fondu.  

 

2. Archeologický výskum: Zemplín - hradisko, Kostoľany pod Tribečom 

Zemplín -  archeologický výskum v polohe Hradisko, termín: 4.7.2018 – 18.12.2018, spolu 10 

pracovných dní. 

           Stručné vyhodnotenie výskumnej sezóny 2018. 

 Doskúmanie stavebných detailov oboch nájdených murív SJ 900 a 901. 

 Začlenenie nových detailov do rozpracovaného architektonicko-historického výskumu, 

následné dokončenie AHV. 

 Doskúmanie situácie v sektoroch „D“ a  „E“ znížením úrovne v sonde VI. 

 Identifikácia nových murív stredovekej fortifikácie priamo vo vale hradu. 

 Geofyzikálny prieskum lokality (J.Tirpák). 

 Laserscan a 3D model náleziska (PÚ SR). 

 Príprava na konzerváciu nálezu: objednanie piesku, nákup fólii a geotextílie. 

 Zazimovanie lokality. 

Kostoľany pod Tribečom- povrchová prospekcia masívu okolia hradu Gýmeš na overenie 

výrobných a ťažobných areálov identifikovaných na Lidare. Výsledky boli prezentované na 

konferencii AH vo Valticiach. 

3. Iža - kastel, geofyzikálny prieskum. 

Geologické podmienky územia ochranného pásma NKP neumožnili realizáciu geofyzikálneho 

prieskumu. 

 

4. Drevené kostoly - dendrochronologický výskum. 

Názov projektu: Exaktné overenie datovania výstavby drevených kostolov 

dendrochronologickou metódou, 1. etapa – III. a IV. kvartál 2018, odobrané vzorky z objektov 

drevených kostolov – Hrabová Roztoka, Šmigovec, Kalná Roztoka, Topoľa, Ruský Potoka, 

Uličské Krivé a ich laboratórne vyhodnotenie a zaradenie do prípravnej databázy   
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B/ Prioritný projekt: Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť. 

 

      Plnenie:  

1. Monografia „Červený Kláštor v premenách času“. 

V rámci projektu Červený Kláštor v premenách času bol zostavený pracovný tím z pracovníkov 

PÚ SR, KPÚ Prešov a Múzea Červený Kláštor, ako aj externých spolupracovníkov. Uskutočnil sa 

bibliografický a archívny výskum v Archíve PÚ SR a Maďarskom národnom archíve v Budapešti. 

Zdigitalizovali sa vybrané obrazové, plánové a spisové dokumenty slúžiace ako podklad pre 

pamiatkový architektonicko-historický výskum, ako aj pre potreby textovej a obrazovej časti 

publikácie. Dokumenty sú prístupné na zdieľanom pričinku na serveri PÚ SR. 

Ako predpríprava spracovania úlohy boli KPÚ Prešov v r. 2018 spracovované AHV dvoch 

pamiatkových objektov NKP Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore. 

 

2. Zborník „ Monumentorum tutela - ochrana pamiatok č. 27 a č.28“.  

 Zborník Monumentorum tutela - ochrana pamiatok č. 27:  

- prebehlo edičné spracovanie, grafická úprava a preklad cudzojazyčného resumé 

príspevkov z podujatí Odborno-metodických dní v Kukse (2016) a v Gbeľanoch (2016), 

zborník je spracovaný; momentálne pred tlačou. 

 SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ, Ľubica - VDOVIČÍKOVÁ, Mária. Monumentorum tutela / Ochrana 

pamiatok 28. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2018, 180 S. ISBN  978-80- 89175-84-0 

Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na odbornom seminári Vplyv reformácie na 

pamiatkový fond Slovenska organizovanej Krajským pamiatkovým úradom Trenčín v dňoch 4. 

– 5. októbra 2017 v Brezovej pod Bradlom. Príspevky od širokého spektra odborníkov 

prezentujú špecifickú skupinu kultúrnych pamiatok, súvisiacu s existenciou reformovaných 

cirkví na našom území od druhej polovice 16. storočia -  architektúry, sakrálneho výtvarného 

umenia ako aj hmotné odkazy na evanjelickú cirkev obsiahnuté v archeologických pamiatkach. 

Časť príspevkov priniesla výsledky pamiatkových výskumov, ďalšia interpretačnú analýzu, 

monograficky zameranú na jeden konkrétny objekt. Niektoré štúdie sa zase venovali 

špecifickej skupine pamiatok určitej lokality alebo príbuznej typológie. 

Príspevky prešli odbornou a jazykovou korektúrou, obsahujú anotáciu a resumé ako aj kľúčové 

slová v anglickom jazyku. Zborník recenzovali PhDr. Norma Urbanová a Mgr. Peter Buday, 

PhD.  

 

3. Zborník  „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“.  

Zborník  „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 21 zo seminára, organizovaného Krajským 

pamiatkovým úradom Trnava a konaného dňa 7.12.2017, vydal KPÚ Trnava, vydanie zborníka 

finančne zabezpečilo Mesto Trnava a PÚ SR Bratislava, zostavila Ing.arch.Jaroslava Žuffová, 

CSc.  

 

4. Časopis Monument revue.   

Časopis Monument revue č. 1/2018 je venovaný drevenej sakrálnej architektúre na území 

Slovenska. Okrem vyžadaného príspevku Petra Borzu o boji o kostoly medzi gréckokatolíckou 

a pravoslávnou cirkvou je celé číslo zostavené z príspevkov zamestnancov PÚ SR. Autormi 

odborných článkov sú: Lenka Dubinyová, Miloš Dudáš, Tomáš Kowalski, Ivica Kravjanská, Anton 

Liška, Adriana Reťkovská, Dominik Sabol, Zuzana Tahy, Lenka Vrbiková. Tematicky sú príspevky 
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rôznorodé, od histórie pamiatkovej ochrany drevených kostolov, cez osudy zaniknutých 

a prenesených objektov, až po rozbor architektonických typov a liturgickú funkciu jednotlivých 

prvkov. Predstavujú sa aj špecializované pracoviská PÚ SR, ktoré dokumentujú výsledky svojej 

činnosti - Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave, Odbor digitalizácie a grafickej 

dokumentácie, Chemicko-technologické oddelenie. Pri ilustrovaní časopisu sme využili bohaté 

fondy historickej i súčasnej dokumentácie pamiatkových objektov, ktorých vlastníkom je PÚ 

SR.    

Časopis Monument revue č. 2/2018 je tematicky zameraný na 20. storočie a pripravili sme ho 

na počesť životného jubilea architekta Dušana Jurkoviča, ktorý bol prvým vedúcim odborným 

pracovníkom inštitcionalizovanej ochrany pamiatok na Slovensku. Prevládajú v ňom príspevky 

zamestnancov PÚ SR - Terezy Bartošíkovej, Nikoly Danišovej, Alexandry Hollej, Imricha Tótha, 

Pavla Jackoviča a Daniely Maximovej, doplnené príspevkom architektky Soni Ščepánovej. 

Príspevky sa zameriavajú na vybrané pamiatkové objekty a ich tvorcov, ale aj celé súbory či 

územia, ktoré reprezentujú staviteľský a urbanistický vývoj v duchu modernizačných trendov 

20. storočia. Dopĺňajú ich články z dejín medzivojnovej i socialistickej pamiatkovej 

starostlivosti. Nechýbajú kapitoly venované knižným publikáciám a správam z odborných 

podujatí.  

 

5. Časopis Pamiatky a múzeá  - dve vydania.   

Vydávanie revue Pamiatky a múzeá  

Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá vydávajú Slovenské národné múzeum 

a Pamiatkový úrad SR.  V kalendárnom roku 2018 vyšli štyri plánované čísla revue v požadovanej 

kvalite, rozsahu a podľa vopred naplánovaného harmonogramu výroby.  

Číslo 3/2018 bolo venované najmä výročným cenám revue za rok 2017 a regiónu Nitry, v ktorej 

sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročných cien v rámci celoštátneho podujatia, Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku 2018.  

Finančné náklady spojené s vydávaním revue v tomto kalendárnom roku znášajú obidve 

vydavateľské inštitúcie podľa dohody vydavateľov z vlastných rozpočtov takto: prvé dve čísla (č. 

1 a č. 2/2018) zabezpečilo SNM, druhé dve čísla  (č. 3 a č. 4/2018) Pamiatkový úrad SR.  

Tlač zabezpečil Pamiatkový úrad SR, náklady refakturoval SNM.  

Náklady spojené s výročnými cenami revue za rok 2017 hradili vydavatelia rovnakým dielom.   

 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017, 27. ročník  

Redakcia iniciovala a spracovala návrhy (spolu 129 nominácií) na výročné ceny časopisu za rok 

2017 v desiatich hodnotených kategóriách. Nominácie redakcia predložila na vyhodnotenie 

redakčnej rade. Tá následne vybrala 49 užších nominácií, z ktorých udelila 10 riadnych výročných 

cien. Ocenené diela a počiny boli prezentované formou článkov v 3. čísle revue (PaM 3/2018) 

a počas odovzdávania ocenení multimediálnou prezentáciou, ktorú taktiež pripravila redakcia 

a ktorá dlhodobo slúži na ďalšiu propagáciu časopisu.   

 

6. Publikácia „ Vývoj meštianskeho domu“. 

Publikácia si kladie za cieľ prezentovať odbornú tému z dejín architektúry, urbanizmu 

a výtvarného umenia so zameraním na meštiansku architektúru na špecifickom území 

východoslovenských slobodných kráľovských miest Košice, Prešov, Sabinov, Bardejov, Levoča 

a Kežmarok združených od roku 1412 v mestskom zväze nazývanom Pentapolitana. Zároveň má 
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byť aj prierezovým zhodnotením výskumnej činnosti PhDr. Normy Urbanovej, ktorá sa celý svoj 

profesijný život venovala pamiatkovým výskumom. Autorka počas roka pracovala na príprave 

textu a obrazovej prílohy. Texty boli editorsky upravované a pripravujú sa na posúdenie 

recenzentov. Zároveň sa pripravuje obrazová prílohy, ktorú je potrebné digitalizovať, resp. 

vysporiadať autorské a vlastnícke práva z iných inštitúcií. V príprave publikácie sa bude 

pokračovať v nasledujúcom roku. 

 

7. Metodika „ Obnova historických krovov“.  

SUCHÝ, Ľ. - ZACHAROVÁ, D. a kol.: Metodická príručka „Metodika identifikácie a výskumu 

historických krovov. Pamiatkový úrad SR, 2018, 152 s., ISBN 978-80-89175-85-7). 

 

8. Metodika „ Obnova historických organov“. 

KPÚ Banská Bystrica - členmi pracovného tímu realizovaná príprava podkladov; stav spracovania 

75 % . 

PÚ SR - ONKPaPÚ vyhodnotil spoluprácu s Hudobným centrom a na KPÚ Banská Bystrica, ktorý 

je koordinátorom úlohy, zaslali: 

Materiály Hudobného centra, spracované na základe Dohody o spolupráci medzi HC a PÚ SR: 

 súbory vo formáte Windows Excel, v ktorých sa nachádzajú aktualizované základné 

informácie ku pamiatkovo chráneným historickým organom a zoznamy organov navrhnutých 

na vyhlásenie za hnuteľné NKP; 

 súbory vo formáte Windows Word, ktoré obsahujú ucelené texty prieskumov HC, a ktoré sú 

použiteľné pre potreby vypracovania AL a podkladov pre vyhlásenie veci za NKP; 

 databázu organárov pôsobiacich na Slovensku. 

 Okrem toho ONKPaPÚ spracoval a zaslal: 

 zoznam pamiatkovo chránených organov, v stave ku januáru 2018; 

 prehľadnú tabuľku so zoznamom historických organov navrhnutých HC na vyhlásenie za NKP, 

rozdelenú podľa príslušných krajov a s prípadnými poznámkami; 

 vzor pre vypracovanie AL s viacerými PP a vzor pre vypracovanie AL bez PP; 

príklad vypracovaného AL, resp. podkladu pre vyhlásenie veci v požadovanom formáte.  

Spracovali sme aj stanovisko k „Metodike organologického výskumu“ od Dr. Andreja Štafuru, - 

zaslané 19. 9. 2018 Dr. Štafurovi a KPÚ Banská Bystrica. 

Súčasne zabezpečili odborné posudky k tejto metodike od kolegov z NPÚ – Dr. Honysa a Dr. 

Koukala, ktoré sme rovnako zaslali ako spracovateľovi, tak aj na KPÚ. 

 

9.  Zborník „Gotická cesta 2/2016“. 

Zborník Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II., Zborník 

Gotická cesta 2/2016, Zost.: Michaela Kalinová, Občianske združenie Gotická cesta - Pamiatkový 

úrad Slovenskej republiky, Rožňava : Bratislava 2018, ISBN 978-80-972544-0-7  - realizované, 

zverejnené v digitálnej verzii na stránke PÚ SR, tlačou vyšlo v náklade 300 ks.  

Predložený zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré odzneli na II. ročníku 

konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, konanej v 

Rožňave 11. - 12. augusta 2016. 

Štúdie v zborníku sa venujú predovšetkým sakrálnym stredovekým pamiatkam Gemera a 

priľahlých oblastí Spiša. Sú radené v tematickej nadväznosti. Úvodný príspevok P. Budaya 

popisuje počiatky tunajšej pamiatkovej ochrany z prelomu 19. a 20. storočia zameranej na 
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stredoveké nástenné maľby. Naň nadväzuje analýza súčasného stavu pamiatkového fondu - 

stredovekej sakrálnej architektúry Gemera, hodnotiaca najohrozenejšie objekty spracovaná R. 

Erdélyim. Nasledujú príspevky monograficky zamerané na jednotlivé sakrálne pamiatky, 

spracované z pohľadu archívno-historického, architektonicko-historického, umelecko-

historického, archeologického, resp. reštaurátorského výskumu (M. Tihányiová – Kameňany, B. 

Pomfyová – Štítnik, M. Janovská – Gelnica, M. Kalinová a S. Paulusová – Henckovce, E. Erdélyi, A. 

Botek a B. Vachová, M. Šurin – Zacharovce a Rybník, N. Urbanová – Levoča). Súčasť interiérov 

kostolov tvorili už od najstarších čias nástenné maľby a rôzny mobiliár. Preto ďalšie dva 

príspevky upriamujú našu pozornosť práve na tieto zložky (E. Hasalová, M. Borošová 

Michalcová), V súčasnosti, žiaľ, patria častokrát k veľmi ohrozeným, a keďže pri ich fyzickej 

záchrane zohráva mimoriadny význam reštaurovanie, je snahou týchto príspevkov priblížiť aj 

rôzne aspekty reštaurátorskej práce. Zaujímavé, nezriedka originálne zachované časti 

architektúry, resp. rôzne stopy po jej stavebnom vývoji, skrývajú v sebe podkrovia kostolov, o 

čom nás presvedčí  príspevok Ľ. Suchého. Záverečná časť zborníka sa venuje dominantným 

profánnym stavbám Muránskej doliny, ktoré boli už od stredoveku hlavnými regionálnymi 

panskými sídlami – Hradu Muráň a kaštieľu v Jelšave (Ľ. Fillová, M. Matejka, T. Janura, M. 

Tihányiová, M. Šimkovic). 

Zborník v plnofarebnej tlači, v mäkkej väzbe, formátu A4, má 256 strán. Texty jednotlivých štúdií 

sú doplnené bohatou obrazovou a grafickou prílohou. Zborník bol recenzovaný Š. Oriškom a  K. 

Markušovou. 

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe na stránke PÚ SR. 

 

10. Zborník Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie.  

Zost.: Tereza Bartošíková, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. 114 s. , ISBN 978-80-

89175-80-2  

Publikácia vznikla s cieľom prispieť do spoločenského diskurzu o industriálnej architektúre a 

technických pamiatkach, ktorý je v posledných rokoch veľmi aktuálnou témou. S týmto cieľom 

bolo realizované podujatie Dni technických pamiatok 2017. Do projektu sa podarilo 

interdisciplinárnou formou zapojiť odbornú aj laickú verejnosť s mimoriadne pozitívnou odozvou 

v radoch zúčastnených. Publikácia predstavuje výňatok z preberaných tém. V dnešných dňoch 

máme príležitosť vidieť postupné oživovanie pozostatkov technických pamiatok zachovaných v 

Bratislave. Mnohé industriálne areály boli zrovnané so zemou a žijú už len v pamäti ľudí a v 

historických dokumentoch. Niektoré lastovičky techniky sa však podarilo uchovať a postupne 

začínajú opäť ožívať alebo im svitá nádej na ružovejšiu budúcnosť. Ideálnou situáciou pri 

technických pamiatkach je, ak vlastník chápe hodnotu týchto objektov a ak sa prezentácii a 

využitiu technickej pamiatky venujú ľudia s dôvernou znalosťou lokálnej histórie a s 

entuziazmom a nadšením pre daný odbor. Dúfame, že pri príležitosti Dní technických pamiatok 

sa nám podarilo pozitívnym príkladom kolegov z múzeí, občianskych združení aj akademickej 

obce ukázať, že kde je vôľa tam je cesta aj pre technické pamiatky na Slovensku. V zborníku 

môžete nájsť príspevky od muzeológov, venujúcich sa prevažne praktickým stránkam využitia 

technických pamiatok, ale aj teoretické práce z akademického prostredia. Sú tu prezentované 

články venujúce sa prevažne histórii technických pamiatok v Bratislave, ale aj niekoľko 

teoretických prác z iných kútov Slovenska a Čiech. Publikácia je prístupná aj v elektronickej 

podobe na stránke PÚ SR. 
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11.  Príprava publikácie Mencl. V.: Dejiny európskej architektúry - spoločný projekt PÚ SR a NPÚ 

Praha.  

V rámci služobnej cesty do Ríma bola urobená fotografická dokumentácia 57 objektov. Zo 

záberov boli  urobené fotografické výrezy s náhľadmi formátu A4 a A5 v počte asi 300  ks. Na 

redigovaní rukopisu sa priebežne pracuje. 
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C/ Prioritný projekt:  Výchova a vzdelávanie. 

       

      Plnenie:  

1. Medzinárodná konferencia „ Od c. k. Centrálnej komisie k európskemu dedičstvu“. 

Medzinárodná vedecká konferencia „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu 

dedičstvu“ sa konala pri príležitosti 165. výročia začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre 

zachovanie a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 2018). Konferencia sa uskutočnila v dňoch 

21. – 22. 11 2018 vo Faustovej sieni Starej radnice, ktorú spravuje Múzeum mesta Bratislavy. 

Zorganizoval ju PÚ SR v spolupráci s Historickým ústavom SAV.  Jej hlavným cieľom bolo 

pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe, nakoľko 10. 

januára 1853 vo Viedni začala svoje pôsobenie C. k. Ústredná komisia pre zachovanie a výskum 

umeleckých pamiatok. Tým sa začal skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v 

habsburskej monarchii a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do 

všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej alebo výskumnej činnosti. 

Ešte počas trvania monarchie sa vytvorila „autonómna“ pamiatková správa pre Uhorsko (v jeho 

rámci tiež Slovensko), kde ochranu a zachovávanie pamiatok taktiež upravili osobitným právnym 

predpisom (1881). Súčasne so štátnou ochranou pamiatok sa rozvíjali iniciatívy spolkov a 

súkromne pôsobiacich osôb.  

Rokmi 1918 - 1919, rozpadom habsburskej monarchie, končí základná etapa dejín 

inštitucionalizovanej ochrany pamiatok. „Viedenské“ dedičstvo sa teraz stáva základom 

pamiatkovej správy v mnohých nástupníckych stredoeurópskych štátoch (Rakúsko, Česko-

Slovensko, Maďarsko, Poľsko, kráľovská Juhoslávia, Taliansko). Prax ochrany pamiatok v 

jednotlivých štátoch sa ubrala od spoločných základov na vlastné cesty.  

Povojnová idea integrácie v európskom priestore, spočiatku priemyselno-ekonomickej (1951), sa 

časom a najmä po ďalekosiahlych zmenách v roku 1989 premietla tiež do prehlbovania 

spolupráce v oblasti kultúry. Všeobecne známy historiografický fakt, že Európu prepájajú 

„spoločné dejiny“ je úspešne dokumentovaný práve na príklade kultúrneho dedičstva. 

Prítomnosť blízkych kultúrnych, architektonických a umeleckých fenoménov v rozličných 

krajinách viedla k mnohým spoločných projektom a napokon aj k iniciatíve Európskej únie pod 

názvom Značka Európske dedičstvo (2011).     

Základné tematické okruhy konferencie boli:         

- východisko ochrany pamiatok v spoločných začiatkoch v období „podunajskej“ monarchie 

(pojem, osobnosti, metódy, výsledky), 

- modifikácie v jednotlivých nástupníckych krajinách po roku 1918, 

- premostenie k súčasnému konceptu európskeho kultúrneho dedičstva.   

Uvedené okruhy boli formulované s dôrazom na staršie, resp. najstaršie etapy dejín ochrany 

pamiatok a zahŕňali najrôznejšie aspekty ako je ochrana a obnova pamiatok, osobnosti, 

inštitúcie, prípadne príbuzné oblasti – múzeá, zberateľstvo, trh starožitností, výtvarné umenie, 

umelci a kultúrne dedičstvo. Konferenciu otvorili riaditelia usporiadateľských a spolupracujúcich 

inštitúcií dr. Peter Hyross, dr. Katarína Kosová a doc. Peter Šoltés. Program konferencie uviedli 

vždy príspevky so všeobecným zameraním a ďalej sa členil podľa teritoriálnych celkov: Poľsko – 

Česko – Taliansko a Chorvátsko – Slovensko a Maďarsko.   

Autormi príspevkov boli medzinárodne uznávaní odborníci zo všetkých uvedených štátov, napr. 

Franko Ćorić (Záhreb), Waldemar Józef Deluga (Ostrava), Lilla Farbaky-Deklava (Budapešť), 

Vittorio Foramitti (Udine), Karol Hollý (Bratislava), Alena Janatková (Berlín), Marek Krejčí (Praha), 
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Štefan Oriško (Bratislava), Sandro Scarrocchia (Miláno), József Sisa (Budapešť), Anna Tuhárska 

(Bratislava), Jan Uhlík, Kristina Uhlíková (Praha), Henrieta Žažová (Trnava) a ďalší. Účastníkov 

konferencie tvorila domáca verejnosť, ale aj odborní návštevníci zo zahraničia.  

Medzinárodná vedecká konferencia bola súčasťou podujatí Európskeho roka kultúrneho 

dedičstva 2018. 

Príspevky z konferencie budú zostavené do osobitného zborníka v roku 2019. 

 

2. Pracovné stretnutie PÚ SR a NPÚ v Českém Krumlově - „ Reštaurovanie“. 

- Český Krumlov ( ČR), 12. -13.6.2018  

 

3. Medzinárodná konferencia „100 rokov - premeny miest“ vo Valticiach. 

- Valtice (ČR) , 22. - 24. 3. 2018  

 

4. Spolupráca s ICOMOS ČR a ICOMOS SR na konferencii „Interpretácia a prezentácia 

kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy“ a na zborníku. 

Konferencia „Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy“ sa konala v 

termíne 17.- 18.10. 2018 v Bratislave (FASTU, Nám. slobody 19). Konferencia sa konala pod 

záštitou MK SR, spoluorganizátormi konferencie boli Archeologický ústav SAV Nitra, Slovenská 

archeologická spoločnosť pri SAV, Pamiatkový úrad SR, Slovenská technická univerzita Bratislava 

- Fakulta architektúry a Stavebná fakulta, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA 

STU a Creative Europe Desk Slovakia. 

V roku Európskeho kultúrneho dedičstva a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutočnila spoločná 

medzinárodná konferencia ICOMOS Slovensko a ICOMOS ČR, ktorá prezentovala najnovšie 

poznatky vo výskume, ochrane a prezentácii spoločného dedičstva Veľkej Moravy. Cieľom 

konferencie bola nielen výmena vedeckých a odborných poznatkov ale aj prispieť ku vytvoreniu 

koncepcie a stratégie opakovanej nominácie na lokalitu Svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Z konferencie bude pod odbornou záštitou PÚ SR vydaný zborník, Monumentorum 

tutela; zborník je v tlači. 

 

5. Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „ Bardkontakt “.  

Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie Bardkontakt 2018 - Problematika 

mestských pamiatkových centier v dňoch 20. - 21. 08. 2018 v Bardejove na tému „Cintoríny 

a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí“, Ing. E. Semanová - člen vedeckého výboru.  

 

6. Spolupráca na 50. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku vo Valticiach. 

Valtice (ČR) - konferencia Archeologia stredoveku - AH 2018, 17. - 21.9.2018  

 

7. Spolupráca na konferencii „ Res Palffyana - príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov“. 

V spolupráci s občianskym združením Červenokamenské panstvo sme pri príležitosti Európskeho 

roku kultúrneho dedičstva 2018 zorganizovali interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Res 

Pálffyana – príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, ktorá sa uskutočnila 18. 1. 2018 v priestoroch 

PÚ SR. Vedecká konferencia bola rozdelená do štyroch blokov, po ktorých nasledovali diskusie 

k celkovo 14 predneseným príspevkom. Výskumníci zastupujúci najvyýznamnejšie vedecké 

inšitúcie na Slovensku a v Čechách (Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, Mestské 

múzeum Bratislava, Archív Mesta Bratislavy, Univerzitná knižnica v Bratislave, Historický ústav 



90 
 

SAV, Univerzita Komenského, Trnavská unvierzita, Univerzita Karlova) predstavili jednotivých 

príslušníkov rodu Pálffyovcov, ich politickú kariéru, portrétnu reprezentáciu, hospdoráske 

a stavebné aktivity, zberateľské záujmy. Časové rozpätie príspevkov sa pohybovalo od 17. do 20. 

storočia. Pálffyovci vytvorili ohromné umelecké zbierky, podpísali sa pod množstvo sakrálnych 

i svetských architektonických a výtvarných diel, ktoré prežili až do súčasnosti. Dnes sú súčasťou 

európskeho kultúrneho dedičstva, zdieľaného širokou kultúrnou verejnosťou. Na podujatí sa 

zúčastnilo vyše sto účastníkov z radov širokej odbornej verejnosti, vrátane reprezentantov 

Ministerstva kultúry SR. Príspavky sú publikované v rovnomennom zborníku, ktorý vydalo 

Červenokamenské panstvo, o. z. 

 

8. Spolupráca na konferencii „Najnovšie poznatky výskumov sakrálnej architektúry na Gemeri“. 

Tretí ročník konferencie “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej 

ceste” sa konal dňoch 30. – 31. 8. 2018 v Rožňave. Konferencia bola pripravená v spolupráci 

Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov Košice a Banská Bystrica a občianskeho 

združenia Gotická cesta.  

Prednášky, prezentované na starej radnici v Rožňave dňa 30. augusta, zaujali vyše 120 

účastníkov z radov odbornej i laickej verejnosti. Odborným garantom podujatia bola Mgr. 

Michaela Kalinová, ktorá konferenciu aj moderovala. Predstavila tiež zborník z minulého ročníka, 

ktorý je dostupný na stránke PÚSR a vyšiel aj tlačou. 

Príspevky konferencie sa týkali reštaurovania nástenných malieb, kostolných krovov, organov. 

Zaujímavá bola i prednáška Osmani na Gemeri, príspevok o rožňavskom obraze Metercia a pod.. 

Okrem ohláseného programu vystúpil s príspevkom o sakrálnych pamiatkach v Podkarpatsku aj 

p. Prijmič z Ukrajiny. Cez prestávku predstavili dobrovoľníci z Gotickej cesty novovydanú mapu 

Gotickej cesty a pozvali na sobotňajšie podujatie. Konferenciu a sprievodné podujatia podporilo 

Ministerstvo kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom. 

Súčasťou konferencie bola 31. 8. 2018 exkurzia do Malohontu, v rámci ktorej si 47 ľudí v 

autobuse a vyše 30 ďalších záujemcov, ktorí sa prepravovali vlastnými autami, pozrelo päť 

evanjelických gotických kostolov s výkladom Kataríny Damjanovovej z KPÚ Banská Bystrica a 

Edity Kušnierovej z o.z. Gotická cesta – boli to kostoly v Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, 

Kyjaticiach, Kraskove a Malých Teriakovciach. Popularizačnou časťou konferencie bolo aj 

večerné podujatie, ktoré sa konalo v bývalom rožňavskom františkánskom kláštore. Gotická 

cesta ho zorganizovala v spolupráci s Kultúrno-kreatívnym centrom Kláštor. Večer sa začal 

prehliadkou Kláštora, pokračoval moderovanou diskusiou o pamiatkach a dobrovoľníctve na 

Gemeri a skončil sa prezentáciou barokových oltárov, zreštaurovaných vďaka dotáciám MK SR s 

pomocou o. z. Gotická cesta, a koncertom s názvom Pocta baroku (František Kubiš, Andrej 

Turčin). Dňa 1. 9. 2018 na toto podujatie nadväzovalo ďalšie: „Gotická cesta otvorená“. Od 10:00 

do 18:00 hodiny bolo verejnosti sprístupnených šesť kostolov s odborným výkladom.  

Sprevádzali v nich domáci (Adam Molnár a Jana Ilčisková v Štítniku, Roman Škantár v Brdárke), 

ale i dobrovoľníci z Gotickej cesty (Peter Palgut v Henckovciach, Peter Lukáč a Michal Augustovič 

v Koceľovciach, Michal Kiča a Samuel Burda v Ochtinej, Peter Koska v Roštári). Okružnou jazdou 

navštívilo kostoly 45 ľudí v autobuse (sprevádzali Dávid Raška a Vladimír Ondrejovič), a okrem 

nich mnohí ďalší individuálne: vyše 120 ľudí v každom kostole. Okrem mapy a letákov Gotickej 

cesty boli prezentované aj pexeso a skladačka (vytvorené na Katedre výtvarnej kultúry PF UMB 

pod vedením M. Borošovej – Michalcovej). Večer sa v henckovskom kostole uskutočnil koncert 
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barokovej hudby.  Podujatie „Gotická cesta otvorená“ sa konalo ako súčasť Dní európskeho 

kultúrneho dedičstva. 

 

9. Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“.  

Krajský pamiatkový úrad Trnava zorganizoval jubilejný 25.ročník odborného pamiatkového 

seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, ktorý sa konal dňa 11.12. 2018 na Trnavskej 

radnici v zasadačke mestského zastupiteľstva. Spoluorganizátorom podujatia bolo Mesto Trnava. 

Bolo prednesených 7 prednášok prevažne na základe výsledkov archeologických výskumov 

objektov, nachádzajúcich sa v Trnavskom kraji a archívnych výskumov zaoberajúcich sa históriou 

Trnavy.  Prezentovali sa zástupcovia inštitúcií - Trnavská univerzita, Ministerstvo kultúry SR, 

Archeologický ústav SAV Nitra, SNM Bratislava, Západoslovenské múzeum Trnava, ako aj 

súkromných spoločností –Ateliér DV s.r.o. a firma CEMOS s.r.o.  

 

10. Seminár „ Monitoring a manažment svetového dedičstva“.  

Pracovné stretnutie zamerané na konzultáciu aktuálnych úloh monitoringu SKD a na prípravu 

seminára Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva sa konalo dňa 17. júla 2018 

sa na pôde Pamiatkového úradu SR. Stretnutia sa zúčastnili spracovatelia monitoringu SKD 

z príslušných krajských pamiatkových úradov, ktorí prerokovali možnosti riešenia indikovaných 

problémov ochrany jedinečnej svetovej hodnoty lokalít, ako aj organizačné otázky a tematické 

zameranie aktuálneho ročníka semináru. 

Seminár „ Monitoring a manažment svetového dedičstva“ sa konal v dňoch 6. – 7. 11. 2018 

v Trstenej – Nové ústie. Organizačne ho zabezpečoval Referát svetového kultúrneho dedičstva 

(SKD) PÚ SR v spolupráci s ONKPaPÚ. Cieľom pracovného seminára bolo zhodnotenie výsledkov 

aktuálneho cyklu monitoringu (hodnotenie stavu zachovania hodnôt v územiach SKD), súhrn a 

prezentácia realizovaných opatrení na ochranu alebo zlepšenie stavu zachovania jedinečnej 

svetovej hodnoty za jednotlivé lokality SKD na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnili spracovatelia 

monitoringu SKD z územne príslušných krajských pamiatkových úradov, správcovia lokalít a 

zástupcovia občianskych združení aktívne pôsobiacich v oblasti ochrany a prezentácie SKD. 

Seminár sa venoval aj téme protipožiarnej ochrany a jej zabezpečenia najmä v prípade 

drevených chrámov svetového dedičstva. Druhým tematickým okruhom podujatia bola 

problematika zachovania autenticity ako kľúčovej hodnoty odôvodňujúcej zápis lokalít v 

Zozname svetového dedičstva. Súčasťou programu semináru bola in situ prezentácia stavu 

zachovania drevených chrámov v Tvrdošíne a v Leštinách.   
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D/ Prioritný projekt: Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí.    

 

      Plnenie:  

1. Organizovanie Letnej školy manažmentu SKD v spolupráci krajín V4.  

V záujme rozvíjania odborných kapacít a medzinárodnej výmeny skúseností pri zachovávaní 

lokalít svetového kultúrneho dedičstva sa Pamiatkový úrad SR v roku 2018 podieľal na 

odbornom a organizačnom zabezpečení 9. ročníka letnej školy Akadémia dedičstva – 

Manažment lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v krajinách V4. Podujatie, ktoré 

organizačne zastrešuje Medzinárodné centrum kultúry v Krakove prebiehalo  od 9. do 15. júla 

2018 v Poľsku a v aktuálnom ročníku sa sústredilo na kultúrne dedičstvo regiónu Dolného 

Sliezska, najmä mierové kostoly vo Świdnici a Jawore. Keďže letná škola sa konala ako súčasť 

Európskeho roka kultúrneho dedičstva, jej tradičný formát bol rozšírený a okrem účastníkov 

z krajín V4 dostali možnosť absolvovať letnú školu aj kandidáti z Nemecka a Ukrajiny. Pracovníci 

Pamiatkového úradu SR pôsobia v organizačnom výbore letnej školy (Steering Committee of the 

V4 Cultural Experts´ Working Group) a ako odborní lektori (Ľ. Pinčíková), v pozícii účastníkov sa 

do aktuálneho ročníka zapojili J. Piecková z KPÚ Žilina a D. Sabol z KPÚ Prešov. 

 

2. Podujatia pri príležitosti Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018. 

V spolupráci s bruselským sekretariátom Značky Európske dedičstvo sa Pamiatkový úrad SR 

podieľal na príprave slovenskej verzie výstavy prezentujúcej lokality, ktoré boli do roku 2018 

ocenené Značkou Európske dedičstvo (38 lokalít z 18 európskych krajín). Výstava približujúca 

hodnoty a stručnú históriu jednotlivých lokalít paralelne v štyroch jazykoch (slovenský, anglický, 

nemecký a francúzsky) bola slávnostne otvorená dňa 27. 9. 2018 v Prešove, v rámci podujatia 

ERKD 2018 Festival architektúry a dizajnu FEAD. Výstava bola prezentovaná v priestoroch 

prešovského Múzea Solivar do 30. 10. 2018. Počas roka 2019 bude výstava prezentovaná 

v ďalších slovenských mestách.  

KPÚ Prešov 

Spoluorganizovanie FEAD 2018 - Festival architektúry a dizajnu, 26. - 28.09.2018;  

 konferencia s tématickými okruhmi EYCH 2018 - Európsky rok kultúrneho dedičstva, Cintoríny 

z 1. svetovej vojny - fenomén severovýchodného Slovenska a Dizajn historických 

hospodárskych stavieb na Slovensku 

 Vernisáž dvoch výstav v Skladoch soli v Solivare - medzinárodnej výstavy „Značka európske 

dedičstvo“ a výstavy „Architektúra obilných sýpok na Slovensku“   

 Dni otvorených dverí KPÚ Prešov s prezentáciou výstav „Sakrálna architektúra Prešovského 

kraja“, „Meštiansky dom v Prešovskom kraji“ a „Architektúra obilných sýpok na Slovensku“ 

(prenesená zo Skladu soli). 
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E/ Prioritný projekt: Výstavy. 

 

      Plnenie:  

1. Výstava „ Dedičstvo Karola Veľkého“ vo Zvolene.  

Putovná výstava vznikla v rámci projektu Kolíska európskej kultúry (Cradles of European Culture) 

v rámci programu Kultúra 2007-2013. V období od 13.9.2018 (vernisáž) bola inštalovaná vo 

Zvolene. Na inštalácii a príprave sa opätovne podieľal bývalý zamestnanec KPÚ Bratislava PhDr. 

Baxa. 
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4. Rozpočet organizácie 
                                                                                                                                                                    (v eurách) 

 
Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2017 

Schválený 
rozpočet 

2018 

Upravený 
rozpočet  

2018 

 
Skutočnosť 

2018 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
18/17x1

00 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 
z toho: 

 
707 349,97 

 
705 000 

 
635 700 

 
635 703,81 

 
90,17 

 
100,00 

200 Nedaňové 
príjmy z toho: 

 
705 489,97 

 
705 000 

 
635 700 

 
635 703,81 

 
90,17 

 
100,00 

210 Príjmy z vlast. 
majetku 

 
288 028,33 

 
310 611 

 
241 311 

 
213 139,20 

 
68,62 

 
88,33 

220 Admin. 
popl. ainé popl. 

 
406 817,11 

 
386 000 

 
386 000 

 
253 817,96 

 
65,76 

 
65,76 

230 Kapitál.príjmy 4 206,60 5 000 5 000 142 477 2849,54 2849,54 

290 Iné nedaň. 
príjmy 

 
6 437,93 

 
3 389 

 
3 389 

 
26 269,65 

 
775,14 

 
775,14 

300 Granty a 
transfery 

 
1 860,00 

 
 

    

600 Bežné 
výdavky z toho: 

 
7 660 734,16 

 
7 751 160 

 
8 293 962,42 

 
8 293 951,84 

 
107,00 

 
100,00 

610 Mzdy,platy 
služ.príjmy a OOV  

 
3 594 049 

 
3 720 035 

 
3 973 587 

 
3 973 587 

 
106,82 

 
100,00 

620 Poistné a 
prísp. do poisť. 

 
1 357 158 

 
1 300 150 

 
1 489 060 

 
1 489 060 

 
114,53 

 
100,00 

630 Tovary 
a služby z toho: 

 
2 659 527,16 

 
2 680 975 

 
2 708 980,42 

 
2 708 969,84 

 
101,04 

 
100,00 

631 Cestovné 
náhrady 

 
58 101,08 

 
90 000 

 
103 144,84 

 
103 144,84 

 
114,61 

 
100,00 

632 Energie, voda 
a komun. 

 
426 778,29 

 
451 597 

 
391 890,75 

 
391 880,17 

 
86,78 

 
100,00 

633 Materiál 565 143,96 454 584 466 780,81 466 780,81 102,68 100,00 

634 Dopravné 122 121,99 133 100 117 471,62 117 471,62 88,26 100,00 

635 Rutinná 
a štand.údržba 

 
440 124,74 

 
773 028 

 
564 802,78 

 
564 802,78 

 
73,06 

 
100,00 

636 Náj. za nájom 57 199,29 50 412 54 100,24 54 100,24 107,32 100,00 

637 Služby 990 057,81 728 254 1 010 789,38 1 010 789,38 138,80 100,00 

640 Bežné 
transfery z toho: 

 
50 000 

 
50 000 

 
122 335 

 
122 335 

 
244,67 

 
100,00 

642 Transfery 
jednotl.a  NPO 

 
47 981,29 

 
47 980 

 
120 259,99 

 
120 259,99 

 
250,65 

 
100,00 

649 Transf. do 
zahraničia 

 
 2018,71 

 
2 020 

 
2 075,01 

 
2 075,01 

 
102,72 

 
100,00 

700 Kapitálové 
výdavky z toho: 

 
179 904,30 

 
0 

 
157 231,28 

 
157 231,28 

 
 

 
100,00 

710 Obstar. KA 179 904,30 0 157 231,28 157 231,28  100,00 

Výdavky celkom   
/ BV + KV / 

 
7 840 638,46 

 
7 751 160 

 
8 451 193,70 

 
7 451 183,12 

 
109,03 

 
100,00 

Poznámka:  v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane prostriedkov EÚ a na 

spolufinancovanie a mimorozpočtové výdavky 
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4. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 

     Na úvod zhodnotenia plnenia záväzných ukazovateľov uvádzame, že rok 2018 bol z hľadiska 
zabezpečenia financovania  PÚ SR opätovne mimoriadne náročný. V roku 2018 bolo vykonaných 10 
rozpočtových opatrení. Finančne sme zabezpečovali činnosti, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných 
okruhov: 
- výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 
- realizácia plánu hlavných úloh 
- realizácia udržateľnosti digitalizácie pamiatkového fondu 
- realizácia udržateľnosti projektu Pro Monumenta 
- projekt spolupráce s mestom Trnava 
- výdavky na zabezpečenie prevádzky budov – sídiel Pamiatkového úradu SR, krajských 

pamiatkových úradov, oblastných reštaurátorských ateliérov a Múzea Červený Kláštor. 
 
     Uvedené okruhy boli financované z viacerých zdrojov: 
- štátny rozpočet 
- mimorozpočtové prostriedky 

  
     Jedným z významných problémov našej organizácie je zastaralý autopark. Keďže nám rozpočet 
nedovolí realizovať väčší nákup nových motorových vozidiel, sme stále nútení „investovať“ do opráv 
existujúceho zastaralého autoparku, čo vytvára značný tlak na náš rozpočet. Ďalším problémom, 
ktorý musel riešiť Pamiatkový úrad SR sú opravy zastaralých a opotrebovaných kotlov v jednotlivých 
budovách, ktoré má v správe úrad, rovnako aj preťažené elektrické vedenie, ktoré je potrebné 
postupne vymieňať. V nasledujúcich rokoch bude tiež treba začať s postupnou údržbou jednotlivých 
budov, ktoré má v správe úrad, čo bude vytvárať značný tlak na náš rozpočet. 
     Schválený rozpočet príjmov bol v sume  705 000,- €. Rozpočtovým opatrením č. 8 zo dňa 
20.12.2018, list MK-2850/2018-421/17680, nám bol upravený záväzný ukazovateľ príjmov o 69 300,- 
€ na sumu 635 700,- €. Celkové príjmy za rok 2018 boli dosiahnuté v sume 635 703,81 € z toho 
rozpočtované príjmy odvedené do štátneho rozpočtu v sume 635 703,81 € a príjmy z grantov 
a transferov v sume 1 860,00 €. 
     Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 7 751 160,- €, z toho bežné výdavky vo 
výške  7 751 160,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 
      V roku 2018 bolo realizovaných 10 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval 
celkové výdavky vo výške  8 451 193,70,- €, z toho bežné výdavky vo výške 8 293 962,42 € 
a kapitálové výdavky v sume  157 231,28 €. 
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2018 predstavuje sumu  8 451 183,12 €, z toho 
bežné výdavky 8 293 951,84 € a kapitálové výdavky vo výške 157 231,28 €. Organizácia čerpala 
celkové výdavky vo výške 100,00 % z upraveného rozpočtu. 
 
4.1.1. Rozpočtové opatrenia v roku 2018 

 
RO č. Program Účel € 

1 08T0103 
08T0104 

podpora KA v RO a PO 
podpora KA v zahraničí 

150 000,00 
20 000,00 

2 08S0108 oprava Kačerov majer 230 000,00 

3 08S0108 zvýšenie platových taríf 227 462,00 

4 08T0103 nálezné 72 335,00 

5 08S0108 presun z kat. 630 na kat. 610 85 000 

6 08S0108 zníženie bežných výdavkov -132 645,58 

7 08S0108 presun na kapitálové výdavky 132 645,58 

 08S0108 zníženie príjmov -69 300 
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8 zníženie počtu zamestnancov -9 osôb 

9 08S0108 zníženie bežných výdavkov -24 348 

 
10 

08S0108 
08T0103 

presun na kapitálové výdavky 24 348 
236,7 

 
4. 2. Príjmy organizácie 
 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2017 so skutočnosťou r.2018:  
                      v € 

 
Zdroj 

Položka Názov rozpočtovej položky Skutočnosť k 
31.12.2017 

Skutočnosť k 
31.12.2018 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 288 028,33 213 139,20 

111 220 Admin. a iné poplatky a platby 406 817,11 253 817,96 

111 230 Kapitálové príjmy 4 206,60 142 477,00 

111 290 Iné nedaňové príjmy 6 437,93 26 269,65 

111 200 Nedaňové príjmy 705 489,97 635 703,81 

14 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 860,00  

14 300 Granty a transfery 1 860,00  

   
Celkové príjmy 200 + 300 

 
707 349,97 

 
635 703,81 

 
V roku 2018 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie nižšie v porovnaní s rokom 
2017 nakoľko v roku 2018 Pamiatkový úrad realizoval opravu budovy v správe úradu, ktorú má 
v nájme Americká ambasáda.  Upravený rozpočet príjmov na rok 2018 bol vo výške  635 700,- €, 
ktoré organizácia prekročila o 3,81 €. 
 
4. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 
 
- Rozpočtovú položku 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme rozpočtovali v sume 

310 611,- €, celkové plnenie je v sume  213 139,20 € za prenajaté nebytové priestory.  
 
- Rozpočtovú položku 220 - Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali v sume   

386 000,- €, plnenie predstavuje  253 817,96 €, z toho za porušenie zákona č. 49/2002 o ochrane 
pamiatkového fondu sme rozpočtovali 40 000,- € a plnenie je 79 499,12 € a za reštaurovanie, 
archeologické výskumy, predaj publikácií, služby CHTO a OGD celkom 352 350,61 €. V rámci 
príjmov z reštaurovania úrad uplatnil § 22 ods.3 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a realizoval vzájomné započítanie príjmov a výdavkov, ktorou boli refundované 
výdavky – priame náklady na subdodávky a reštaurátorsky materiál. V prípade, ak by vzájomný 
zápočet príjmov a výdavkov nebol realizovaný, nebol by úrad schopný zabezpečiť financovanie 
reštaurovania z rozpočtových výdavkov na hlavnú činnosť. 

 
- Rozpočtovú položku 230 - Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 5 000,- €. V roku 2018 sa 

Pamiatkovému úradu realizovať predaj prebytočného majetku v správe úradu v celkovej sume 
142 477,- € . Úradu sa podarilo predať vyradené motorové vozidlo Škoda Octavia za 877,- €, 
nehnuteľnosť v Bardejove za 56 300,- € a pozemky v Starej Ľubovni za 85 300,- €. 

 
- Rozpočtovú položku 290 - Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 389,- €, celkové 

plnenie je v sume  26 269,65 € za dobropisy z preplatkov energií. 
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4.2.2  Mimorozpočtové prostriedky  
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2018 získal v rámci mimorozpočtových zdrojov príjem v celkov 1 860,00 € 
od mesta Trnava na vypracovanie zborníka o meste Trnava a Trnavskom kraji. 
  
4.3 Výdavky organizácie  
 
     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 7 751 160,- €, z toho bežné výdavky 
vo výške 7 751 160,- €.  
     V roku 2018 bolo realizovaných 10 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje celkové 
výdavky vo výške 8 451 193,70 €. 
 

Program Podprogram € 

08S 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 8 451 193,70 
 z toho: 

bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
8 293 962,42 

157 231,28 

08T 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 211 571,70 
 z toho: 

bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
222 335,00 

236,70 

08T 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 20 000,00 
 z toho: 

bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
20 000,00 

0,00 

 
 
4.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 
 

Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 

 
A. Bežné výdavky  

 
     Za rok 2018 sa bežné výdavky čerpali do výšky  8 208 622,- €, čo je plnenie na 100 %. 
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 
 

 
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
3 720 035 

 
3 973 587 

 
3 973 587 

 
100,00 

620  Poistné a prísp. 
zam.do poisť. a NÚP 

 
1 300 150 

 
1 489 060 

 
1 489 060 

 
100,00 

630  Tovary a služby 2 680 975 2 538 980,42 2 538 696,84 100,00 

640 Bežné transfery 50 000 50000  100,00 

 Celkom 7 751 160 8 051 627,42 8 051 616,84 100,00 

     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z bežných 
výdavkov za rok 2018 sumu  8 051 616,84 €, čo je čerpanie na  100,00 %. 
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kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      
          

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. rozpočtu 

611 - Tarifný plat 2 959 835 2 865 738,28 2 865 738,28 100,00 

612 – Príplatky 695 200 801 723,84 801 723,84 100,00 

614 – Odmeny 25 000 267 343,74 267 343,74 100,00 

616 – Doplatok k platu 40 000 38 781,14 38 781,14 100,00 

610 – Spolu 3 720 035 3 973 587,00 3 973 587,00 100,00 

 
     K 31. 12. 2018 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške  3 973 587,- € a čerpanie vo výške 
3 973 587,- €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti Pracovníci a mzdový vývoj.       
     Rozpočtovým opatrením č. 3 list MK-2850/2018-341/8467 zo dňa 21. 6. 2018 bol upravený 
rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 207 188,- €. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje 
financovanie zvýšených platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade 
s Nariadením vlády SR č.359/2017 Z.z. a zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 358/2017 Z.z., ktorým sa upravujú platové tarify na rok 2018 o 4,8 % .  
Rozpočtovým opatrením č. 5 list MK – 2850/2018-421/16655 zo dňa 4.12.2018 bol upravený 
rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 85 000,- €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené 
na zabezpečenie posilnenia osobnej hmotnej zainteresovanosti zamestnancov PÚ SR. 
 
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 
    

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
Rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. rozpočtu 

621– Poistné doV ZP 330 000 352 662,53 352 662,53 100,00 

623 – Poistenie do ostat. ZP 80 000 101 682,93 101 682,93 100,00 

625 – Poistné do SP 848 108 970 200,10 970 200,10 100,00 

627 – Príspevok do DDP 42 042 64 514,44 64 514,44 100,00 

620 – Poistné a príspevky 1 300 150 1 489 060,00 1 489 060,00 100,00 

 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu  1 489 060,- €  a čerpanie za rok 
2018 bolo na 100,00 % a predstavuje odvody za interných a externých („dohodárov“) zamestnancov 
PÚ SR. 
 
kategória 630 - Tovary a služby  
 
     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa jednotlivých 
položiek v nasledovnej tabuľke :   

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 

2018 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

630 – Tovary a služby v tom: 2 680 975 2 538 980,42 2 538 969,84 100,00 

631 Cestovné náhrady 90 000 83 144,84 83 144,84 100,00 

632  Energie, voda a komunikácie 451 597 391 890,75 391 880,17 100,00 

633  Materiál  454 584 466 780,81 466 780,81 100,00 

634  Dopravné 133 100 117 471,62 117 471,62 100,00 

635  Rutinná a štandardná údržba 773 028 514 802,78 514 802,78 100,00 

636  Nájomné za nájom 50 412 54 100,24 54 100,24 100,00 

637  Služby 728 254 910 789,38 910 789,38 100,00 
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     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a služby bola oproti upravenému rozpočtu čerpaná 
na 100,00 % : 
 
 položka 631 - Cestovné náhrady - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu v jednotlivých 

krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o čerpaní prostriedkov na 
zahraničné pracovné cesty je  uvedený v tabuľke č. 7. 

 
 položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú podpoložky: 

632 001 – energie 
632 003 – poštové a kuriérske služby 
632 005 – telekomunikačné služby    

 
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2018 udáva nasledujúca tabuľka: 
 

 
Prehľad energie 

Čerpanie v € 
za rok 2017 

Čerpanie v € 
za rok 2018 

Elektrická energia 111 346,51 118 352,02 

Plyn 162 543,63 130 360,71 

Vodné a stočné 18 037,62 16 381,20 

Spolu 291 927,76 265 093,93 

 
 položka 633 - Materiál - najvyššie čerpanie predstavuje nákup novej výpočtovej techniky, 

všeobecného a reštaurátorského materiálu, softvéru a licencií.  
 
 položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy, ktoré vyplynuli 

zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú spojené so zabezpečením 
technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, 
že je nutné realizovať obnovu autoparku, pretože opravy starých a značne opotrebených 
motorových vozidiel sú z hľadiska ekonomického nerentabilné a predražujú nám výdavky na 
dopravu.  

 
Autodoprava – porovnanie čerpania pohonných hmôt za rok  2017 a 2018 
 

Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 
za rok 2017 (v lit./€) 

Skutočnosť sledov. obd. 
za rok 2018 (v lit./€) 

 litre € litre € 

Benzín 40 479,24 49 877,83 40 266,84 55 229,49 

Nafta  9 954,22 11 187,44 10 026,74 12 547,55 

Spolu 50 433,46 61 065,27 50 293,58 67 777,04 

 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšenie čerpanie výdavkov na PHM v porovnaní s rokom 
2017, čo súviselo hlavne s miernym zvyšovaním cien PHM. 
 
 položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006) a opravy a údržba budov v správe 
organizácie. V roku 2018 sme mali tiež zvýšené výdavky na opravu výpočtovej techniky a update 
softvéru. 
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 položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje nájomné za 
nebytové priestory.  

 
 položka 637 - Ostatné tovary a služby - vysoké čerpanie bolo v podpoložke školenia, kurzy, 

semináre, z ktorej sme finančne zabezpečovali ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov, ďalej 
podpoložka všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali nákup kancelárskych potrieb predovšetkým 
súvisiacich s plnením plánu hlavných úloh a podpoložka výdavky na úhradu poplatkov a odvodov. 
Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame 
pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na dohody. Touto formou zamestnávame reštaurátorov 
a upratovačky. Treba tiež upozorniť, že v súvislosti s touto podpoložkou sa zároveň navyšujú aj 
podpoložky v kategórii 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP. 

 
kategória 640  - Bežné transfery  
 
V tejto kategórii bol schválený rozpočet  50 000,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 
 
podpoložka 642 006 Na členské príspevky                    328,00 € 
podpoložka 642 012 Na odstupné                                            0 € 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                                 21 319,50 € 
podpoložka 642 014 Jednotlivcovi                  2 865,01 € 
podpoložka 642 015 Na nemocenské                             23 412,48 € 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii                 2 075,01 €           
 
V rámci podpoložky 642 014 – Jednotlivcovi bolo vyplatené nálezné v rámci archeológie. 
Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 
   

B. Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu bol rozpočtovým opatrením č. 7/KV, list č. MK-3/2018-341/16965 zo dňa 12. 
12. 2018 povolený presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v celkovej sume 132 646,58 €. 
Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na nákup vysokozdvižného vozíka, dopravných 
prostriedkov a rekonštrukciu objektov v správe PÚ SR.  
Rozpočtovým opatrením č. 9/KV, list MK-2850/2018-421/17730 zo dňa 20. 12. 2018 nám bol 
povolený ďalší presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v celkovej sume 24 348,- €. Tieto 
finančné prostriedky boli určené na nákup prístroja na nepriamu digitalizáciu pre Chemicko-
technologické oddelenie. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Program 08S0108 Podpoložka 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12. 

2018 

nákup výpočtovej techniky 713 002 18 950,40 18 950,40 

nákup prevádz. strojov, prístr., zar. a techniky 713 004 27 776,20 27 776,20 

nákup strojov, prístrojov , zar.. techniky a náradia 713 005 24 348,00 24 348,00 

nákup dopravných prostriedkov 714 001 68 429,98 68 429,98 

prípravná a projektová dokumentácia 716 17 490,00 17 490,00 

Spolu 710 156 994,58 156 994,58 
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4.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 
 

A. Bežné výdavky 
 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
     Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK – 2163/2018-341/3781 zo dňa 26. 2. 2018 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 Tovary a služby o sumu  
150 000,- € účelovo určenú na financovanie prioritných projektov.  
     Rozpočtovým opatrením č.4 – list MK – 2850/2018-341/8748 zo dňa 28. 6. 2018 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 Tovary a služby o sumu  
72 335,- € účelovo určenú na financovanie nálezného. 
Tieto finančné prostriedky boli čerpané na tieto aktivity: 
 
- Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť    50 000,- € 
- Oprava budovy Piargská brána, Banská Štiavnica   50 000,- € 
- Dokumentačná a informačná činnosť               122 335,- € 
 
 
 Edičná a vydavateľská činnosť 
Vecné zhodnotenie: 
Cieľom PP bolo vydanie zborníkov, časopisov a bulletinov z akcií, ktoré sa konali v priebehu roka 
2018. Išlo predovšetkým o vydanie časopisu Monument revue  s príspevkami z konferencií o ochrane 
pamiatkového fondu a ďalej publikovať príspevky z metodického dňa a tým zabezpečiť sprístupnenie 
pohľadov a názorov na problematiku ochrany a obnovy historických organov v publikovanej verejne 
dostupnej forme. Všetky vydané publikácie boli určené predovšetkým ako metodická pomôcka KPÚ, 
slúžiaca však aj vlastníkom, realizátorom, verejnej správe a odbornej verejnosti. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný ukazovateľ, 
finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 50 000,- € a bol dodržaný. 

 
 Oprava budovy Piargská brána, Banská Štiavnica 
Vecné zhodnotenie: 
V druhej etape sa realizovali nasledovné práce: nová omietka, maľovanie, oprava inžinierskych sietí a 
oprava  interiérových priestorov. Po zrealizovaní opravy by objekt slúžil ako prezentačný priestor NKP 
a informačné centrum UNESCO v BŠ. 
 
Ekonomické zhodnotenie 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný ukazovateľ, 
finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 50 000,- € a bol dodržaný. 

 
 Dokumentačná a informačná činnosť 
Vecné zhodnotenie: 
Realizácia pamiatkových výskumov ohrozených národných kultúrnych pamiatok v súvislosti s ich 
plánovanou obnovou. 
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Nedeštruktívne pamiatkové výskumy v odbore archeológia zamerané na územnú - geodetickú 
identifikáciu archeologických nálezísk, zapísaných v ÚZPF   
Letecké laserové skenovanie (LIDAR) území s NKP - archeologickými lokalitami v spolupráci s 
Národným lesníckym centrom vo Zvolene. 
Spracovanie a vyhodnotenie dát z Národného lesníckeho centra vo Zvolene z doteraz realizovaného 
leteckého laserového skenovania (LIDAR) pre potreby územnej identifikácie archeologických nálezísk, 
zapísaných v ÚZPF a vytipovaných na zápis do ÚZPF (cca 30% územia SR). 
Vytypovanie nových archeologických nálezísk vhodných na zápis do ÚZPF a ich geodetické zameranie, 
súčasne príprava návrhov na vyhlásenie v Žilinskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji  
Archeologické výskumy NKP: archeologický výskum komitátneho hradu/hradiska Zemplín - poloha 
Hradisko a  kostola sv. Juraja v Kostoľanoch p. Tribečom. 
V zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, podľa § 
40, ods. 11 je Pamiatkový úrad SR povinný uhradiť nálezné, ktoré bolo vo výške 72 335,- € 
nasledovné: 
 1.podľa znaleckého posudku č. 02/2017, ktorý vypracoval Mgr. Ladislav Kvasnovský a znaleckého 
posudku č. 4/2017, ktorý vypracoval PhDr. Ivan Cheben, CSc, bol predložený Pamiatkovému úradu SR 
v Bratislave nález keramickej nádoby a strieborných mincí, ktorý objavil pán Dezider Nagy s 
manželkou. Podľa znaleckých posudkov bola stanovená výška nálezného celkom v sume 60 685,- € za 
vyššie uvedený nález. 
2.podľa znaleckého posudku č. 4/2017, ktorý vypracovala PhDr. Beata Felová, bol predložený 
Pamiatkovému úradu SR v Bratislave hromadný nález porcelánu, ktorý vykopali v interiéri NKP 
kaštieľa vo Finticiach. Podľa znaleckých posudkov bola stanovená výška nálezného celkom v sume 11 
650,- €. 
Ekonomické zhodnotenie 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný ukazovateľ, 
finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 50 000,- € a bol dodržaný. 
 
 
Skutočné čerpanie jednotlivých projektov bolo nasledovné: 
 

 
 
  
Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
Zdroj 111  
 
Rozpočtovým opatrením č. 1 – list MK – – 2163/2018-341/3781 zo dňa 26. 2. 2018 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí o sumu 20 000,- € účelovo určené na 
financovanie prioritných projektov  podľa návrhu Pamiatkového úradu SR. 
 

B. Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu bol rozpočtovým opatrením č. 7/KV, list MK-3/2018-341/16965 zo dňa 12. 
12. 2018 povolený presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v celkovej sume 132 646,58 €.   
Rozpočtovým opatrením č. 10/KV, list MK-3/2018-341/17931 zo dňa 31. 12. 2018 bol povolený 
presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v celkovej sume 24 584,70 € 

P.č. Názov projektu RK Rozpočet Čerpanie

1. Edičná a vydavateľská činnosť 637 004 50 000 50 000

2. Oprava budovy Piargská Brána, Banská Štiavnica 635 006 50 000 50 000

3. Dokumentačná a 637 005 50 000 50 000

informačná činnosť 642 014 72 335 72 335

Spolu program 08T0103 x 222 335 222 335
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Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na: 
 
 
 

 
 
 
 
4.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedkov   
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2018 získal v rámci mimorozpočtových zdrojov príjem v celkov 1 860,00 € 
od mesta Trnava ktoré použil na financovanie vypracovania zborníka o meste Trnava a Trnavskom 
kraji. 
 
4.5  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné aktivity  
 
     Pamiatkový úrad SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2018 predovšetkým na 
nasledovné aktivity: 
- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   
- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, Maďarsko a 

Poľsko 
- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 
- prezentácia Pamiatkového úradu SR 
- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového dedičstva 

UNESCO 
 
Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 7. 
 
4.6 Udržateľnosť projektov 
 
4.6.1 Digitálny pamiatkový fond  
 
     Po ukončení projektu OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a 
fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nasleduje 5 ročné obdobie udržateľnosti 
v rokoch 2016 – 2020.  
V tomto období v PÚ SR bude digitalizácia pamiatkového fondu SR zabezpečená Oddelením 
digitalizácie a grafickej dokumentácie (ďalej ODGD). ODGD je personálne obsadené minimálne 6 
digitalizérmi, od 1.11.2015 6 pracovníkmi - 4 digitalizérmi geodetmi zamestnanými v rámci projektu 
a dvoma digitalizérmi pamiatkarmi – pôvodnými odbornými pracovníkmi oddelenia pred začatím 
projektu.  

P.č. Názov projektu RI RK Rozpočet Čerpanie

Program 08S0108

1. nákup dopravných prostriedkov 28 619 714 001 0,00 68 429,98

2. nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia 36 351 713 004 0,00 27 776,20

713 002 0,00 18 950,40

713 005 0,00 24 348,00

nákup strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia 36 351 713 0,00 71 074,60

3. rekonštrukcia a modernizácia budov a stavieb v správe PÚ SR 34 229 716 0,00 17 490,00

Spolu program 08S0108 x 710 0,00 156 994,58

Program 08T0103

4. nákup pozemku 711 001 0,00 236,70

Spolu program 08T0103 711 0 236,70

Spolu program 08S + 08T 710 0 157 231,28
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Kritériom merateľnosti projektu v období udržateľnosti je 100 zdigitalizovaných objektov a 
pamiatkových predmetov ročne, z čoho vyplýva, že do konca roku 2020 bude zdigitalizovaných 
ďalších 500 pamiatkových objektov.  
Digitalizačné techniky budú totožné s technikami počas projektu. Ide o digitálne: fotografie, 
gigapixelové fotografie, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, 
fotogrametriu, geodetickú polárnu metódu a GNSS. Každý pamiatkový objekt musí byť zdigitalizovaný 
minimálne dvoma digitalizačnými technikami.  
Výstupné digitálne objekty budú: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá, 2D merateľná 
dokumentácia a technické správy. 
Pokračovať sa bude v digitalizácii najcennejšej časti pamiatkového fondu : 
1. Pamiatky a lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva, 
2. Európske kultúrne dedičstvo – v prípade nových zápisov, 
3. Pamiatkové rezervácie,  
4. Pamiatkové zóny,  
5. Súbor pamiatok (podľa zákona SNR č. 27/1987 kategória Národných kultúrnych pamiatok). 
 
4.6.2 Pro Monumenta 
 
     Pro Monumenta – prevencia údržbou sa stala novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu SR, 
ktorá do systému pamiatkovej starostlivosti v SR zaviedla kontinuálne zisťovanie stavebno-
technického stavu nehnuteľného pamiatkového fondu.  
     Prostredníctvom Odboru preventívnej údržby pamiatok PÚ SR, ktorý projekt implementoval, sa 
zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa 
odstraňujú ich drobné poruchy, no zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov 
nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Pri monitoringu sa 
používajú najmodernejšie diagnostické postupy (tablety so špecializovanou aplikáciou, termovízne 
kamery, špeciálne vybavené vozidlá) a vychádza sa z podrobnej metodiky vypracovanej pre účely 
projektu najlepšími odborníkmi v daných oblastiach pamiatkového a stavebného výskumu. 
Pamiatkový úrad SR nakrútil o projekte aj krátky dokumentárny film a vydal súbornú príručku pre 
vlastníkov a správcov nehnuteľných pamiatok, ktorú je možné nazvať pamätnicou projektu. Vyššia 
schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave prispeje k zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho 
národného kultúrneho dedičstva. 
     Tri tímy nezávislých, zručných špecialistov, ktorí vykonávali  monitoring kultúrnych pamiatok v 
troch geograficky rovnomerne alokovaných skupín – v Trnave, Banskej Štiavnici a Poprade - 
pracovisko Spišská Sobota, tiež vypracúvali príslušné Technické správy o kultúrnej pamiatke, ktoré 
završujú proces inšpekcií. Vlastníkom  pamiatok boli následne expedované aj Certifikáty o stave 
kultúrnej pamiatky.  Okrem popisu stavu budovy obidva dokumenty vlastníkovi zároveň ponúkajú 
konkrétne odporúčania a postupy na odstránenie nájdených nedostatkov. Monitorovacie tímy v 
rámci vykonaných inšpekcií poskytovali vlastníkom/správcom aj informácie o technickom stave, 
ohrozeniach, príčinách poškodenia, s odporúčaním  najefektívnejšieho spôsobu údržby konkrétnej 
pamiatky. Pre potreby hodnotiacej komisie MK SR podprogramu 1.6 OSSD vypracúvali nezávislé 
správy o technickom stave pamiatky o nehnuteľnostiach, ktoré sa uchádzajú o štátnu dotáciu. 
 
 
4.7 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   
 
- analýza výdavkov na prevádzku budov 
- významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov  
- nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 
- stav a vývoj pohľadávok celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
- stav a vývoj záväzkov celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
- dodržiavanie platobnej disciplíny, spôsob vymáhania nedobytných pohľadávok 
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- agregované údaje o iných aktívach a pasívach (napríklad existujúce a hroziace súdne spory,  
  záväzky, ktorých hodnotu organizácia nevie určiť a pod.). 
 
4.7.1 Aktíva 
4.7.1.1 Neobežný majetok  
 
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok                  

Druh majetku 
Počiatočný stav 

k 1.1.2018 Prírastky Úbytky 
Stav  

k 31.12.2018 

Dlhodob.nehmot.maj.         

Softvér 3 097 160,04                    0,00                0,00    3 097 160,04 

Licencie 0,00                 0,00        0,00              0,00 

Obstaranie DNM 0,00                 0,00                 0,00              0,00 

Spolu 3 097 160,04                       0,00               0,00  3 097 160,04 

Dlhodobý hmot.maj.     

Stavby 205 112,13              0,00                0,00     205 112,13 

Tech.zhodn. NKP 7 975 073,56 1 066 270,93                0,00  9 041 344,49 

Sam.hnut.veci a súbory 2 673 163,61             71 686,6        2 744 850,21 

Dopravné prostriedky 714 642,44     86 387,98            23 982,67        777 047,75 

Pozemky 591 479,27     0,00        9 957,17         581 522,10 

Umelecké diela 657,24              0,00          0,00            657,24 

Obstaranie DHM 1 195 169,63          157 231,28       1 205 733,51   146 667,40  

Spolu: 13 355 291,88 1 381 576,79 1 239 673,35   13 497 195,32  

 
K všetkému majetku má účtovná jednotka právo správy majetku štátu. V roku 2018 boli novými 
položkami  dlhodobého majetku: šesť nových vozidiel, projekty Pro Monumenta, počítače, RTG 
prístroj a kazety, vysokozdvižný vozík, hoblovačka, kompresor, pozemok, v celkovej hodnote 
157 231,28 €. 
Z evidencie dlhodobého majetku bol  a ekologicky zlikvidovaný, morálne a fyzicky opotrebovaný 
majetok.  
     

4.7.1.2 Obežný majetok 
 
Zásoby 
 
K 31.12.2018 vykazuje účtovná jednotka zásoby v sume 25 526,87 EUR, čo predstavuje zostatky 
reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava 3 913,35 EUR a ORA Levoča 21 613,52 EUR.  
 

Text Počiatočný stav k 
 1. 1. 2018 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2018 

ORA Bratislava 6 138,04 11 238,30 13 462,99 3 913,35 

ORA Levoča 14 008,67 59 727,55 52 122,70 21 613,52 

 
4.7.1.3 Finančný majetok 
 

Text Počiatočný stav k 
 1. 1. 2018 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2018 

Ceniny         0,00 246 406,20 246 406,20           0,00 

Sociálny fond 17 899,77    69 772,48   64 515,54   23 156,71 

Depozit       458 680,15   457 476,40 458680,15        457 476,40 
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Bežné granty     126 000,69   1 913,95     1 913,95    126 000,69 

BÚ ProMonumenta 0 0 0   0,00 

Náklady budúcich období k 31.12.2018 v sume 43 540,05 EUR tvoria najmä predplatné za časopisy, 
poistné za autá a iné náklady, ktoré súvisia s rokom 2019. V roku 2019 bude táto položka rozpustená 
do nákladov.  
 
4.7.1.4 Pohľadávky  
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky k 31.12.2018 boli v sume 10 937,66 EUR. Sú tu zahrnuté 
preddavky na energie  poskytnuté v roku 2018, zatiaľ nevyfakturované. Zostatok  pohonných látok  
v  nádržiach  služobných  motorových  vozidiel a iné  je  k  31.12.2018 3 904,02 EUR. 
Suma pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov k 31.12.2018 je  404 267,46 EUR.  
K pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov, prevažne z poskytnutých reštaurátorských služieb, 
prenájmu nebytových priestorov a pokút, ktoré presiahli dobu splatnosti bola podľa internej 
smernice vytvorená opravná položka  v roku 2018 141 819,47 EUR. V roku 2017 bola vytvorená 
opravná položka k pohľadávkam so splatnosťou do roku 2014, v sume 72 746,28 EUR.  
Po korekcii s opravnými položkami: 
 

Názov         Stav k 1.1.2018    Stav k 31.12.2018 

Pohľadávky z nedaň. rozp.príjmov  189 717,81 189 717,81 

       
4.7.2.  Pasíva 
4.7.2.1 Vlastné imanie 
 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2017             374 359,23 EUR 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2018             307 286,18 EUR 
 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2018                    - 6 072,05 EUR       
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2017                     64 524,40 EUR 
 
4.7.2.2 Záväzky 
 

Názov Stav k 31.12.2018 

Dodávatelia 252 152,21 

Ostatné rezervy 1 351,57 

Zamestnanci 260 957,17 

Sociálne a zdravotné zabezpečenie 166 891,98 

Daňové záväzky  37 509,99 

DPH  podľa §7 a §7a  Zákona č.222/2004 Z.z.  0 

Záväzky voči dodávateľom  k 31.12.2018 sú 252 152,21 EUR. Tieto záväzky tvoria dodávateľské 
faktúry za materiál resp. služby, ich splatnosť je  december 2018 a január 2019.  
Účtovná jednotka vytvorila v roku 2018 ostatné rezervy na nevyúčtovanú spotrebu vody. 
Tieto rezervy budú podľa predpokladu použité v roku 2018. 
Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu sa 
týkajú miezd zamestnancov za december 2018, ktoré budú vyplatené v januári 2018. 
Pamiatkový úrad je na základe príkazu MF SR registrovaný ako platca DPH podľa §7 a §7a  Zákona 
č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, ako osoba, ktorá nemá postavenie platiteľa 
dane, avšak je povinná platiť daň z tovarov a služieb nadobudnutých  z iného členského štátu EÚ, bez 
nároku na odpočítanie dane.  
  



107 
 

5.  Zhodnotenie zamestnanosti  
 
     V období roka 2018 Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) zabezpečoval vzdelávanie ako 
zamestnancov v štátnej službe, tak aj zamestnancov vykonávajúcich práce  vo verejnom záujme. 
     Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 
konferenciách, workshopoch, sympóziách, seminároch, kolokviách s aktívnou prezentáciou našich 
poznatkov a výskumov, ako aj na odborných prednáškach organizovaných rôznymi vzdelávacími 
inštitúciami. 
Úrad realizoval nasledovné výberové konania (úspešné) počas roka 2018: 

 VK 2018/7199 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej 
službe na zástup RD, vo funkcii – Odborný radca, Odbor preskúmavania výkonu štátnej 
správy 

 VK 2018/6592 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica 

 VK 2018/4570 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – hlavný 
štátny radca – riaditeľ KPÚ Bratislava 

 VK/2018/3790 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území 

 VK/2018/892 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ Bratislava 

 VK/2018/41 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ Bratislava 

 VK/2018/39 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ Prešov 

 VK/2018/37 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Hlavný 
radca, Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy 

 
Stav zamestnancov: 
 
     Limit zamestnancov na rok 2018 je 333 /určený rozpočtovým opatrením/. Členenie na štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je internou záležitosťou úradu 
a je nasledovné: 
 
- 183 štátnych zamestnancov 
- 150 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  
 
     V hodnotenom období zo 150 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme,  bolo 13 
zamestnankýň a 2 zamestnanci mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (6) 
a rodičovskej dovolenky (9).  
Zo 183 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo (25)  zamestnancov a zamestnankýň mimo 
evidenčného stavu, z toho (7) z dôvodu materskej dovolenky, (17) z dôvodu rodičovskej dovolenky 
a jedna zamestnankyňa čerpala neplatené voľno. 
 
K 31. 12. 2018 bol vývoj v stave zamestnancov úradu nasledovný: 
 
Štátna služba:  
 
zo 183 štátnych zamestnancov bolo v sledovanom období 25 zamestnancov mimo evidenčného stavu 
z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a neplateného voľna. Na zastupovanie počas 
materskej a rodičovskej dovolenky boli na niektoré funkcie prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej 
služby prostredníctvom výberových konaní.  
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štátnozamestnanecký pomer skončilo 20 zamestnancov; z dôvodu uplynutia dočasnej štátnej služby 
5; ukončením dohodou 9 zamestnanci; odchodom do dôchodku  3 zamestnanci, 1 v skúšobnej dobe, 
1 zamestnanec zomrel, 1 zamestnanec bol preložený na Ministerstvo kultúry. 
štátnozamestnanecký pomer vznikol 16 zamestnancom, z toho 15 z dôvodu úspešného vykonania 
výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta,  1 zamestnankyňa bola prijatá do 
dočasnej štátnej služby z dôvodu zastupovania dlhodobej práceneschopnosti štátneho zamestnanca. 
 
Výkon práce vo verejnom záujme:  
 
zo 150 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bolo v sledovanom období  5 
zamestnankýň na materskej dovolenke, 8 zamestnankýň a 2 zamestnanci na rodičovskej dovolenke. 
v priebehu sledovaného obdobia ukončilo 11 zamestnancov pracovný pomer;  4 zamestnanci ukončili 
pracovný pomer dohodou; 1 zamestnanec v skúšobnej dobe, 3 zamestnanci  ukončili pracovný pomer 
z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 3 zamestnanci z dôvodu úmrtia. 
pracovný pomer vznikol 13 zamestnancom, z toho 2 zamestnanci boli prijatí na zástup počas 
materskej a rodičovskej dovolenky a dlhodobej PN. 
 
 
Prípadné nenaplnenie stavu zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch 
kategóriách ako vo verejnej, tak i v štátnej službe, vyplýva z nedostatočného objemu finančných 
prostriedkov určených na platy zamestnancov úradu a neuskutočnenia (neprihlásenie vhodných 
uchádzačov) resp. neúspešnosti pri vyhlásených výberových konaniach v aktuálnom roku. 
        
Napriek tomu boli úlohy úradu za hodnotené obdobie plnené zvýšeným úsilím zamestnancov 
(verejná služba aj štátna služba), čo bolo riešené finančným ohodnotením formou mimoriadnych 
odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní práce, dohodami o pracovnej činnosti 
a dohodami o brigádnickej práci študentov.    
 
       V roku 2018 bolo uzatvorených 93 dohôd o pracovnej činnosti, 25 dohôd o vykonaní práce a 14 
dohôd o brigádnickej práci študenta. Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom 
pomere, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov po území celého 
Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, a tiež sa týmto spôsobom riešil problém nedostatku 
zamestnancov v oblasti reštaurovania  a archeológie s ohľadom na krátkosť času pri dodržiavaní 
termínov vykonania prác, ako aj s ohľadom  na poveternostné a iné súvisiace podmienky. 
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5. Záver :  

V roku 2018 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle pamiatkového zákona a 

v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2018, ktorý bol zaslaný sekcii kultúrneho dedičstva MK SR. 

Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové 

úrady a ich pracoviská.  

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za rok 2017 sa uskutočnil 5. apríla 2018 v zasadačke úradu.  

Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 

v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR, najmä Revízia ÚZPF SR a 

príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ SR aktívne pracoval na realizácii 

dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond. V priebehu sledovaného obdobia PÚ SR pokračoval 

v realizácii projektu Pro Monumenta - prevencia údržbou.  

Ťažisko prác v roku 2018 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku 

ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním rozhodnutí, záväzných 

stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb. 

V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4927 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu 

štátnej správy a 11 212 záväzných stanovísk. 

V rámci plnenia PHÚ na rok 2018 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. V roku 2018 bola 

spracovaná revízia 138 nehnuteľných NKP a 156 hnuteľných NKP. Uskutočnené boli aj kroky 

k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového Súpisu NKP SR - prioritne okresy 

Trenčín a Hlohovec.  

Dôležitou úlohou PÚ SR v roku 2018 je revízia pamiatkových území, zameraná v tejto etape najmä na 

realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení 

ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie 

zásad ochrany pamiatkových území. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie 

a zóny, spracované v roku 2017 a v roku 2018, boli postupne pripomienkované a následne schválené 

OMK PÚ SR. Všetky zásady sú zverejňované na webovej stránke úradu www.pamiatky.sk. 

 Revízia pamiatkových území  - spracovanie návrhov na vyhlásenie PZ: 

 PZ Pezinok  

 PZ Martin – Malá hora a Hostihora  

 PZ Čachtice  

 PZ Jabloňovce  

 PZ Pukanec  

 PZ Žilina - bulvár  

 PZ Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia  

Návrh na zrušenie pamiatkovej zóny:  PZ Východná.  

 Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území: 

KPÚ Žilina: 

 aktualizácia (textová i mapová časť) Zásad ochrany pamiatkovej zóny Nižná Boca  

 Zásady ochrany Pamiatkovej zóny Ružomberok  

 Zásady ochrany Pamiatkovej zóny Partizánska Ľupča 

KPÚ Banská Bystrica: 

 aktualizácii  ZOPU PR Kremnica  

 aktualizácia PR Banská Štiavnica  

 Zásady ochrany PZ Sirk -Železník    

http://www.pamiatky.sk/


110 
 

 

KPÚ Prešov: preverenie zásad ochrany všetkých pamiatkových území v Prešovskom kraji vo vzťahu 

k reálnemu stavu (legislatívnemu aj v teréne) s návrhom pre prioritné projekty 2019: 

- spracovanie Aktualizácie Zásad ochrany pamiatkového územia PZ Spišské Podhradie  

- spracovanie Aktualizácie Zásad ochrany pamiatkového územia PR Spišská Sobota  

- spracovanie Aktualizácie Zásad ochrany pamiatkového územia PR Prešov  

OŠIS pracoval na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania o vyhlásení 

vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP (celkovo 163 správnych konaní). 

Spracovával a vkladal výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o NKP. 

Veľa času venovali zamestnanci odboru sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti 

prostredníctvom internetovej stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej 

a klasickej korešpondencie a osobných konzultácií. ODGD riešil digitalizačné a prezentačné projekty 

na národnej a medzinárodnej úrovni (najmä OPIS 2).  

PÚ SR zabezpečil  plnenie všetkých úloh z PHÚ úradu na rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pamiatky.sk/
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Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 – 2018 

v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002:    

 

 

Rok 

 

Počet rozhodnutí 

a záväzných stanovísk  

Počet 

stanovísk 

a 

vyjadrení 

Spolu Revízia ÚZPF 

NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 

2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 

2002 4426 4270 8696 591 656 1247 

2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 

2004 8015 11685 19700 790 992 1782 

2005 6817 12199 19016 687 875 1562 

2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 

9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 

4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 

5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 

6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 

6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 

7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

2012 3983 rozhodnutí 

7673 záv. stanovísk 

2080 13736 259 407 666 

2013 4694 rozhodnutí 

8311záv. stanovísk 

871 13876 139 + 

148 

opráv 

330 + 2 

opravy 

469 + 150 

opráv 

2014 4155 rozhodnutí 

7047 záv. stanovísk 

4779 15981 243 338 581 

2015 4376 rozhodnutí 

9631 záv .stanovísk 

13159 27166 268 431 699 

2016 4919 rozhodnutí 

11470 záv  stanovísk 

10703 27092 232 321 553 

2017 4884 rozhodnutí 

10889 záv. stanovísk 

10671 26 444 215 256 471 

2018 4927 rozhodnutí 

11 212 záv. stanovísk 

12 205 28 344 138 156 294 
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Zoznam skratiek použitých v správe za rok 2018 
 
AIS OP SQL   automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL     aktualizačný list 
AR     automatizovaný register  
DEKD     dni európskeho kultúrneho dedičstva 
GIS     geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KN     kataster nehnuteľností 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MPR    mestská pamiatková rezervácia 
MV SR    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
NGR    námestník generálnej riaditeľky 
NhNKP    nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP, KP    národná kultúrna pamiatka 
NPÚ    Národní památkový ústav  
ODGD    Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie 
ONKPaPÚ   Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území 
OMK PÚ SR   Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP     ochranné pásmo 
OPÚ    odbor pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva 
OPÚP    odbor preventívnej údržby pamiatok 
OPVŠS    odbor preskúmavania výkonu štátnej správy 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
PO     pamiatkový objekt 
PP     pamiatkový predmet 
PR     pamiatková rezervácia 
PRĽA    pamiatková rezervácia ľudovej architektúry 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ     pamiatková zóna 
S     spolupráca 
SKD     svetové kultúrne dedičstvo 
SQL     search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
SÚPS    Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 
SÚPSOP   Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
ŠÚPS    Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 
T     termín 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Z     zodpovednosť 
ZS     záväzné stanovisko 
ZŠ     základná škola 
 


