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

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

 
Poradné orgány: 

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 zákona č. 

479/2005 Z. z. (ďalej len „pamiatkový zákon“) a Rozhodnutím Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo: MK  572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  bol zriadený od 1. 4. 2002 Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad SR“) a krajské pamiatkové úrady (ďalej len 
„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 
„ministerstvo“), 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 SR 
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 konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach 
samostatne. Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, 
Prešov, Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 
 
OBLASTNÉ REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY. 
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      Oblastné reštaurátorské ateliéry sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 
bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc 
štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých ateliérov sú: Bratislava 
a Levoča. 
 
Telefón: 02/54 77 44 44 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: supsop1@ba.telecom.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
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2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:  

V súlade so svojím poslaním v zmysle pamiatkového zákona je organizácia 
zameraná vo svojej perspektíve prioritne na nasledovné úlohy: 

 
STÁLE ČINNOSTI: 

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

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

� výkon štátnej správy v 2.stupni v Pamiatkovom úrade Bratislava; 
� teoretická a výskumná činnosť v oblasti reštaurovania; 
� spracovanie štatistických výkazov Kult 1-01  za SR. 

 
DLHODOBÉ ČINNOSTI: 

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

� aktualizácia a revízia Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.  
 
KRÁTKODOBÉ ČINNOSTI: 

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

� výkon reštaurovania ako účelovej pomoci štátu pri ohrozených pamiatkach; 
� analyticko-technologické činnosti v oblasti reštaurovania; 
� dokumentácia pamiatkového fondu. 
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3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

V roku 2008 neuzavrel Pamiatkový úrad SR žiadny kontrakt. 
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4.4. Hlavné činnosti: 
Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 
 

I. Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona 
č. 479/2005 Z. z.  
II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 

 
I. Hlavné činnosti v zmysle Zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení 
zákona č. 479/2005 Z. z.: 

 
PAMIATKOVÝ  ÚRAD  
 
a) riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 

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

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

konaní (správny poriadok) vo veciach zverených mu pamiatkovým zákonom,  
e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo 

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

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

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

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

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

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

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

 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD 
 
a) sleduje stav a využívanie pamiatkového fondu a vykonáva štátny dohľad nad zabezpečením 

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

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

c) poskytuje krajským úradom a okresným úradom na ich požiadanie, ako aj samosprávnym 
krajom a obciam výpisy z ústredného zoznamu podľa ich územných obvodov (§ 11 ods. 2 
písm. c), 
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d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní 
pamiatkového fondu a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc (11 ods. 2 písm. d), 

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

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

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

h) ukladá pokuty podľa §-ov 42,43 pamiatkového zákona  v prípade priestupkov a iných  
i) správnych deliktov v zmysle zákona (§ 11 ods. 2 písm. h) .   
 
OBLASTNÝ REŠTAURÁTORSKÝ ATELIÉR 
 
a) Zabezpečuje reštaurátorsky výskum kultúrnych pamiatok 
b) Zabezpečuje reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych 

pamiatkach 
 
 
II. Hlavné činnosti v zmysle Plánu hlavných úloh: 

 
a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného 

rozpisu lokalít, príprava Súpisu pamiatok Slovenska. 
b) Revízia pamiatkových území.  
c) Vitráže - celoslovenské zmapovanie a výskum.  
d) Monitoring aktuálneho stavu a využitia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

s cieľom účinne zabezpečiť trvale vyhovujúci stavebno-technický stav a využitie NKP 
v súlade s ich pamiatkovým hodnotami. 

e) Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
f) Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
g) Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na NKP.  
h) Budovanie geografického informačného systému pamiatkového fondu - automatizácia 

načítavania a územného priemetu databáz. 
i) Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2005. 
j) Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na     

internetových stránkach www.pamiatky.sk, www.heritage.sk, slovenskej časti 
www.european-heritage.net    

k) Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
l) Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
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5. 5.  Rozpočet organizácie 
    Schvál. Uprav.   % Index 
Ukazovateľ Skut. rozpočet rozpočet Skut. čerpania 2:1x100 
  2007 2008 2008 2008 4:3x100  

A 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 17 596 24 850 15 250 34 054 223,30 141,23 
   z toho:        
200 Nedaňové príjmy 17 596 24 850 15 250 16 374 107,37 141,23 
   z toho:        
210 Príjmy z vlast. majetku 6 667 12 000 4 643 2 716 58,50 179,99 
220 Adm. a iné popl. a pl. 8 763 12 530 10 287 4 864 47,28 142,99 
230 Kapitálové príjmy 807 250 250 8 334 3333,60 30,98 
290 Iné nedaň. príjmy 364 70 70 460 657,14 19,23 
300 Granty a transfery 995 0 0 17 680   
z toho:       
310 Tuzemské bežné 995 0 0 14 740   
320 Tuzemské kapitálové 0 0 0 2 940   
600 Bežné výdavky 148 608 144 633 150 591 153 530 101,95 97,33 
   z toho:        
610 Mzdy,platy 
služ.príjmy a OOV 72 972 73 546 73 996 74 031 100,05 100,79 
620 Poistné a prísp. 
zamest. do poisť. a NÚP 25 016 25 704 25 861 25 874 100,05 102,75 
630 Tovary a ďalšie služby 50 070 43 193 49 151 52 042 105,88 90,28 
   z toho:        
631 Cestovné výdavky 2 689 2 600 2 394 2 394 100,00 96,70 
632 Energie, voda a komun. 11 907 11 610 13 754 13 754 100,00 97,51 
633 Materiál a služby 4 709 5 127 4 522 4 607 101,88 108,88 
634 Dopravné 2 874 2 720 3 223 3 225 100,00 94,64 
635 Rut. a štan. údržba 8 558 7 610 2 531 5304 209,56 88,92 
636 Nájomné za prenájom 1 676 960 2 224 2 224 100,02 57,28 
637 Ostatné tovary a služby 17 657 12 566 20 502 20 534 100,16 71,17 
640 Bežné transfery 550 2 190 1 583 1 583 100,00 398,18 
   z toho:        
642 Transfery jednotl. a 
nezisk. PO 

             
549 2 189 1 571 1 571 100,00 398,72 

z toho:        
642006 Na členské 0 1 10  10 100,00  
642012 Na odstupné 168 1 785 999 999 100,00 1602,50 
642013 Na odchodné 147 150 286 286 100,00 102,04 
642014 Jednotlivcovi 2 0 23 23 100,00  
642015 Na nemocenské 232 250 253 253 100,00 107,76 
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    Schvál. Uprav.   % Index 
Ukazovateľ Skut. rozpočet rozpočet Skut. Čerpania 2:1x100 
  2007 2008 2008 2008 4:3x100  

A 1 2 3 4 5 6 

649 Transfery do zahr. 1 4 12 12 100,00 400,00 
z toho:        
649003 Medzinár. organiz. 1 4 12 12 100,00 400,00 
700 Kapitálové výdavky 4 542 1 570 35 470 50 209 141,55 34,57 
   z toho:        
710 Obstar.kap. aktív 4 542 1 570 35 470 50 209 141,55 34,57 
         
Výdavky celkom  /BV + 
KV/ 153 150 146 203 186 061 203 739 109,50 95,46 
 
Schválený rozpočet príjmov bol v sume 24 850 tis. Sk. Celkové príjmy za rok 2008 v rámci 
zdroja 111 boli dosiahnuté v sume 16 374 tis. Sk 
Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 146 203 tis. Sk, z toho bežné výdavky 
vo výške 144 633 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 1 570 tis. Sk. 
V roku 2008 bolo realizovaných 9 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval 
celkové výdavky vo výške 186 061 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo výške 150 591 tis. Sk 
a kapitálové výdavky v sume 35 470 tis. Sk. 
Skutočné čerpanie verejných výdavkov za rok 2008 predstavuje sumu 203 739 tis. Sk, z toho 
bežné výdavky  153 530 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 50 209 tis. Sk.  
 
Príjmy organizácie 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2008 so skutočnosťou r.2007 
                                                                                                                                     v tis. Sk 

 
Zdroj  Položka Názov rozpočtovej položky 

Skutočnosť k 
31.12.2007 

Skutočnosť k 
31.12.2008 

111 210 Príjmy z podnikania a vl.maj 6 668 2 716 
111 220 Administratívne a iné poplatky a platby 8 762 4 864 
111 230 Kapitálové príjmy 807 8 334 
111 290 Iné nedaňové príjmy 334 460 
111 200 Nedaňové príjmy 16 571 16 374 
14 310 Tuzemské bežné granty a transfery 944 145 
14 320 Tuzemské kapitálové granty  175 
14 300 Granty a transfery  320 
72c 290 Iné nedaňové príjmy   
72c 310 Tuzemské bežné granty a transfery  2 773 
72c 320 Granty  14 565 
72e 290 Iné nedaňové príjmy 30  
72h 310 Tuzemské bežné granty a transfery 40 22 
72 300 Granty a transfery 1 014 17 360 

  Celkové príjmy 17 596 34 054 
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V roku 2008 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie nižšie ako v roku 
2007. Toto nižšie plnenie príjmov bolo spôsobené neuhradením nájomného budovy na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorú prenajímame americkému veľvyslanectvu, ako 
aj poklesom príjmov z reštaurovania z dôvodu nedostatku zákazok a obmedzených možností 
zabezpečiť finančne materiálové a iné náklady na reštaurovanie z výdavkov organizácie. 
Upravený rozpočet príjmov na rok 2008 bol vo výške 15 250 tis. Sk, ktoré organizácia  
prekročila na sumu 16 374 tis. Sk. Mimorozpočtové príjmy zdroj 14 a 72 organizácia dosiahla 
vo výške  17 680 tis. Sk, ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu výdavkov použila. 
     
Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 

- Rozpočtová kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sme rozpočtovali 
v sume  12 000 tis. Sk, celkové plnenie je v sume 2 716 355,30 Sk, z toho za prenajaté 
nebytové priestory 2 716 355,30 Sk. Plnenie príjmov tejto položky nebolo naplnené 
z dôvodu neuhradenia nájomného za budovu amerického veľvyslanectva na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. 

- Rozpočtovú položku 220 Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali 
v sume  12 530 tis. Sk, plnenie predstavuje  4 864 277,50 Sk, z toho za porušenie 
zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu  sme rozpočtovali  300 tis. Sk 
a plnenie je 942 898,- Sk a za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj 
publikácií, služby CHTO a OGD celkom vo výške 3 921 379350 Sk. 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 250 tis Sk, 
plnenie je v sume 8 334 035,50 Sk za predaj ojazdených automobilov vo výške 
29 035,50 Sk, odpredaj nehnuteľnosti Bardejov, Radničné nám. č.40 vo výške 
7 150 000,- Sk, odpredaj trafostanice vo výške 1 000 000,- a odpredaj garáže vo výške 
155 000,- Sk. 

- Rozpočtovú položku 290 Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  70 tis. Sk, 
celkové plnenie je v sume  459 617,70 Sk. 

 
Granty a mimorozpočtové príjmy – zdroj 14 a72 

 
Pamiatkový úrad SR v roku 2008 získal v rámci zdrojov 14 a 72 nasledovné príjmy: 
 

1. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume       144 737,- Sk 
- kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume     174 930,- Sk 
2. Zdroj 72 C 

       -    kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume  17 338 396,30 Sk 
3. Zdroj 72 h  
- kategória 310 Tuzemské bežné granty a transfery v celkovej sume         22 306,50 Sk 
 
  Spolu zdroj 14 +72        17 680 369,80 Sk 

Granty a mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu 17 680 369,80 Sk. Tieto finančné 
prostriedky predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR. 
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Výdavky organizácie  

 
     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli  schválené vo výške 146 203 tis. Sk, z toho 
bežné výdavky vo výške 144 633 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 1 570 tis. Sk.  
     V roku 2008 bolo realizovaných 9 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje 
celkové výdavky vo výške 186 061,142 tis. Sk. 
                                                                                     v tis. Sk 

Program Podprogram Sk 
08S 08S0108 145 911 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
144 341 

1 570 
08T 08T0103 5 688,142 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
5 400 

288,142 
08T 08T0104 850 
z toho: 
bežné výdavky 

  
850 

08T 08T0105 33 612 
Z toho: 
kapitálové výdavky 

 
 

 
33 612 

 
 
Program 08S  
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
Bežné výdavky  
 
     V roku 2008 sa bežné výdavky čerpali do výšky 144 340 tis. Sk, čo je plnenie na     
99,99%. V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v tis. Sk): 
 
 
Ukazovateľ Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie % čerpania  

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
73 546 

 
73 996 

 
73 996 

 
100,00 

620  oistné a prísp. 
        zam.do poisť. a NÚP 

 
25 704 

 
25 861 

 
25 861 

 
100,00 

630  Tovary a ďalšie 
       služby 

 
43 193 

 
42 901 

 
42 900 

 
99,99 

 
640 bežné transfery 

 
2 190 

 
1 583 

 
1 583 

 
100,00 

 
       Celkom 

 
144 633 

 
144 341 

 
144 340 

 
99,99 

 
     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z 
bežných výdavkov za rok 2008 sumu 144 340 tis. Sk, čo je čerpanie na 99,99 %. 
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V kategórii 630 - Tovary a služby, organizácia nedočerpala celkový rozpočet o 1 tis. Sk. 
Čerpanie finančných prostriedkov bolo však zúžené iba na najpotrebnejšie tovary a služby pre 
zabezpečenie chodu PÚ SR. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že PÚ SR financuje 8 
krajských pamiatkových úradov a 2 reštaurátorské ateliéry, ktoré sú umiestnené v budovách 
po celej SR, čiže je potrebné zabezpečiť prevádzku v týchto budovách.  
 
V kategórii 630 - Tovary a služby nie sú dostatočne finančne kryté najmä: 
 
- výkon štátnej správy (poštovné, cestovné, PHM, kanc. mat., kanc. papier, atď) 
- právne poradenstvo, štúdie a expertízy súvisiace s výkonom štátnej správy 
- telekomunikačné služby (telefóny, fax, internet) 
- údržba výpočtovej techniky a zavedenie reg. poriadku 
- prídel do sociálneho fondu  
- plnenie PHÚ - revízia ÚZKP 
- dodávka energií 
- oprava automobilov (z titulu zastaralého autoparku) 
- dane a miestne poplatky 
- prenájom zariadení na reprografické práce 
 
kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV  
                  v tis. Sk 

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 

611 – Tarifný plat 63 641 58 675 58 675 100,00 
612 - Príplatky 9 800 14 249 14 249 100,00 
614 - Odmeny 103 1 072 1 072 100,00 
616 - Doplatok k platu 2 0 0  
 
610 - Spolu 

 
73 546 

 
73 996 

 
73 996 

 
100,00 

 
 K 31.12.2008 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 73 996 tis. Sk 
a čerpanie vo výške 73 996 tis. Sk. čo je čerpanie na 100 %. Podrobný rozbor mzdových 
prostriedkov je uvedený v časti Personálne otázky.  
  
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP  
 
Prehľad čerpania podľa položiek za rok 2008  v tis. Sk 
              v tis. Sk 

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený  
Rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
7 435 

 
6 956 

 
6 956 

 
100,00 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
17 829 

 
18 443 

 
18 443 

 
100,00 

627 – Príspevok do 
doplnk. dôch. poisťovní 

 
440 

 
462 

 
462 

 
100,00 

 
620 – Poistné a príspevky 

 
25 704 

 
25 861 

 

 
25 861 

 
100,00 
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V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol schválený rozpočet na rok 2008 vo výške     25 704 
tis. Sk a čerpanie za rok 2008 bolo na 100,00 %. Čerpanie poistného zodpovedá objemu 
miezd. 
 
kategória 630 - Tovary a služby  

 
     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa 
jednotlivých položiek v tis. Sk v nasledovnej tabuľke :   
                                                                                                                                 v tis. Sk 

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
rozpočet 

Čerpanie  
rok 

2008 

 
%  

plnenia 
630 – Tovary a ďalšie služby v tom: 43 193 42 901 42 900 62,63 
- 631  Cestovné výdavky 2 600 1 794 1 793 99,99 
- 632  Energie, voda a komunikácie 11 610 13 754 13 754 100,00 
- 633  Materiál a služby  5 127 4 522 4 522 100,00 
- 634  Dopravné 2 720 3 223 3 223 100,00 
- 635  Rutinná a štandardná údržba 7 610 2 531 2 531 100,00 
- 636  Nájomné za prenájom 960 2 224 2 224 100,00 
- 637  Tovary a ďalšie služby 12 566 14 852 14 852 100,00 

  
     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a ďalšie služby bola v jednotlivých 
položkách čerpaná na 99,99 % nasledovne: 

 
� položka 631 - Cestovné výdavky - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu 

v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o 
čerpaní prostriedkov na zahraničné pracovné cesty je  uvedený v tabuľke č. 7. 

� položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 
podpoložky: 
-  632 001 - energie (zníženie rozpočtu)  
- 632 003 – poštovné a telekom. služby (zvýšenie poplatkov za poštovné a využívanie 
internetu) 
 

Prehľad čerpania energetických zdrojov v Sk za rok 2008 udáva nasledujúca tabuľka. 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v Sk 
za rok 2007 

Čerpanie v Sk 
za rok 2008 

Elektrická energia 3 604 972,71 3 083 742,60 
Plyn 3 853 151,36 6 140 369,10 
Vodné a stočné 351 665,73 385 997,80 
Ostatná energia   
Spolu 7 809 789,80 9 610 109,50 

 
� položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie predstavuje reštaurátorský materiál.  
� položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy, 

ktoré vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú 
spojené so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK.  
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Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2008  
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2007 (v lit./Sk) 
Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2008 (v lit./Sk) 

 litre Sk litre Sk 
Benzín 34 893,36 1 357 352,81 37 689,48 1 442 753,20 
Nafta  3 250 133 250 3 179,50 129 831,70 
Spolu 38 143,36 1 490 601,81 40 868,98 1 572 584,90 
 
� položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 031). 
� položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie tejto položky 

ovplyvnilo nájomné za reprografickú techniku a zvýšenie nájomného za nebytové 
priestory. 

� položka 637 - Ostatné tovary a služby - najväčšie čerpanie bolo v podpoložke špeciálne 
služby, z ktorej sme finančne zabezpečovali právne poradenstvo, ďalej podpoložka 
všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali výrobu fotodokumentácie a podpoložka výdavky 
na úhradu poplatkov a odvodov. Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto 
položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na 
dohody a suplujú chýbajúcich pracovníkov v stálom pracovnom pomere. 

 40  - Bežné transfery  

kategórii bol schválený rozpočet  2 190 tis. Sk. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 

podpoložka 642 006 Na členské príspevky    10 tis. Sk 
podpoložka 642 012 Na odstupné    999 tis. Sk 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                        286 tis. Sk                        
podpoložka 642 014 Jednotlivcovi        23 tis. Sk 
podpoložka 642 015 Na nemocenské    253 tis. Sk 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii     12 tis. Sk           
 Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 

 
Kategória 700 Kapitálové výdavky  

Program 08S 
Podprogram 08S0108 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
Pamiatkovému úradu boli rozpočtovým listom č. MK-562/2008-100/1334 na rok 2008 
pridelené na kapitálové výdavky v podprograme 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu, 
kat. 700 kapitálové výdavky, položka 717, podpoložka 717 002 –Rekonštrukcia 
a modernizácia 1 570 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na rekonštrukciu 
objektu Leškova 17, Bratislava, ktorá bola dokončená.  
 
Program 08T 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
Bežné výdavky 
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Rozpočtovým opatrením č.2 – list MK 562/2008-100/4134 zo dňa 17. marca 2008 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 ďalšie služby o čiastku 5 400 tis. Sk účelovo určenú v rámci prioritných 
projektov v r. 2008 na financovanie týchto aktivít: 
 

� Vypracovanie zásad ochrany pre pamiatkové územia  1 000 tis. Sk 
� Súpis pamiatok na území Slovenska     1 500 tis. Sk 
� Projekt výskum – Kostol sv. Margity v Kopčanoch      500 tis. Sk 
� Konzervácia verzus rozvoj ochrany        300 tis. Sk 
� Hodnoty ochrany urbanistických štruktúr       300 tis. Sk 
� Vydanie revue pre kultúrne dedičstvo    1 300 tis. Sk 
� Monumentorum Tutella – vydanie zborníka       350 tis. Sk 
� Cena Pamiatok a múzeí 2008         150 tis. Sk 

 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
        v tis. Sk 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet 
v tis. Sk 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2008 
 637 001 300 300 
 637 002 150 150 
 637 003 300 300 
 637 004 1 650 1 650 
 637 005 500 500 
 637 010 1 500 1 500 
 637 011 1 000 1 000 
 637 030 0 0 
Spolu  5 400 5 400 
 
Kapitálové výdavky 
Zdroj 1315 
Rozpočtovým opatrením č.1/KV – list MK 562/08-102/1577 zo dňa 28. januára 2008 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na kapitálové výdavky v podprograme 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO kat. 700 kapitálové výdavky o čiastku 288,142 tis. Sk 
účelovo určenú na financovanie aktivity: 
 
� Rekonštrukcia objektu Cukrová 1, Trnava    288,142 tis. Sk 
 
Tieto finančné prostriedky organizácia čerpal v II. polroku v celkovej sume 287 924,62 Sk.  
Z týchto finančných prostriedkov bola realizovaná inžinierska činnosť. 
Nevyčerpaný zostatok v sume 217,38 Sk bol odvedený do rozpočtu. 

         v tis. Sk 

Program 08T0103 Položka 
Rozpočet 
v tis. Sk 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2008 

Rekonštrukcia Trnava 716 288,142 287 924,62 
Spolu  288,142 287 924,62 
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Program 08T 
Podprogram 08T0104 - Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.2 – list MK  562/2008-100/4134 zo dňa 17. 
marca 2008 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0104 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 850 tis. 
Sk účelovo určenú na financovanie nasledovnej kultúrnej aktivity: 
 
� Vyslanie do zahraničia      600 tis. Sk 
� Propagácia lokalít svetového dedičstva    250 tis. Sk 
 

v tis. Sk 

Program 08T0104 Podpoložka 
Rozpočet 
v tis. Sk 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2008 

 631 002 600 600 
 637 003 250 249 
Spolu  850 849 
 
Tieto finančné prostriedky boli v závere roka zúčtované podľa jednotlivých projektov. 
Nevyčerpaný zostatok v sume 1 375,90 Sk bol odvedený do rozpočtu. 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
Kapitálové výdavky 
 
 
• Rozpočtovým opatrením č. 3/KV list MK-562/08-100/6146 bol upravený rozpočet  

v podprograme 08T0105 o sumu 750 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli určené  na: 
 
       vybudovanie štrukturovanej kabeláže pre PÚ SR a pre KPÚ Žilina, Košice a Prešov 

                                                                                                   750 tis. Sk 
 
• Rozpočtovým opatrením č. 6/KV list MK-562/08-100/15275 bol upravený rozpočet  

v podprograme 08T0105 o sumu 130 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli určené  na: 
 
rekonštrukcia existujúcej LAN siete na KPÚ Nitra                  130 tis. Sk 

 
• Rozpočtovým opatrením č. 7/KV list MK-562/08-100/15743 bol upravený rozpočet  

v podprograme 08T0105 o sumu 32 732 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli určené  
na: 
 
konsolidácia dátových zdrojov a web služieb v IS v správe PÚ SR           32 732 tis. Sk 
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Program 08T0105 Položka 
Rozpočet 
v tis. Sk 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2008 

Vybud. štrukt. kabeláže 713 750 749 
Rekonštruk. LAN 717 002 130 129 
Konsol. dat. zdrojov a web 
služieb v IS PÚ SR 

711 003 
713 002 

27 131 
5 601 

27 131 
5 601 

Spolu  33 612 33 610 
 

Mimorozpočtové prostriedky   
� zdroj 14  

– SAV zmluva o poskytnutí účelových prostriedkov                               32 tis. Sk 
– mesto Nitra zmluva o poskytnutí dotácie       15 tis. Sk 
– mesto Žilina zmluva o poskytnutí dotácie       60 tis. Sk 

      – SAV zmluva o poskytnutí účelových prostriedkov                              228 tis. Sk 
 
� zdroj 72c  

– grant SPP účelovo určený na opravu striech a rekonštrukciu objektu B Kláštora 
kartuziánov v Červenom Kláštore v sume       
           7 500 tis. Sk 
– grant SPP účelovo určený na rekonštrukciu Kačerov Majer, Cukrová 1, Trnava 

 7 500 tis. Sk 
 

� zdroj 72h  
 – príjem zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 22 tis. Sk. Ide o príjem poskytnutý 
Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Trnave ako aktivačný príspevok. 

 
6. 6. Personálne otázky 

zamestnancov 
         Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008 číslo MK 562/2008-
100/1334 zo dňa 24.1.2008  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ 
SR“) pre rok 2008 stanovený limit zamestnancov  336, bez členenia na štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Rozdelenie počtu 
zamestnancov na štátnych a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je 
v kompetencii PÚ SR, a je nasledovné 178 štátnych zamestnancov, 142 zamestnancov pri 
výkone prác vo verejnom záujme, (t.j. 320, viac funkčných miest PÚ SR nevytvoril vzhľadom 
na prebiehajúci personálny audit a jeho predpokladané výsledky týkajúce sa znižovania počtu 
zamestnancov ). Rozpočtovým opatrením č.MK-562/2008-100/14532 zo dňa 15.10.2008 nám 
bo pre rok 2008 znížený limit zamestnancov na 327. 
         PÚ SR mal k 1.1.2008  zo 142 funkčných miest pri výkone prác vo verejnom záujme 
pracovnými zmluvami pokrytých 139 a zo 178 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo 
vymenovaných do dočasnej alebo stálej štátnej služby 178 štátnych zamestnancov.  

- Štátna služba: zo 178 štátnych zamestnancov bolo 15 zamestnankýň mimo 
evidenčného stavu z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky,  3 zamestnankyne 
dlhodobo práceneschopné (viac ako 3 mesiace) a 1 zamestnanec z dôvodu služobného 
voľna bez náhrady platu viac ako 4 týždne.  Počas tohto obdobia boli na ich miesta 
prijatí na zastupovanie 11 zamestnanci v dočasnej štátnej službe. Jedna štátna 
zamestnankyňa  pracovala na kratší služobný čas. 
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- Výkon práce vo verejnom záujme: zo 139 zamestnancov vykonávajúcich práce   vo 

verejnom záujme bolo 6 zamestnankýň mimo evidenčného stavu, z dôvodu materskej 
a rodičovskej dovolenky, 1 z dôvodu služobného voľna bez náhrady platu viac ako 4 
týždne. Počas tohto obdobia bola prijatá jedna zamestnankyňa na dobu určitú na 
zastupovanie. Ostatných neprítomných zamestnancov zastupujú dočasne kolegovia.  9 
zamestnancov pracuje na skrátený pracovný úväzok, z toho 2 z dôvodu zdravotného 
postihnutia.  

 
     V priebehu roka 2008 skončilo štátnu službu v PÚ SR 14 štátnych zamestnancov, z toho 2 
zamestnanci trvalým preložením do iného služobného úradu, 1 zamestnanec v skúšobnej 
dobe, 1 zamestnanec úmrtím a 1 zamestnanec z dôvodu prvého odchodu do starobného 
dôchodku, ostatní skončili na vlastnú žiadosť bez uvedenia dôvodov. Súčasne boli prijatí do 
dočasnej štátnej služby 3 zamestnanci, z toho 1 na voľné miesto do výberového konania a 2 
na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. Počas uvedeného obdobia boli   
prijatí 8 štátni zamestnanci do dočasnej štátnej služby, z toho 3 na zastupovanie počas 
materskej a rodičovskej dovolenky a 5 na uvoľnené miesta.   
     V priebehu roka 2008 skončilo pracovný pomer v PÚ SR 13 zamestnancov, z toho 2 
z organizačných dôvodov uskutočnených v roku 2007 z dôvodu RD a dlhodobej PN, 1 
zamestnanec v skúšobnej dobe,  1 zamestnanec z dôvodu prvého odchodu do starobného 
dôchodku a 1 zamestnancovi skončil pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, ostatní 
skončili dohodou na vlastnú žiadosť a bez uvedenia dôvodov. Uskutočnilo sa výberové 
konanie na obsadenie funkcie Vedúceho technicko-prevádzkového oddelenia,  ktoré však bolo 
neúspešné, zamestnanec skončil na podnet PÚ SR v skúšobnej dobe. Počas uvedeného 
obdobia bolo  prijatých 10 zamestnancov na voľné miesta.  
     Ku dňu 31.12. 2008 bol evidenčný stav zamestnancov 307, toho ženy 197. Na materskej 
dovolenke boli 3 zamestnankyne, na rodičovskej 9 zamestnankýň. Z celkového počtu sú 3 
zamestnanci ZP I. a 1 zamestnanec ZP II.  
 
 
      V priebehu roka 2008 mal PÚ SR uzatvorené prostredníctvom  Krajských pamiatkových 
úradov Trnava a Nitra - Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 
zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a Nitra – Dohoda o zabezpečení podmienok 
vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy 
podľa § 51 citovaného zákona s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave a  Nitre.  
Tieto činnosti  vykonávali uchádzači  bez nároku na plat.  
Súčasne bola uzatvorená 1 Zmluva o zabezpečení odborného výcviku pre žiakov Združenej 
strednej umeleckej školy v Kežmarku na šk. rok 2007/2008. Odborný výcvik žiakov bol 
vykonávaný bez nároku na plat či odmenu.  

 
 
Vývoj miezd 
 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  č. MK 562/2008-100/1334 zo 
dňa 24.1.2008 nám určilo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2008 – 
rozpočtová položka  610 – nasledovne: celkom 73 546 tis. Sk, Rozpočtovým opatrením č.9 
MK-562/2008-100/14928 zo dňa 22.12.2008 bola  upravená rozpočtová položka 610 
nasledovne: 73 996 tis. Sk,  bez členenia na štátnu a „výkon prác vo verejnom záujme.   
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       Mzdové prostriedky boli v priebehu  roku 2008 čerpané v celkovej sume 74 031 tis. Sk, 
z toho mimorozpočtové prostriedky vo výške 35 tis. Sk. 
 
Čerpanie mzdových prostriedkov bolo nasledovné: 
 

1. Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v celkovej sume 27 832 tis. Sk 
Z toho: 

- Tarifný plat    22 446 tis. Sk 
- Príplatky spolu     4 908 tis. Sk 

V tom: osobný     4 370 tis. Sk 
  za riadenie        127 tis. Sk 
  ostatné        411 tis. Sk 

- Odmeny spolu        478 tis. Sk 
V tom: mimoriadne        449 tis. Sk 
  pri životných jubileách        29 tis. Sk 
 

2. Zamestnanci v štátnej službe v celkovej sume  46 199 tis. Sk 
Z toho: 

- Z mimorozpočtových fin. prostriedkov            35 tis. Sk 
- Tarifný plat         36 116 tis. Sk 
- Príplatky spolu          8 336 tis. Sk 

V tom: za riadenie             934 tis. Sk 
  za zastupovanie              51 tis. Sk 
  osobný           7 354 tis. Sk 

- Odmeny spolu          1 744 tis. Sk 
V tom: mimoriadne          1 678 tis. Sk 
  Pri životných jubileách             66 tis. Sk 

        
     Úlohy PÚ SR za rok 2008 boli zamestnancami splnené napriek nenaplnenému stavu 
zamestnancov v oboch kategóriách a to zvýšeným úsilím zamestnancov v pracovnom pomere, 
resp. v štátnej službe, čo sa riešilo finančným ohodnotením vo forme mimoriadnych odmien,  
osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní prác a dohodami o brigádnickej práci 
študentov.    
       Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sme sa snažili 
zabezpečiť činnosti, ktoré by nebolo ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere 
a súčasne dodržať stanovený limit zamestnancov, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci 
krajských pamiatkových úradov po území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské 
práce, údržbu počítačových sietí, prípadne sa týmto spôsobom riešil problém nedostatku 
zamestnancov v oblasti reštaurovania s ohľadom na krátkosť termínov vykonania prác a pod.       
     V roku 2008 sme boli nútení využívať túto formu aj na výkon niektorých činností, nakoľko 
sme mali nedostatok zamestnancov v pracovnom pomere. Spolu bolo do 31.12.2008 
uzatvorených 87 z toho 118 dohôd o vykonaní práce,  5 dohôd o brigádnickej práci študenta 
a 23 dohôd o pracovnej činnosti.  
V  roku 2008 bolo vyčerpaných spolu  na OON  spolu 5 074 tis. Sk, z toho na  
– dohody o vykonaní  prác      3 474 tis. Sk 
- dohody o pracovnej činnosti     1 434 tis. Sk 
- dohody o brigádnickej práci študenta       165 tis. Sk 
Odchodné  bolo vyplatené v sume      999 tis. Sk 
Odstupné bolo vyplatené v sume           286 tis. Sk 
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7.7. Ciele a prehľad ich plnenia   
 
Plnenie plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2008: 
 
1. Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu podľa  schváleného rozpisu lokalít, príprava Súpisu národných kultúrnych pamiatok 
Slovenskej republiky. 

 Z: ÚVŠS  
 S: KPÚ 
 

„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 KPÚ so svojimi 
pracoviskami a všetky odbory Úseku výkonu štátnej správy PÚ SR.  

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia ÚZPF je koncipovaná ako dlhodobá, 
systematická úloha,  koncepčne postihujúca viaceré aspekty ochrany pamiatkového fondu. Jej 
primárny výstup slúži ako  podklad pri rozhodovaniach  pre výkon štátnej  správy  v oblasti  
ochrany pamiatkového fondu. Na revíziu ÚZPF úzko nadväzuje oprava  údajov  AR ÚZPF, 
zavádzanie digitálnej podoby aktualizačných listov do AIS OP, spracovanie návrhov na   
zmenu vyhlásenia NKP,  vyhlásenie NKP, zrušenie pamiatkovej ochrany  NKP.  
 

a) Zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2007. 
 T: 01/2008 
 Z: ÚVŠS 
 S: KPÚ 

Plnenie:  
V januári 2008, po dodaní vypracovaných aktualizačných listov za posledný štvrťrok 

r. 2007 od všetkých KPÚ, bolo spracované vyhodnotenie realizácie úlohy za celý rok 2007. 
Výsledok bol zapracovaný do Rozborov činnosti PÚ SR za rok 2007.  Následne bol po 
dodaní podkladov od KPÚ dopracovaný a schválený harmonogram na rok 2008 s rozpisom 
počtu NKP na jednotlivých spracovateľov úlohy v štvrťročných plánoch,  v ktorom  boli 
zohľadnené personálne zmeny realizované ku koncu roka 2007 a zodpovedným garantom 
úlohy Mgr. Ľ. Szerdovou vypracovaný krycí list k realizácii úlohy v r. 2008.     
 

b) Odovzdávanie vypracovaných aktualizačných listov NKP podľa schváleného vecného 
a časového harmonogramu. 

 T: 03,06,09,12/2008 
 Z: KPÚ 
Plnenie: 

V  roku  2008 bola spracovaná revízia 376 nehnuteľných NKP a 559 hnuteľných NKP.  
Väčšina aktualizačných  listov NKP  bola spracovaná v zmysle  príslušných metodických 
pokynov.  Tie, ktoré neboli spracované v zmysle metodiky  boli zaslané KPÚ na opravu.  
Priebežne sa pokračuje  v opravách  aktualizačných listov, ktoré v uplynulých  rokoch neboli 
spracované v zmysle metodiky (KPÚ Košice, Banská Bystrica).  Celkovo je k 31. 12. 2008 
spracovaná revízia  6787 nehnuteľných NKP (čo je 71% z celkového počtu nehnuteľných 
NKP) a 8434 hnuteľných NKP (čo je 58% z celkového počtu hnuteľných NKP).  



 
 

22 

Spomalenie plnenia úlohy v oblasti nehnuteľných NKP bolo zapríčinené  veľkým 
objemom výkonov v oblasti štátnej správy,  vyťaženosťou inými úlohami, náročnosťou  
zabezpečenia vstupov do objektov NKP, neumožnením vstupu do NKP zo strany vlastníkov, 
dlhodobými PN.  V neposlednom rade aj personálnymi zmenami uskutočnenými ku koncu 
roku 2007  a následným  nedostatočným personálnym obsadením.  Problém s kvantitatívnym 
aj kvalitatívnym riešením úlohy sa čiastočne    rieši  dohodou o vykonaní práce s MÚOP 
Bratislava a externými odborníkmi.  

Odbor osobitného archívu vyhotovil klasickú a digitálnu fotodokumentáciu národných 
kultúrnych pamiatok podľa požiadaviek zamestnancov PÚ SR a KPÚ. Podľa potreby 
zabezpečil preklady latinských textov nachádzajúcich sa na národných kultúrnych pamiatkach 
do aktualizačných listov. Nedeliteľnou súčasťou úlohy je naďalej vyhotovenie 
fotodokumentácie súčasného stavu NKP spracovanie odborného  popisu negatívov odbornými 
pracovníkmi a ich archivácia v Archíve PÚ SR.      
 

c) Kontrola, evidencia a archivovanie aktualizačných listov NKP. 
 T: 03,06,09,12/2008  
 Z : ÚVŠS, ONKP, OŠIS 
Plnenie: 

Úsek výkonu štátnej správy  a odborných činností v spolupráci s Odborom národných 
kultúrnych pamiatok a Odborom pamiatkových území   vykonával koordináciu postupu prác 
v rámci všetkých KPÚ (kontrola spracovania v zmysle metodiky, kompletnosti doručených 
aktualizačných listov, sledovanie a evidencia stavu spracovania aktualizačných listov,   
doplnenie aktualizačných listov). Zároveň zamestnanci  úseku priebežne riešili metodické 
otázky (rozpis objektovej skladby kostolov s areálom, cintorínov, kaštieľov s areálom, 
archeologických lokalít, špecifikáciu pamiatkovej ochrany a i.), poskytovali inštruktáže a 
konzultácie.  S cieľom minimalizovať nedostatky v aktualizačných listoch vo vzťahu k platnej 
metodike  sa v 4. kvartáli uskutočnili za účasti generálnej riaditeľky PÚ SR a riaditeľov KPÚ 
na pôde OŠIS stretnutia  s garantmi úlohy za jednotlivé KPÚ.  

Aktualizačné listy  boli odstupované  Odboru štátneho informačného systému, kde 
podliehajú osobitému režimu a archívnemu poriadku  „Operátov  ÚZPF“.  
Aktualizačné listy  s navrhovanou zmenou ochrany a návrhom na zrušenie NKP boli 
odstupované Odboru štátneho informačného systému na  konanie vo veci zmeny vyhlásenia, 
prípadne zrušenia vyhlásenia.  
 

d) Aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov z Revízie ÚZPF (formulár 
automatizovaného registra, vkladanie textov do databáz, vkladanie fotografií do 
databáz). 

 T: 03,06,09,12/2008 
 Z: OŠIS 
Plnenie: 
 Odbor štátneho informačného systému  pokračoval v zavádzaní elektronickej formy 
aktualizačných listov do AIS OP.  Vyrovnanie značného sklzu v zavádzaní  elektronickej 
podoby aktualizačných listov do AIS OP sa podarilo riešiť dohodami o vykonaní práce.  V  
roku 2008 bolo  zavedených 919  nehnuteľných NKP, čo je v porovnaní s rokom 2007 nárast 
o viac ako 800% a 454 hnuteľných NKP, čo je v  porovnaní s rokom 2007 nárast o viac ako 
100%. Do databázy registra nehnuteľných NKP bolo vložených 8745 fotografií a grafík.  Do 
databázy registra hnuteľných NKP bolo vložených 5 756 fotografii. Celkovo je v databáze 
registra nehnuteľných NKP vložených 2010 NKP, v registri hnuteľných  1878 NKP. 
V celkových počtoch nie sú zarátané údaje vložené do databázy SQL o pamiatkach, ktoré boli 
z evidencie v ÚZPF medzitým vyradené. 
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e) Revízia a aktualizácia evidencie nástenných malieb, vkladanie do databázy výtvarných 

súčastí architektúry – nástenné maľby v okresoch, ktoré budú kompletne spracované do 
Súpisu pamiatok. 

T:12/2008 
Z: ONKP 
S: OŠIS, KPÚ, OOA 

Plnenie:  
Cieľom tejto časti úlohy je vytvorenie ďalšej databázy výtvarných súčastí  architektúry 

(VSA), ktoré nemajú vlastnú evidenciu a to  nástenných malieb s prepojením na register 
nehnuteľných NKP.   Jej harmonogram je postavený na postupnom spracovávaní údajov   
o nástenných maľbách v nádväznosti na prípravu materiálu a uzavretie textov do Súpisu 
pamiatok.   

V roku 2008 OŠIS vypracoval a odovzdal riešiteľom zadanie 3 nových modulov databáz 
AIS OP,  vrátane modulu pre výtvarné a architektonické súčastí NKP. Riešitelia z Odboru 
NKP spracovali databázu  o nástenných maľbách z okr. Ružomberok -   vypracovali 
podklady,  umelecko-historický opis nástenných malieb,  výber fotodokumentácie z Archívu 
PÚ SR, vyhotovenie  skenov. Do  databázy  bolo vložených 14 objektov s výskytom 
nástenných malieb z okr. Ružomberok čo predstavuje 46 súborov s 255  položkami. V roku 
2009 je potrebné vypracovať slovník súčastí architektúry, ktoré budú predmetom evidencie 
novej databázy. 
 

f) Súpis národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. 
T: 12/2008 
Z: ÚVŠS, KPÚ Nitra, KPÚ Trnava, ÚGR – referát 
edično-propagačných činností, EPÚ 
S: ONKP, OOA, OŠIS, OdGD 

Plnenie:  
Príprava  ďalších dielov z edičnej rady „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“  

nadväzuje na Revíziu Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a jej výsledky ďalej 
prehlbuje. Je  komplexnou prezentáciou a syntézou najnovších poznatkov o pamiatkovom 
fonde a jeho hodnotách v jednotlivých okresoch SR získaných terénnym, pramenným, 
analytickým i komparatívnym výskumom a aktuálnych  informácií, ktoré sú súčasťou 
evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu s náčrtom  širších historických, 
spoločenských, politických a kultúrnych  súvislostí ovplyvňujúcich  v danom historickom 
období formovanie skúmaného územia a vývoj jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel 
a architektúry.  

Cieľom publikácie  je sprístupnenie poznatkov o  pamiatkach a pamiatkových územiach a 
ich hodnotách ako predpoklad osvojenia si znalostí o hodnotách kultúrneho dedičstva, 
vytvárania pozitívneho vzťahu k tomuto dedičstvu, a tým aj aktívneho prístupu k jeho 
ochrane, obnove, prezentovaniu a ďalšiemu zachovaniu.  

Súpis národných kultúrnych pamiatok SR bude členený na viacero dielov. Toto členenie 
bude  vychádzať zo súčasného územnosprávneho členenia  Slovenska na okresy, pričom jeden 
diel bude mapovať pamiatky hlavného sídla okresu a pamiatky priľahlého okresu,   prípadne 
viacerých  okresov tvoriacich topografický celok. Takto zvolená metodika umožňuje pracovať 
nie len s izolovanými javmi, ale postihnúť aj širšie súvislosti a vzťahy. 

V roku 2008  pracovali autorské kolektívy do ktorých boli okrem zamestnancov PÚ SR 
zahrnutí aj odborníci z externého prostredia  na príprave ďalších dielov edície „ Národné 
kultúrne pamiatky na Slovensku“ - okres Trenčín, Hlohovec, Nitra a sídlo   Levoča.   

Texty hesiel aj úvodných kapitol boli odovzdávané odbornému garantovi 
v rozpracovanosti.   Pokračovalo sa vo vyhotovení  digitálnej  fotodokumentácii súčasného 
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stavu NKP (Archív).  Priebežne bol dopĺňaný  výber obrazovej prílohy z Archívu PÚ SR 
a fondov ďalších  archívov  (SNM – Spišské múzeum v Levoči, Archív   literatúry a umenia 
Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenský národný archív,  Ústredný archív 
geodézie a kartografie, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, MV SR ŠA v Bytči, 
Archív NBS) a  jej  spracovanie  (Archív, OGD). Kvalitu a priebeh prác na jednotlivých 
dieloch Súpisu NKP SR sledovala redakčná rada. Jej pripomienky riešili operatívne príslušní 
odborní redaktori. Práce na spracovaní textov aj obrazovej prílohy sú v rôznom štádiu 
rozpracovanosti cca 80- 20%. Problémy s kvalitou jednotlivých textov bude potrebné v roku 
2009 riešiť zmenou obsadenia autorských kolektívov, resp. ich posilnením o ďalších 
odborníkov.  

V roku 2008 sa práce sústredili najmä na finalizáciu publikácie „Národné kultúrne 
pamiatky na Slovensku, okres Ružomberok“.  V 1. kvartáli bol ukončený  archívny výskum,  
digitálna fotodokumentácia súčasného stavu,  výber ilustrácii. Texty boli posúdené 
oponentmi.  Pripravený materiál PÚ SR postúpil  vydavateľstvu Slovart, spol. s r.o., s ktorým 
bola  v roku 2007 uzatvorená zmluva o dielo. V ďalších kvartáloch sa v spolupráci 
s vydavateľstvom dolaďoval  grafický návrh celej edície, definitívna grafická úprava dielu, 
korektúry textov a ich zapracovanie.  Publikácia je zadaná  do tlače.  
 

g) Príprava harmonogramu na r. 2009. 
T: 11/2008 
Z: ÚVŠS, KPÚ 
S: ONKP 

Plnenie: 
Prioritou harmonogramu na rok 2009 je dopracovať  okresy, v ktorých sa začala revízia 

v minulých rokoch. Z toho dôvodu sú do plánu zahrnuté aj  opravy aktualizačných listov,  
najmä pokiaľ sa jedná o zásadné opravy rovnajúce sa vypracovaniu nového aktualizačného 
listu. Definitívne (s rozpisom na zamestnancov a NKP) bude harmonogram uzavretý 29. 2. 
2009.  

Druhou prioritou, týkajúcou sa najmä PÚ SR je zavádzanie digitálnej podoby 
aktualizačných listov zaslaných KPÚ v minulých rokoch. V roku 2009 plánujeme zaviesť  do 
registrov 1800 NKP, pričom počítame  s uzavretím minimálne 5 dohôd o vykonaní práce 
s externým prostredím.     
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2. Revízia pamiatkových území.  
 

Revízia pamiatkových zón – výskum území pamiatkových zón a spracovanie podkladov na 
zmeny podľa požiadaviek MK SR. 

 T: 12/2008 
 Z: OPÚ 
 S: OŠIS 
Plnenie: 
▪ k riešeniu úlohy nebol na základe predchádzajúcej ústnej dohody so sekciou kultúrneho 

dedičstva MK SR spracovaný krycí list, ale bola uskutočnená dohoda o operatívnom 
postupe úlohy, pričom MK SR prisľúbilo včas informovať, ktorým návrhom predloženým 
po roku 2005 sa bude v danom období zaoberať. Tento postup ovplyvnila najmä tá 
skutočnosť, že podklady z katastra, na základe ktorých sa pripravuje vymedzenie zmien 
hraníc, sa po krátkom čase stávajú neaktuálne; 

▪ zároveň v tejto súvislosti bolo oslovené MK SR s podnetom na doriešenie spolupráce so 
správou katastra, keďže historická parcelácie, jedna z pamiatkových hodnôt 
v pamiatkových územiach, sa bez vedomia a zásahu pamiatkových orgánov  mení a tým 
sa nielen strácajú pomerne nedávno vyhlásené hranice (pri sceľovaní pozemkov), ale 
zároveň sa spochybňuje táto hodnota; 

▪ na základe poverenia z MK SR boli ešte pred začatím správneho konania prednesené a 
prerokované s príslušnými komisiami a samosprávami v Bratislave – Lamači, v Bratislave 
– Dúbravke a v Bratislave - Vajnoroch návrhy na redukciu  PZ (Vajnory) a na zrušenie PZ 
(Lamač, Dúbravka). Zároveň bolo uskutočnené verejné prerokovanie uvedených návrhov 
s občanmi. Zo všetkých prerokovaní boli spísané zápisnice, ktoré boli poskytnuté MK SR. 
Súčasne za účasti predstaviteľov samosprávy z Bratislavy - Vajnor sa OPÚ zúčastnilo 
pracovného stretnutia k ďalšiemu postupu riešenia zabezpečenia pamiatkovej ochrany 
v PZ Bratislava - Vajnory. Celkovo sa vo Vajnoroch uskutočnili 3 osobitné stretnutia 
k návrhu na redukciu PZ, v Lamači 1 a v Dúbravke tiež 1 k návrhu na zrušenie; 

▪ taktiež na základe poverenia MK SR bol prerokovaný návrh na vyhlásenie PZ vo Vrbove; 
▪ k návrhu na zrušenie PZ Heľpa bolo spracované stanovisko, rovnako aj k návrhu na 

redukciu PZ Nitra; 
▪ v Partizánskom bol uskutočnený terénny prieskum + fotodokumentácia. Priebežne sú 

zhromažďované materiály k zámeru vypracovania návrhu na vyhlásenie PZ; 
▪ na základe podnetu z KPÚ Prešov na vyhlásenie pamiatkovej zóny Uloža bola 

uskutočnená ohliadka a základná dokumentácia územia; 
▪ v rámci procesu vyhlasovania PZ Bratislava - Rušňové depo sa zamestnanci OPÚ 

zúčastnili verejného prerokovania návrhu, na základe požiadavky MK SR boli podklady 
na vyhlásenie upravené a zaslané MK SR; 

▪ vlastníkovi s podnetom na zúženie PZ Modra bola spracovaná negatívna odpoveď. 
 

b) Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a začatie konaní vo veci vyhlásenia 
ochranných pásiem: 

▪ ochranné pásma NhNKP podľa harmonogramu, 
▪ ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne 

upraveným hraniciam 
 T: 12/2008 
 Z: OPÚ, ONKP 
 S: OŠIS 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
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ONKP plnil túto úlohu podľa plánu a harmonogramu, v súlade s krycím listom úlohy a 
s písomnými pokynmi jednotlivých zamestnancov. Činnosť ONKP, referát architektonických 
pamiatok, bola na základe rozhodnutia vedenia úradu aj v tejto úlohe čiastočne zredukovaná, 
z prípravy návrhov OP a z následných správnych konaní boli vyčlenené zamestnankyne, 
ktorých prioritnou úlohou bola príprava Súpisu pamiatok (Kalinová, Kapišinská, Bystrianska-
Ulašinová). V ich prípade boli dopracovávané a konané už začaté alebo pripravené návrhy 
OP.  

V roku 2008 bolo na ONKP, referát architektonických pamiatok spracovaných alebo 
dopracovaných 7 návrhov OP (domy ľudové a kostol Dačov Lom – spracovateľ Ulašinová - 
Bystrianska, súbor NKP Horná Mlynská dolina Bratislava – spracovateľ Šulcová, hrad 
Hanigovce, hrad Plaveč, hrad Topoľčany - Podhradie, kaštieľ a súbor KP Halič – spracovateľ 
Laczková, kostol ref. Šamorín – spracovateľ Guldan), z toho  1 je v správnom konaní (Dačov 
Lom); 1 návrh bol stiahnutý a správne konanie sa nezačalo (Šamorín); Vydaných bolo 6 
rozhodnutí (Tomášikovo, Žíp, Horná Mlynská dolina Bratislava, Hanigovce, Plaveč, 
Topoľčany-Podhradie); všetky uvedené a Malá Mača (z r.2007) sa stali právoplatnými; 
v štádiu rozpracovanosti pred ukončením sú 2 návrhy (spracovateľ Laczková -  Stará 
Ľubovňa, Slovenská Ľupča). Rozpracované sú návrhy Sklabiňa a Modrý Kameň – 
dokončenie a správne konanie v r. 2009.  

Termínový posun oproti plánu nastal pri neskoršie vypracovávaných návrhoch (Stará 
Ľubovňa, Slovenská Ľupča), kde malo byť v r. 2008 začaté správne konanie. V niektorých 
prípadoch posun nastal aj vzhľadom na to, že návrhy majú byť podľa pokynu prerokované 
v dvoch komisiách (Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu, Odborno-metodická 
komisia) a Odborno-metodická komisia zasadá iba raz do mesiaca. Tým sa posunul návrh OP 
Halič (nestihlo sa začať správne konanie v r. 2008). 
PÚ SR – OPÚ: 
K úlohe bol v priebehu januára s ONKP vypracovaný krycí list, do ktorého boli zapracované 
aj požiadavky vyplývajúce z rokovania Riaditeľskej rady PÚ SR.  
▪ Ing. arch. Figurová – Kubalcová: 

- drevený artikulárny kostol ev. a. v. a pamätnej fary s pamätnou tabuľou, Istebné –
správne konanie po podaní odvolania v spolupráci s Ing. arch. Pinčíkovou ukončené 

- PR Kežmarok – rozpracované, po odchode pracovníčky k 1.5.2008 prevzal úlohu Ing. 
arch. Andráši a Ing. arch. Cachovanová (v októbri rozviazala pracovný pomer). Návrh 
OP na základe terénneho prieskumu a fotodokumentácie prepracoval a doplnil a 
poskytol na predbežné pripomienkovanie Stavebnému úradu Kežmarok. 

▪ Ing. arch. Andráši: 
- NKP hrad Krásna Hôrka – rozpracované ochranné pásmo 
- súbory NKP Starý Smokovec – rozpracované ochranné pásmo 
- Dolný Smokovec – rozpracované ochranné pásmo 
- Tatranská Polianka – rozpracované ochranné pásmo 
- NKP liečebný dom Vyšné Hágy – rozpracované ochranné pásmo  
- PR B. Bystrica – rozhodnutie po napadnutí potvrdené, právoplatné ukončené 
- PZ Rožňava – rozhodnutie právoplatné ukončené 
- PZ Torysky- ohliadka a dokumentácia územia 

▪ Mgr. Kowalski: 
- Jelka, mlyn vodný – bol dopracovaný návrh na vyhlásenie a vypracovaný doplnok 

k návrhu, čiastočne v zmysle pripomienok v správnom konaní, rozhodnutie právoplatné 
ukončené 

- Hruboňovo, kaštieľ – vyjadrenie k odvolaniu rozhodnutie potvrdené, právoplatné 
ukončené 

- Kaštieľ s areálom Fintice  - rozhodnutie právoplatné ukončené 
- Čerín, kostol - prebieha správne konanie 
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- Moštenica, kostol - na prerokovanie v r. 2009    
- Levice, OP hrad s areálom a ďalšie NKP - rozpracované   
- PZ Nižné Repaše – ohliadka a dokumentácia územia (+ revízia a návrh nového, 

podrobného vymedzenia hranice PZ) – rozpracované 
- PZ Torysky – ohliadka a dokumentácia územia  

▪ Mgr. Tuhárska:  
- ochranné pásmo r.k. kostola sv. Martina v Lipanoch (č. ÚZPF 315/0): príprava 

podkladov (Archív PÚ SR), terénna obhliadka územia OP, spracovaný návrh na 
vyhlásenie OP, 

- ochranné pásmo Kaštieľ v Žipove (č. ÚZPF 407/0): príprava podkladov (Archív PÚ 
SR), terénna obhliadka územia OP, predbežné prerokovanie navrhovaného OP so 
starostom obce Žipov, spracovaný návrh na vyhlásenie OP, 

- ochranné pásmo kostola reformovanej cirkvi kresťanskej v Plešivci (č. ÚZPF 537/0): 
príprava podkladov (Archív PÚ SR), terénny výskum a dokumentácia územia OP, 
rozpracovanie návrhu na vyhlásenie OP 

- ochranné pásmo r.k. kostola sv. Margity v Šiveticiach (č. ÚZPF 554/1-3): príprava 
podkladov (Archív PÚ SR), terénny výskum a dokumentácia územia OP, rozpracovanie 
návrhu na vyhlásenie OP. 

▪ Ing. arch. Ferusová: 
- Veľké Leváre - predbežné prerokované rozsahu územia na KPÚ Bratislava, 

zabezpečenie pracovných katastrálnych máp 
- ochranné pásmo PZ Kopčany v spojení s ochrannými pásmami NKP Zámok v Holíči 

a NKP Štít – Žrebčín – prerokovanie so zástupcami Obecného úradu v Kopčanoch, 
zabezpečenie pracovných katastrálnych máp územia 

▪ Mgr. Kozubová: 
- NKP Iža – Leányvár príprava dopracovania AL a návrhu OP 

▪ Ing. arch. Pinčíková: 
- ochranné pásmo „Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí – zoznam technických 

pamiatok v okolí, prekontrolovanie ochrany oproti nominačnému projektu s OŠIS  
▪ Na všetkých vyššie uvedených návrhoch sa podieľala Ing. Režná, ktorá spracovala časť 

zeleň v záujmovom území. Zároveň spracovala túto stať pre návrhy spracovávané ONKP: 
- návrh OP NhNKP kostol ref. k.c. v Šamoríne, 
- návrh OP NhNKP kaštieľ v Žipove, 
- návrh OP PZ Horná Mlynská Dolina; 

Bolo spracované tabuľkovou formou vyhodnotenie úlohy vyhlasovania OP od roku 2002, čiže 
od doby, keď PÚ SR dostal kompetenciu vyhlasovania OP. 
 
V rámci realizácie úlohy spracovali: 
PÚ SR – OŠIS: 
▪ technická spolupráca: konvertovanie katastrálnych máp z formátu VGI do formátu DGN 

(Banská Bystrica, Bratislava - Staré mesto, Karlová Ves, Lamač, Nové mesto, Vinohrady, 
Rača) spájanie, úprava, výrez, tlač. Vyhľadávanie, tlač máp z katastrálneho portálu. Horná 
Mlynská Dolina –  spracovanie mapy v programe MicroStation - zakreslenie hranice OP, 
objekty, pohľady a úprava mapy, úprava obrázkov, tlač, napálenie na CD. Šamorín – 
vyhľadávanie na katastrálnom portály, úprava, tlač mapy 

 
c) Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 

 T: 03,06,09,12/2008 
 Z: OPÚ, KPÚ 
 S: osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou, EPÚ 
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Plnenie: 
▪ MK SR v rámci podpory prioritných projektov poskytlo PÚ SR na rok 2008 dotáciu 1 mil 

Sk uvedených zásad ochrany pamiatkových území: 
 

PZ Rača - depo   
PZ Beckov 
PZ Skalica 
PZ Hlohovec 
PZ Šahy 
PZ Liptovský Hrádok  
PZ Kláštor pod Znievom 
PZ Babiná - 2. etapa 
PZ Rimavská Sobota - 2. etapa 
PZ Brezno-2.etapa 
PR Prešov 
PR Bardejov 
PZ Ľubica 
PZ Solivar 
PZ Štítnik 
PZ Vyšný Medzev 

PZ Nižný Medzev 

PZ Turnianska Nová Ves 

▪ celkovo bola v tomto roku sformulovaná požiadavka na riešenie a doriešenie už skôr 
rozpracovaných zrušení pamiatkovej ochrany pre 27 území. Z toho u 10 bola zo strany 
KPU vyslovená požiadavka na externé spracovanie. PÚ SR oslovil všetkých držiteľov 
osobitnej spôsobilosti na spracovanie výskumu a návrhu zásad z externého prostredia, 
avšak ponuku predložili len dvaja.  

▪ V danom období sa práce sústredili dvoma smermi - na dopracovávanie rozpracovaných a 
v komisii už v predchádzajúcom období pripomienkovaných zásad a na sústreďovanie a 
rozpracovávanie odborných podkladov, ako aj na práce v teréne, zamerané na prípravu 
nových, resp. na aktualizáciu už skôr spracovaných zásad. V hodnotenom období sa 
pracovalo na 17. zásadách, pričom až na 2 materiály, spracovávané externe, išlo o interné 
spracovávanie podkladov, čo si vyžaduje jednak už skúsené odborné kapacity a 
sústredenie sa na vyhodnocovanie a vzájomné preväzovanie množstva čiastkových 
odborných poznatkov a formulovanie opodstatnených požiadaviek ochrany pamiatkových 
hodnôt. Práve táto skutočnosť celú prácu na zásadách komplikuje, keďže interné 
spracovávateľské tímy sa na ňu nemôžu dostatočne sústrediť pre pracovné zaťaženie 
ostatnými bežnými činnosťami a sú nútení využívať najmä mimopracovný čas. 
Spracované materiály sú postupne predkladané na posúdenie Odbornometodickej komisii, 
kde hodnotenia pripravujú zamestnanci PÚ SR. Je potrebné podotknúť, že napriek úsiliu 
PÚ SR sa nepodarilo do práce viac zaangažovať externé prostredie, ktorého finančné 
požiadavky vysoko prekračujú ponúkanú možnosť na jednej strane, na strane druhej 
zadávanie takéhoto objemu prác si vyžaduje väčšie časové nároky ako lehoty kratšie než 
jeden rok, keďže externisti pre správne formulovanie návrhu zásad sa musia o.i. 
oboznámiť aj s výsledkami odbornometodického pôsobenia dotknutého KPÚ v danej 
lokalite.  
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▪ v odborno-metodickej komisii boli posúdené 4 zásady, 7 materiálov bolo vrátených na 
dopracovanie pred posúdením v komisii a ďalších 6, zaslaných v priebehu roku 2008,  
bude posúdených až v priebehu roku 2009.  Externým spracovateľom boli odovzdané 1 
návrh zásad vrátane výskumu a časť výskumu pre spracovanie ďalšieho návrhu zásad. 

▪ ďalej v súvislosti s plnením  tejto úlohy bolo vypracované: 
- vyhodnotenie doposiaľ spracovávaných zásad, 
- súhrn finančných požiadaviek na spracovanie pamiatkového – urbanisticko 

historického výskumu s návrhom zásad ochrany pamiatkových území a zásad ochrany 
pamiatkových území na rok 2008 – kooperácia s príslušnými KPU, oslovenie 
externistov, 

-  prerokovanie a pripomienkovanie metodického materiálu Usmernenie Pamiatkového 
úradu SR k spracovaniu dokumentácie „Urbanisticko–historický výskum“ a 
Usmernenie Pamiatkového úradu SR k spracovaniu dokumentácie „Zásady ochrany 
pamiatkových území“, 

- príprava zmluvy s externou spracovateľkou, 
- dňa 16. júla 2008 PÚ SR zvolal rokovanie k žiadosti o aktualizáciu Zásad ochrany 

Pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane na pracovisko v Banskej Štiavnici. 
Rokovanie bolo iniciované požiadavkou obce Štiavnické Bane na aktualizáciu zásad 
ochrany.  

 
V rámci realizácie úlohy jednotlivé KPÚ: 
KPÚ Trenčín: 
� PZ Beckov – priebežná oprava spracovaných nových zásad v zmysle nových pripomienok;  
� návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny v meste Nová Dubnica. 
KPÚ Nitra: 
� opravy:  Zásady pamiatkovej ochrany PZ Topoľčany,  Zásady pamiatkovej ochrany PZ 

Stummerova ulica; 
� štádium predloženia Zásad ochrany pre Mestskú pamiatkovú rezerváciu v Nitre a 

Pamiatkovú zónu Nitra Odborno-metodickej komisii PÚ SR bolo prerušené do termínu 
potvrdenia právoplatnosti rozhodnutia MK SR o zmene vyhlásenia pamiatkovej zóny 
Nitra, vydaného dňa 15. mája 2008. Konanie o zmene vyhlásenia začalo dňa 1. apríla 2008 
a skončilo zamietnutím návrhu PÚ SR na zmenu vyhlásenia, ktoré vydalo MK SR dňa 1. 
decembra 2008. 

KPÚ Žilina: 
� KPÚ Žilina v októbri 2007 odovzdal na PÚ SR spracované zásady pre PRĽA Čičmany, no 

vzhľadom na nové metodické usmernenie ich z vlastného podnetu stiahol z rokovania 
komisie a začal prepracovávať v zmysle tohto usmernenia. Zásady sú spracované;   

� zásady ochrany pamiatkového územia  Pamiatková zóna Stankovany – Podšíp – 
vypracovanie textovej a grafickej časti v zmysle metodiky PÚ SR, dopracovanie textovej 
a grafickej časti v zmysle pripomienok PÚ SR.  

� zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Hybe – vypracovanie textovej 
a grafickej časti v zmysle metodiky PÚ SR. Zásady so zapracovanými pripomienkami PÚ 
SR budú odovzdané do konca marca 2009. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� PZ Babiná – zásady –  spracované  
� PZ Brezno – aktualizácia zásad rozpracovaná II .etapa, neboli pridelené finančné 

prostriedky  
� PZ Rimavská Sobota -  aktualizácia zásad -  rozpracované 
KPÚ Prešov: 
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� korektúra zásad pamiatkových území Pamiatkovej zóny Torysky a Pamiatkovej zóny 
Nižné Repaše podľa pripomienok z prejednania na KPÚ Prešov (Ing.Odler, Ing. arch. 
Bujnová) 

� dopracovanie zásad ochrany pamiatkového fondu Pamiatkovej rezervácie Prešov v súlade 
s pripomienkami odborno-metodickej komisie PÚ SR a ich kompletizácia (Ing.arch. 
Onufráková, Mgr. Hrebeňár , Ing. Semanová); 

� po pripomienkovaní Odborno-metodickou komisiou PÚ SR Bratislava boli dňa 16. júna 
2008 PÚ SR Bratislava zaslané dopracované Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt 
PZ Tatranská Lomnica (Ing. arch. Maximová); 

� dňa 17. júna 2008 boli PÚ SR Bratislava zaslané spracované Aktualizované zásady 
ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt PRĽA Ždiar pre následné posúdenie Odborno-
metodickou komisiou PÚ SR Bratislava (Ing. arch. Bujnová); 

� Odborno-metodická komisia PÚ SR Bratislava dňa 22. októbra 2008 opätovne posúdila a 
pripomienkovala Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt PZ Vysoké Tatry – 
Tatranská Lomnica. Po oprave a doplnení materiálu bude materiál opäť zaslaný PÚ SR 
Bratislava; 

� dňa 12. novembra 2008 boli PÚ SR Bratislava predložené spracované Aktualizované 
zásady ochrany pamiatkového územia PR Prešov pre následné posúdenie Odborno-
metodickou komisiou PÚ SR Bratislava (Ing. arch. J. Onufráková, Ing. E. Semanová); 

� v roku 2008 boli priebežne spracovávané Zásady ochrany pamiatkových území pre 
Pamiatkovú rezerváciu Bardejov, Pamiatkovú zónu Lačnov a Pamiatkovú zónu Stará 
Ľubovňa. Predmetné zásady budú dopracované v roku 2009. 

KPÚ Košice: 
� zásady pre PZ Lúčka, Štítnik, Spišská Nová Ves sú v rozpracovanosti, budú sa 

kompletizovať po finálnej podobe Zásad pre PZ Medzev. 
� Pamiatková zóna Medzev - zásady – boli prerokované v zastupiteľstve 29. mája 2008 

(Šmelková, Mokriš, Karabinoš, Sobota), 10. júla 2008 odoslané na posúdenie v Odborno-
metodickej komisii PÚ SR. 
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3. Spracovanie analýzy a vyhodnotenie pamiatkových hodnôt industriálnej architektúry na 
území Slovenska s cieľom navrhnúť vybrané nehnuteľnosti na vyhlásenie za NKP, príp. 
areály na vyhlásenie za pamiatkové zóny. 

 
Uskutočnenie terénnej dokumentácie industrálnej architektúry, nezapísanej v ÚZPF, 

v zmysle spracovanej metodiky. 
T:12/2008 
Z: ONKP, KPÚ 
S: MÚOP Bratislava, externí spolupracovníci 

 
Plnenie: 

Pamiatkovému úradu SR bola táto úloha zadaná Ministerstvom kultúry SR listom č. MK-
2638/2007-51/7708 z 15.mája 2007. Vzhľadom na špecifikum a šírku problematiky, na 
osobitosti predmetného architektonického fondu a na nedostatok poznatkov o doteraz dosť 
zanedbávanej oblasti, bola úloha od počiatku ponímaná komplexne, široko koncipovaná 
a rozvrhnutá do troch etáp na 3 roky (r.2008-2010) s tým, že v r. 2008 sa mala uskutočniť 
kompletná terénna dokumentácia a zmapovanie fondu. Vychádzajúc z celého sumáru 
podmieňujúcich okolností a z časovej i kapacitnej náročnosti úlohy bolo jasné, že úloha 
v takomto rozsahu nebude môcť byť v uvedenom časovom horizonte riešená iba z interných 
zdrojov. Z toho následne vyplynula požiadavka na zapojenie externých spolupracovníkov do 
terénneho mapovania. Zodpovedná riešiteľka postupne vo viacerých fázach 
koordinovala KPÚ a riešila s nimi spôsob zapojenia externých pracovníkov do úlohy, rozsah 
ich práce, postupnosť krokov, financovanie atď., čo obnášalo rozsiahlu komunikáciu 
písomnú, telefonickú aj elektronickú a množstvo administrovania a čo pohltilo značnú časovú 
kapacitu zodpovednej riešiteľky. 

Keďže úloha nebola osobitne finančne pokrytá zo strany MK SR, na základe 
sumarizovania potrieb a požiadaviek jednotlivých KPÚ na pokrytie plnenia úlohy sa postupne 
ukázal ako neriešiteľný problém finančného zabezpečenia plnenia (z rozpočtu PÚ SR ani 
z iných zdrojov) pri spolupráci externých pracovníkov. Toto finančné krytie nebolo možné 
riešiť ani po polovičnej redukcii pôvodne navrhovaného počtu externých spolupracovníkov 
a objemu ich práce. Následne ku koncu 1.polroka 2008 bolo vedením úradu rozhodnuté 
externú spoluprácu vylúčiť a predbežne zatiaľ v roku 2008 plniť úlohu iba v rámci interných 
kapacitných, časových a finančných možností. 
V rámci realizácie úlohy ONKP: 

- metodika realizácie úlohy – vypracovanie metodiky vrátane terénnej karty (01/08), 
pracovná porada s riešiteľmi z KPÚ (24.1.2008), dopracovanie metodiky, schválenie 
v OMK, rozoslanie; 

- podľa podkladov KPÚ spracovanie zoznamu navrhovaných externých pracovníkov 
a návrhu rámcového rozpočtu na I. etapu úlohy  (02/08), prerokované na internej porade 
a na riaditeľskej rade 5.3.2008 – zamietnuté, v 2. fáze detto s polovičnou redukciou, 
riešenie financovania  I. etapy,  príprava zazmluvnenia externých pracovníkov, 
obstarávanie poverení MK SR  (na základe rozhodnutia GR z 9.6.08 ukončené 
oznámením (zrušením) na KPÚ  listom z 2.7.08); 

- spracovanie a potvrdenie dodatku č. 3 k dohode o spolupráci PÚSR-MÚOP; 
- kontrola vyhotovených terénnych kariet od KPÚ; 
- terénne mapovanie  v Bratislavskom kraji (Sládkovičovo – mlyn a most, metodická 

spolupráca s KPÚ Trnava, Bratislava – muničná továreň Patrónka, prečerpávacia 
stanica odpadových vôd Zimný prístav Bratislava, objekt býv. teplárne II. Bratislava, 
Závod mieru Bratislava – spolupráca s OPÚ, pekáreň Jedľa Bratislava, Bratislavská 
vodárenská – vodárenské objekty, skladové objekty v prístave, spínacia stanica Slov. 
elektrární). 
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- spracovanie podnetov a návrhov na vyhlásenie za NKP:  Bratislava Patrónka – návrh, 
Starý most Bratislava – návrh, podnety – Bratislava, Pražská 7-9 – vinárske pivnice, 
Pražská 27– budova ZSE,  prečerpávacia stanica odpadových vôd Zimný prístav 
Bratislava, tepláreň (Design factory) Bratislava. 

Za rok 2008 obdržal PÚ SR z mapovania terénne karty od MÚOP Bratislava a zo všetkých 
KPÚ.  

Spolu bolo odovzdaných za celé Slovensko 277 terénnych kariet. 
 
V rámci realizácie úlohy: 
PÚ SR – OPÚ: 
� na požiadanie ONKP bola posúdená metodika spracovania úlohy;  
� spracovaný grafický podklad k vyhláseniam Starého mosta v Bratislave a patrónky 

v Bratislave za NKP. 
KPÚ Bratislava: 

V I. etape úlohy na rok 2008 bola stanovená úloha zisťovania základnej dokumentácie 
a aktuálneho stavu industriálnych objektov. V krycom liste k tejto úlohe sú určení ako 
spracovatelia úlohy pracovníci mimo KPÚ Bratislava. 
KPÚ Trnava: 

- 20 spracovaných terénnych kariet 
- 70 objektov vytypovaných na základe zdokumentovania 
- 20 fotograficky zdokumentovaných objektov 

KPÚ Trenčín: 
Kompletné spracovanie dokumentačných kariet s fotodokumentáciou: 

- Ábelov mlyn,  Trenčín -Trenčianske Biskupice (1 objekt), 
- Králikov mlyn, Nemšová (2 objekty + strojové vybavenie) – eventuálny návrh na 

vyhlásenie, 
- Pavlackého mlyn a píla, Horné Srnie (1 objekt + strojové vybavenie)- eventuálny návrh 

na vyhlásenie, 
- Cementáreň, Horné Srnie (3 objekty + strojové vybavenie)- eventuálny návrh na 

vyhlásenie, 
- Hať, Trenčín – Trenčianske Biskupice (4 objekty + strojové vybavenie)- návrh na 

vyhlásenie, 
- Ozeta (býv. Nehera), Trenčín (10 objektov + strojové vybavenie)- eventuálny návrh 6 

objektov na vyhlásenie, 
- Merina(býv. Tibergienka), Trenčín – nespracovaná dokumentačná karta, 
- Závody ZŤS (býv. Škodove závody), Dubnica nad Váhom – nespracovaná 

dokumentačná karta. 
- Vodné dielo – Dolné Kočkovce – Ladce ( 3 objekty + strojové vybavenie) 
- Cukrovar Trenčianska Teplá ( 10 objektov + strojové vybavenie) 
- Elektráreň Trenčianske Teplice ( 1 objekt) 
- Letecké opravovne Trenčín ( 17 objektov + strojové vybavenie) 

KPÚ Nitra: 
       Krajský pamiatkový úrad v Nitre začal práce na úlohe celoplošnou previerkou stavu 
industriálnej architektúry na území Nitrianskeho kraja cez získanie údajov od jednotlivých 
obcí a miest. Po takto vykonanom predbežnom zmapovaní industriálnej architektúry bolo 
zistených 64 objektov mimo objektov, ktoré sú už evidované ako NKP. Práce boli 
vykonávané v zmysle vopred dohodnutého  plánu spracovania industriálnej architektúry na 
rok 2008 na územiach jednotlivých okresov kraja s určeným zodpovedným garantom úlohy za 
KPÚ v Nitre.  
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       V priebehu roka bolo celkom spracovaných 36 objektov industriálnej architektúry,  
ostatné (27 objektov) sú síce evidované, ale vzhľadom na ich nedostatočnú pamiatkovú 
hodnotu neboli podrobne zdokumentované a odovzdané hlavnému garantovi úlohy.  
KPÚ Žilina: 

KPÚ Žilina začal realizovať základnú terénnu obhliadku a dokumentáciu vytypovaných 
objektov industriálnej architektúry v rámci Žiliny a okresu Liptovský Mikuláš (v Žiline sú 
spracované objekty: Parná elektráreň, Zápalkáreň a Slovena). Na PÚ SR boli odovzdané 
terénne karty, vrátane CD nasledujúcich objektov:  

- listom č. ZA-08/0061-17/Hub zo dňa 28.10.2008: Slovena Žilina a Zápalkáreň Žilina          
- listom č. ZA-08/0061-21/Hub zo dňa 24.11.2008: Neografia Martin, Viadukt a tunel 

Horná Štubňa – Čremošné - Horný Harmanec a Rafinéria Trstená 
- listom č. ZA-09/0079-01/Hub zo dňa 14.01.2009: Stredoslovenská energetika Žilina 
Bol oslovený externý spolupracovník Ing. arch. S. Toman, ktorý daný terénny výskum 

začal spracovávať, no v zmysle listu PÚ SR zo dňa 4. júla 2008 bola spolupráca s ním 
dočasne prerušená.  
KPÚ Banská Bystrica: 
Vypracovanie podkladov spracovanie terénnej dokumentácie spolu s návrhov finančného 
zabezpečenia pre spracovateľov Ing. arch. Farkaš CSc. 
Za KPU Banská Bystrica  spracovaných a odovzdaných 37 terénnych kariet. 
Príprava- Industriálna architektúra - oslovenie spracovateľov podkladov terénnych kariet 
s cieľom prezentácie výsledkov terénnej práce pre verejnosť (plán uskutočnenia v 10/2008), 
Ing. Turtáková. Realizácia: 19.10.2008- terénna obhliadka „Industriálna architektúra 
a pamiatky baníctva v Kopaniciach“, Hodruša-Hámre časť Kopanice, realizácia Ing. 
Turtáková v spolupráci s Ing. Kaňom, spracovateľom podkladov za účasti zástupcov KPÚ 
Banská Bystrica a verejnosti, spojená s prednáškou. 
KPÚ Prešov: 

Terénne karty za KPÚ Prešov – 53 ks. Evidencia hlásení obcí Prešovského kraja 
o výskyte objektov industriálnej architektúry v kraji v rámci zisťovania aktuálneho stavu 
historickej industriálnej architektúry v teréne, zo 665 obcí Prešovského kraja hlásenie podalo 
298 obcí, 54 nahlásilo prítomnosť jedného až päť objektov industriálnej architektúry podľa 
ich úrovne poznania a úsudku. 
Spracované boli nasledovné terénne dokumentačné karty objektov industriálnej architektúry 
spolu s fotodokumentáciou: 
okr. Bardejov (Mgr. Kaliňák): 
Bardejov, Mlyn na Kacvinskej ulici 
Kurima, vodný mlyn 
Marhaň, vodný mlyn 
Marhaň, sýpka 
Zlaté, betónový most   
okr. Humenné (Mgr. Kaliňák): 
Humenné, mlyn 
Humenné, valaškovský most 
Udavské, mlyn 
okr. Kežmarok (Ing. arch. Maximová): 
Spišská Bela, liehovar (likérka) 
Veľká Lomnica, mlyn s hospodárskym dvorom 
okr. Levoča (Ing. Odler): 
Levoča, píla 
Levoča, most 
Levoča, železničná stanica 
Spišské Podhradie, sýpka 
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Spišské Podhradie, železničná stanica 
Spišské Podhradie, delostrelecké kasárne 
Levoča, pálenica 
Levoča (Levočské Lúky), šľachtiteľská stanica 
Levoča (Levočské Lúky), čistiaca stanica osív (Osivex) 
Spišský Hrhov, pálenica 
okr. Medzilaborce (Mgr. Kaliňák): 
Medzilaborce, železničný tunel 
okr. Poprad (Ing. arch. Bujnová): 
Starý Smokovec, trakčná meniareň 
okr. Prešov (Mgr. Kaliňák): 
Bretejovce, vozareň 
Hrabkov, mlyn 
Klenov, požiarna zbrojnica 
Ľubotice, vodáreň 
Prešov, Cimermanov mlyn 
Prešov, liehovar pri malej železničnej stanici 
Zlatá Baňa, stavy 
Zlatá Baňa, uzkokoľajná železnica 
Zlatá Baňa, vodný kanál 
Žipov, sýpka 
Žipov, liehovar 
Župčany, sýpka 
okr. Sabinov (Mgr. Kaliňák) 
Brezovička, sýpka pri hornom kaštieli 
Brezovička, sýpka pri dolnom kaštieli 
Červenica pri Sabinove, sýpka 
Jarovnice, mlyn 
Olejníkov, most 
Ražňany, sýpka 
Šarišské Michaľany, sýpka 
Torysa, mlyn 
Torysa, píla 
Uzovce, liehovar 
okr. Snina (Mgr. Kaliňák): 
Bela nad Cirochou, mlyn 
Runina, kováčska vyhňa  
okr. Stará Ľubovňa (Mgr. Kaliňák): 
Malý Lipník, chata u finansa 
Malý Lipník, píla a mlyn 
okr. Svidník (Mgr. Kaliňák): 
Okruhlé, sýpka 
okr. Vranov nad Topľou (Mgr. Kaliňák): 
Babie, sušiareň ovocia 
Hanušovce, sušiareň ovocia 
Sačurov, mlyn 
Soľ, mlyn 
KPÚ Košice: 
� spracovanie 11 terénnych dokumentačných kariet ( Mgr. Kladeková)  
� spracovanie 18 terénnych dokumentačných kariet industriálnej architektúry v okresoch 

Trebišov, Michalovce, Sobrance (Ing. arch. Hriň, H. Fraňová) 
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� spracovanie 10 terénnych dokumentačných kariet (okr.Košice I,-IV.); koordinácia 
a garancia úlohy ( Mgr.Gembický) 

� Za pracovisko Rožňava bolo spracovaných 15 terénnych dokumentačných kariet – z nich 6 
boli  jednom areáli ( Mgr. Kušnierová)  

� spolu za KPÚ: 49 spracovaných kariet industriálnych objektov. 
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4. Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu, vedecko-výskumné 
projekty. 

 
Konferencia o koncepcii a možnosti pamiatkovej ochrany urbanistických štruktúr 50. – 

60.-tych rokov 20. storočia. 
T: 10/2008 
Z: OPÚ 

Plnenie: 
Medzinárodná konferencia „Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických 

štruktúr 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia“ sa konala 30. septembra – 2. októbra 
v Agroinštitúte Nitra. Zorganizoval ju PÚ SR v spolupráci s KPÚ Nitra a Ústavom 
stavebníctva a architektúry SAV. Konferencia otvorila otázku hodnotenia a hodnôt 
architektúry a urbanizmu  50.-60. rokov 20. stor. Prínosom bol najmä pohľad na túto 
problematiku zo strany českých kolegov, ktorí majú už praktické skúsenosti v tejto oblasti  - 
menovite s územnou ochranou formou pamiatkových zón a následne i s ochranou architektúr. 
Na záver podujatia boli prijaté Závery konferencie, ktoré deklarujú ambíciu ochrany 
najhodnotnejších súčastí tohto architektonického odkazu. Konferencia splnila očakávanie, 
zúčastnili sa na nej uznávaní odborníci na danú problematiku a vzbudila záujem u odbornej 
i ostatnej verejnosti. Jej súčasťou bola aj zaujímavá exkurzia po urbanistických 
a architektonických súboroch z predmetného obdobia Nitry. Závery a odporúčania 
konferencie sú uverejnené na www.pamiatky.sk . 
 

Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte – „Korpus európskej architektúry do roku 
1000“, prioritne systematický pamiatkový a reštaurátorských výskum NKP r. k. kostol 
sv. Margity Antiochijskej a výskum archeolgoickcýh nálezísk v katastrálnom území 
Kopčany. 

T: 12/2008 
Z: KPÚ Bratislava 
S: ÚVŠS, EPÚ 

Plnenie: 
Od roku 2000 beží európsky program „Korpus európskej architektúry do roku 1000“, 

ktorý je administrovaný zo Záhrebu, Barcelony a Paríža a ktorého hlavným garantom je prof. 
Milenko Jurkovič z filozofickej fakulty záhrebskej univerzity. V roku 2003 sa stala 
kurátorkou pre strednú Európu Mgr. Jana Maříková-Kubková PhD. V roku 2006 na základe 
zmluvy o spolupráci s Archeologickým ústavom AV ČR Praha, v.v.i. začal Pamiatkový úrad 
Bratislava komplexný revízny reštaurátorský, umeleckohistorický a archeologický výskum 
kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Na tomto základe bol Pamiatkový úrad SR 
Bratislava prizvaný  do programu „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ ako riešiteľ 
čiastkovej úlohy „Korpus včasnostredovekej architektúry na Slovensku „. 

Pamiatkový úrad SR v rokoch 2006-2008 bol zapojený jednak do celkového riešenia 
programu „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ (s lokalitami Kopčany a Kostolany) 
a jednak riadil a vykonával výskum jeho čiastkovej úlohy „Korpus včasnostredovekej 
architektúry na Slovensku“ ktorého úlohou bolo vyhodnotiť všetky známe a potenciálne 
slovenské lokality(Ducové, Nitrianska Blatnica, Devín, Močenok, Nitra - hrad,Bratislava - 
hrad) 
V roku 2008: 
Korpus európskej architektúry do roku 1000: 

Pamiatkový úrad SR sa podieľal na revíznom výskume kostola č. 2 v Mikulčiciach 
v rámci riešenia projektu GAČR GA404/07/1513 - Sakrální architektura velkomoravských 
Mikulčic (2007-2010, GA0/GA)  
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V spolupráci s Archeologickým ústavom  AV ČR Praha  sa dokončila terénna časť 
výskumu nástenných malieb kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom  a jeho výsledky 
sa prezentovali na seminári „Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom“ v Nitre. 
Korpus včasnostredovekej architektúry na Slovensku: 

Kostol sv.Margity v Kopčanoch - ukončená  terénna časť výskumu kostola s cintorínom. 
Na parc.č. 3524 (podľa PK stavu) bola zdokumentovaná  stratigrafia dvoch horizontov 
pochovávania z 9.-10. stor. a sídliskového objektu s dokladmi o spracovaní železa. 

Príprava a realizácia I. etapy archeologického výskumu kostola sv. Klementa v Močenku, 
okr. Šaľa. Geofyzikálny výskum, topografický prieskum a zisťovacie archeologické sondy.  

Geodetické zameranie rotundy Ducové, okr. Piešťany 
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5. Monitoring aktuálneho stavu a využitia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

zameraný na posúdenie vyhovujúceho stavebno-technického stavu a využitia NKP 
v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.  

 
a) Vyhodnotenie monitoringu za rok 2007, príprava podkladu pre monitoring v roku 2008. 

T: 01 - 02/2008 
Z: OŠIS, ONKP 
S: KPÚ  

 
PÚ SR – ONKP: 

Spracované jednotlivými garantmi za príslušné kraje (Ing.arch. Mgr. Kapišinská Prešov, 
Mgr. Ševčíková Trenčín),  splnené v termíne. 
 

b) Monitoring v teréne.         
T: 06, 12/2008 
Z: KPÚ 
S: ONKP, OŠIS 

 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 

Pre rok 2008 bolo v rámci tejto úlohy stanovených pre KPÚ Bratislava 175 NKP, ktorých 
zoznam bol zaslaný z PÚ SR. V súvislosti s pripravovaným celoslovenským vyhodnotením 
trojročného cyklu monitoringu NKP nie sú definitívne  uzavreté termíny odovzdávania 
podkladov za KPÚ. Za sledované obdobie úloha nebola plnená z dôvodu rozsahu agendy 
a zníženia vyššie uvedeného počtu pracovníkov KPÚ Bratislava. Vytypované objekty budú 
v rámci kapacitných možností úradu monitorované a vyhodnotené v nasledujúcom období. 
KPÚ Trnava: 
Spracovaných 41 objektov. 
KPÚ Trenčín: 

Monitoring vykonaný v teréne v rámci štátneho dohľadu , pamiatkového dohľadu 
a plnenia úlohy číslo 1 z Plánu hlavných úloh na rok 2008 : odovzdaných 55 spracovaných 
listov za rok 2008 a 2 za rok 2007. 
KPÚ Nitra: 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre vykonal v priebehu roka 2008 monitoring aktuálneho 
stavu  a  využitia tých NKP, ktoré boli predmetom spracovania revízie za rok 2008, celkom 
bolo zmonitorovaných celkom 47 objektov, z ktorých 1 NKP je potrebné vyradiť z  ÚZPF, 
pretože už neexistuje. Štátny dohľad s následne prijatými opatreniami na nápravu bol 
vykonaný na pamiatke: Dom ľudový, Veľké Túrovce, č. ÚZPF 2495/0, okres Levice. Ostatné 
pamiatky sú vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, resp. obnove, prípadne je alebo 
bude zabezpečená ich základná ochrana a teda nebolo potrebné na týchto pamiatkach vykonať 
štátny dohľad za účelom prijatia opatrení k náprave. 
KPÚ Žilina: 

Vykonanie obhliadok NKP v zmysle harmonogramu; formuláre boli na PÚ SR zaslané 
listami č. ZA-08/0157-03/STA dňa 17. júla 2008 (13 NKP) a č. ZA-09/0037-03/STA dňa 20. 
januára 2009 (43 NKP). 
KPÚ Banská Bystrica: 

Prijaté opatrenia pre zlepšenie stavebno- technického stavu NKP, ktoré sú na základe 
výsledkov monitoringu v teréne v havarijnom až dezolátnom stave: 
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- Akademická 8, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou 
obhliadkou,                         Nariadenie opatrení na nápravu- rozhodnutie z 06/2008, 
Rozhodnutie k zámeru celkovej obnovy BB-08/2049-2/CHO zo dňa 10.11.2008 

- Akademická 14, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou 
obhliadkou 

- Antolská 27, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou obhliadkou, 
List primátorovi mesta Banská Štiavnica- Žiadosť o spoluprácu – objekt je v konkurze 

- Dolná 6, B.Štiavnica-Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou obhliadkou, 
Rozhodnutie k zámeru obnovy BB-08/1039-5/CHo zo dňa 7.10.2008 

- Dolná Resla 3, B.Štiavnica-Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou obhliadkou, 
Zápisnica z ústneho konania, Opakované zvolanie ústneho konania spojeného 
s miestnou obhliadkou, Rozhodnutie o nariadení opatrení na nápravu č. BB-08/1060-
7/TUR zo dňa 4.8.2008 

- Dolná Resla 10, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou 
obhliadkou, Zápisnica z ústneho konania, Opakované zvolanie ústneho konania 
spojeného s miestnou obhliadkou, Rozhodnutie o nariadení opatrení na nápravu č. BB-
08/1059-7/TUR zo dňa 4.8.2008 

- Dolná Resla 11, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou 
obhliadkou, Zápisnica z ústneho konania s výzvou na predloženie statického posudku 

- Družicová 8, B.Štiavnica-Objekt je v stave ruiny. V r. 2002 asanovaný pre zlý stavebno-       
technický stav. V r. 2003 bol vypracovaný návrh na zrušenie vyhlásenia za NKP, 
doposiaľ objekt evidovaný ako NKP. 

- J.K.Hella 4 (Piargska brána), B.Štiavnica - Zápisnica z výkonu štátneho pamiatkového 
dohľadu, Rozhodnutie o opatreniach na nápravu a nariadenie stavebných úprav (atika, 
strešná konštrukcia) 

- Kammerhofská 17, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s obhliadkou, 
Zápisnica z ústneho konania, objekt je v procese predaja 

- Kmeťa 4, B.Štiavnica- Bolo vydané rozhodnutie k zámeru obnovy objektu, Realizuje sa 
umelecko-historický výskum, reštaurátorský výskum. 

- Kmeťa 9, B.Štiavnica- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, od decembta 2007 
prebiehajú zabezpečovacie práce na objekte, v 12/2007 vydané rozhodnutie k zámeru 
celkovej obnovy. Rozhodnutie k zámeru celkovej obnovy BB-08/2035-2/TUR zo dňa 
6.11.2008 

- Lichardova 1-Zaslané oznámenie o výkone štátneho pamiatkového dohľadu o termíne 
prerokovania obnovy objektu, Rozhodnutie k zámeru obnovy BB-08/1067-4/CHO zo 
dňa 2.6.2008 

- Nám.Sv.Trojice 23, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou 
obhliadkou, Nariadenie opatrení na nápravu- rozhodnutie z 05/2008 

- Nám.Sv.Trojice 20, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s miestnou 
obhliadkou, Zápisnica z ústneho konania, Nariadenie opatrení na nápravu- rozhodnutie 
z 06/2008 

- Nám.Sv.Trojice 13, B.Štiavnica- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, 
realizácia zabezpečovacích prác na stropoch objektu, Rozhodnutie k zámeru obnovy 
BB-08/1789-2/CHO zo dňa 30.9.2008 

- Nám.Sv.Trojice 3, B.Štiavnica- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, realizácia 
sanácie vlhkosti, pripravený zámer obnovy v štádiu spracovania podkladov, 
Rozhodnutie k zámeru obnovy BB-08/1584-2/CHO zo dňa 25.8.2008 

- Novozámocká 18, B.Štiavnica-Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, v 09/2007 
vydané rozhodnutie k zámeru obnovy, prebieha pamiatkový výskum, spracováva sa 
pamiatková dokumentácia obnovy, Rozhodnutie k zámeru reštaurovania fasád, 
kamenných článkov a murovaných detailov, č. BB-08/1852-9/TUR zo dňa 24.11.2008 
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- Novozámocká 1, B.Štiavnica-Vydané rozhodnutie k zámeru obnovy v 04/2008, 
spracovaná projektová dokumentácia obnovy objektu 

- Palárikova 3, B.Štiavnica-Záznam z obhliadky objektu, vydané rozhodnutie k zámeru 
obnovy, získali príspevok z grantu „Obnov si svoj dom“, realizovaná obnova strechy 

- A.Pécha 9, B.Štiavnica-Zvolanie ústneho konania, vydané rozhodnutie k zámeru 
obnovy, spracovaný pamiatkový výskum, spracovaná pamiatková dokumentácia 
obnovy 

- Strieborná 5, B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania spojeného s obhliadkou, 
Nariadenie opatrení na nápravu- rozhodnutie z 06/2008, Rozhodnutie k zámeru obnovy 
BB-08/2006-6/GRE zo dňa 5.12.2008 

- Strieborná 10, B.Štiavnica- Záznam zo štátneho pamiatkového dohľadu, Zvolanie 
ústneho konania s obhliadkou, Rozhodnutie o prerušení konania č. BB-08/2006-3/GRE 
zo dňa 19.11.2008, Rozhodnutie o nariadení opatrení na nápravu č. BB-08/1141-6/GRE 
zo dňa 22.9.2008 

- Višňovského 3, B.Štiavnica- Záznam zo štátneho pamiatkového dohľadu, vydané 
rozhodnutie k zámeru obnovy, obnova prebieha od 11/2007, realizuje sa pamiatkový 
výskum, vlastník dostal príspevok z grantu „Obnov si svoj dom“ 

- Sv.Anton- zvonica. Zvolanie ústneho  konania  s miestnou obhliadkou. Zápisnica 
z ústneho konania. Zvolanie opakovaného ústneho konania. Rozhodnutie o nariadení 
opatrení na nápravu č. BB-08/1062-6/TUR zo dňa 8.8.2008 

- Štôlňa vodná, Sv.Pachómia- Zvolanie ústneho konania s miestnou obhliadkou, pri 
ktorom bolo zistené, že objekt nie je v správe Rudných baní B.Bystrica. Žiadosť 
o poskytnutie údajov o evidencii starých banských diel  

- Štôlňa Belianska dedičná-  Zvolanie ústneho konania s miestnou obhliadkou, pri ktorom 
bolo zistené, že objekt nie je v správe Rudných baní B.Bystrica. Žiadosť o poskytnutie 
údajov o evidencii starých banských diel  

- Štôlňa Kornberg,B.Štiavnica- Zvolanie ústneho konania s miestnou obhliadkou, pri 
ktorom bolo zistené, že objekt nie je v správe Rudných baní B.Bystrica. Žiadosť 
o poskytnutie údajov o evidencii starých banských diel  

- Štôlňa cisára Františka - Zvolanie ústneho konania s miestnou obhliadkou, pri ktorom 
bolo zistené, že objekt nie je v správe Rudných baní B.Bystrica.  Žiadosť o poskytnutie 
údajov o evidencii starých banských diel  

- Kaplnka Sv.Jána Nepomuckého- Zvolanie ústneho  konania  s miestnou obhliadkou. 
Zápisnica z ústneho konania. Zvolanie opakovaného ústneho konania  

- Sv.Anton_ Kaštieľ s areálom- Skleník- v apríli 2008 vydané rozhodnutie k zámeru 
obnovy, I.etapa- zabezpečovacie práce 

- Sv.Anton-Kaštieľ s areálom-Budova hospodárska- V 11/2007 nový vlastník požiadal 
o rozhodnutie k zámeru obnovy, prebiehajú prípravné práce 

- Nám. Sv.Trojice 16,B.Štiavnica- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, 
Zvolanie ústneho konania s miestnou obhliadkou. K obnove objektu bolo v roku 2007 
vydané rozhodnutie, vlastník pripravuje obnovu.Rozhodnutie k zámeru obnovy BB-
08/2198-2/GRE zo dňa 11.12.2008 

- Hodruša-Hámre-Šachta Mayer-Ťažná veža- Zvolanie ústneho konania s miestnou 
obhliadkou, Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu. Správca realizoval 
zastrešenie objektu, objekt bude odovzdaný Slovenskému banskému múzeu v B. 
Štiavnici pre expozičné účely. 

- Hodruša-Hámre-Šachta Mayer,Budovašachty- Zvolanie ústneho konania s miestnou 
obhliadkou, Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu. Správca robí revíziu 
pamiatkovej dokumentácie, budova bude celkovo obnovená do konca r. 2009 a následne 
bude odovzdaná Slovenskému banskému múzeu  na expozíciu. 
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- Hodruša-Hámre-Socha Pieta- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, Zvolanie 
ústneho konania s miestnou obhliadkou. Zápisnica z ústneho rokovania. Zvolanie 
opakovaného ústneho konania 

- Hodruša-Hámre-Immaculata- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, Zvolanie 
ústneho konania s miestnou obhliadkou. Zápisnica z ústneho rokovania. Zvolanie 
opakovaného ústneho konania 

- Hodruša-Hámre-Klopačka- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, zvolanie 
ústneho konania s miestnou obhliadkou. Zápisnica z ústneho rokovania 

- Štiavnické Bane-Budova administratívna, bývalé Banské meračstvo,ÚZPF 
10689/0,p.č.41/2. Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, Zvolanie ústneho 
konania s miestnou obhliadkou. Zápisnica z ústneho rokovania, objekt predaný. 
Zvolanie opakovaného ústneho konania s novými vlastníkmi. Rozhodnutie k zámeru 
obnovy BB-08/1477-2/TUR zo dňa 25.7.2008. Rozhodnutie k zámeru obnovy (+ 
reštaurovanie)  BB-08/1477-5/TUR zo dňa 28.10.2008 

- Štiavnické Bane- Bašta, múr hradobný ÚZPF 1268/1-3. Zápisnica zo štátneho 
pamiatkového dohľadu, Zvolanie ústneho konania s miestnou obhliadkou. Rozhodnutie 
k zámeru obnovy BB-08/1356-2/GRE zo dňa 8.7.2008  

- Štiavnické Bane-Kláštor Hieronymitánov- Zápisnica zo štátneho pamiatkového 
dohľadu, Zvolanie ústneho konania s miestnou obhliadkou. Rozhodnutie k zámeru 
reštaurovaniu južného krídla kláštora BB-08/1992-2/GRE zo dňa 12.11.2008                                 

- Štiavnické Bane-Škola banícka- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, Zvolanie 
ústneho konania s miestnou obhliadkou. Zápisnica z ústneho rokovania, prebieha 
odpredaj objektu 

- Višňovského 5, B.Štiavnica- Zápisnica zo štátneho pamiatkového dohľadu, Zvolanie 
ústneho konania s miestnou obhliadkou. Nariadenie opatrení na nápravu- rozhodnutie 
z 06/2008 

- Kalvária- Dolný kostol ÚZPF 3488/1-4-bočný oltár Piety. Rozhodnutie o prerušení 
konania č. BB-08/2005-2/GRE zo dňa 19.11.2008. Rozhodnutie o zámere na 
reštaurovanie č. BB-08/2005-4/GRE zo dňa 22.12.2008 

- Kalvária-premiestnenie hnuteľných NKP-mobiliáru z objektov Kalvárie. Rozhodnutie 
o prerušení konania č. BB-08/1222-5/GRE zo dňa 8.7.2008 

- Kalvária- ÚZPF 2489/1-26 aktualizácia  výskumov-rozhodnutie 
- Kalvária- Rozhodnutie o premiestnení 23 HNKP- reliéfy z objektov Kalvárie č.BB-

08/1819-2/GRE zo dňa 14.10.2008 
- Kalvária- Rozhodnutie o premiestnení 6 ks. oltárov z objektov Kalvárie č. BB-08/1222-

8/GRE zo dňa 25.8.2008 
- Maximilián šachtu č.4- Kaplnka Sv.Ondreja, ÚZPF 1263/0, parcela č. 7108. 

Rozhodnutie k zámeru obnovy BB-08/1511-2/GRE zo dňa 1.8.2008. Rozhodnutie 
o zámere na reštaurovanie kamennej kartuše č. BB-08/1512-2/GRE zo dňa   1.8.2008 

- A.Pécha 7,dom meštiansky, ÚZPF 3329/0. Rozhodnutie o prerušení konania BB-
08/292-13/GRE zo dňa 3.9.2008 

- Remeselnícka 2, ÚZPF 3357/0, dom meštiansky, p.č. 2104. Rozhodnutie k zámeru 
obnovy BB-08/858-12/CHO zo dňa 31.10.2008 

Zodpovední: Chovanová, Turtáková, Gregová 
KPÚ Prešov: 
Za rok 2008 boli spracované nasledovné formuláre monitoringu: 
Pracovisko Poprad – Spišská Sobota: 
Ing. I. Lačná: 

- Kežmarok, Dr. Alexandra 24, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Dr. Alexandra 30, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Dr. Alexandra 38, Dom meštiansky 
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Ing. arch. D. Maximová: 
- Kežmarok, Dr. Alexandra 18, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Dr. Alexandra 16, Dom meštiansky 

Bc. A. Olekšáková: 
- Kežmarok, Dr. Alexandra 13, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Dr. Alexandra 17, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 11, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 13, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 15, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 17, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 19, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 21, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 23, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 27, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 29, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 33, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 35, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 39, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Starý trh 40, Dom meštiansky 

Pracovisko Levoča: 
Ing. A. Jacková: 

- Levoča, Košická 6, Dom meštiansky  
- Levoča, Nám. Majstra Pavla 16, Dom meštiansky 
- Levoča, Kpt. J. Nálepku 9, Dom meštiansky 
- Levoča, Gustáva Hermana 2, Dom meštiansky 

Pracovisko Prešov: 
Mgr. J. Koreňová: 

- Bardejov, Pomník Mikulovskému pluku 
- Bardejov, Kláštorská 12, Dom meštiansky 
- Bardejov, Radničné nám. 3, Pamätná tabuľa J. Andraščík 
- Bardejov, Stocklova 10, Dom remeselnícky 
- Bardejov, Radničné nám. 49, Pamätná tabuľa – tlačiareň 
- Hrabovec, Kostol rím. kat. sv. Jozefa 

Ing. E. Grešová: 
- Mlynárovce, Kostol, gr. kat. Narodenia P. Márie 
- Stročín, Kostol rím. kat. sv. Mikuláša 
- Stročín, Kostol gr. kat. Nanebovzatia P. Márie 
- Šarišská Štiavnik, Kostol gr. kat. Nanebovzatia P. Márie 
- Šarišský Štiavnik, Zvonica drevená 
- Prešov, Slovenská 16, Dom meštiansky 
- Prešov, Metodova 1, Dom meštiansky 

Mgr. P. Vološčuk: 
- Vyšná Vladiča, Kostol gr. kat. 
- Makovce, kostol gr. kat. 
- Lomné, Kostol gr. kat. 
- Dlhé nad Cirochou, Kostol rím. kat. 
- Chmeľov, Kostol a opevnenie ev. a. v. cirkvi 
- Kalinov, Pomník Sovietskej armáde 
- Habura, Kostol gr. kat. 
- Kalinov, Pamätník  Sovietskej armáde 
- Čabiny, Pomník A. Kralického 
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- Hažlín, Kostol rím. kat. 
Ing. E. Semanová: 

- Ostrovany, Park 
Ing. P. Glos: 

- Kapušany, Hrad Kapušany 
- Plaveč, Kostol rím. kat. sv. Margity 
- Údol, Kostol gr. kat. sv. Demetera 
- Veľký Lipník, Kostol gr. kat. sv. Michala 
- Vyšné Ružbachy, Dom kúpeľný – Biely dom 
- Žehňa, Kostol a mauzóleum 
- Prešov, Hlavná 52, Meštiansky dom 
- Haligovce 105, Dom ľudový 

Ing. Ľ. Suchý: 
- Sačurov, Kostol gr. kat. Ochrany Presv. Bohorodičky 
- Prešov, Slovenská 34, Dom meštiansky 
- Vyšný Mirošov, Kostol pravoslávny sv. Kozmu a Damiána 
- Prešov – Solivar, Námestie osloboditeľov, Prícestná kaplnka sv. Jána Nep. 
- Prešov – Solivar, Soľnobanská 6, Dom úradníka 

Mgr. P. Harčar: 
- Abrahámovce, Mohyla neskúmaná 
- Buclovany, Mohylník čiastočne skúmaný 
- Hankovce, Mohylník čiastočne skúmaný 
- Kobyly, Mohylník neskúmaný 
- Kochanovce, Mohylník neskúmaný 
- Komárov, Hlinisko čiastočne skúmané 
- Komárov, Mohylník neskúmaný 
- Koprivnica, Sídlisko skúmané 
- Kožany, Mohylník skúmaný 
- Lukavica, Mohyla neskúmaná 
- Marhaň, Mohylník neskúmaný 
- Nemcovce, Mohylník čiastočne skúmaný 
- Nižný Tvarožec, Hradisko čiastočne skúmané 
- Nižný Tvarožec, Hradisko 2 čiastočne skúmané 
- Vyšná Voľa, Mohylník čiastočne skúmaný 

Ing. J. Zajac: 
- Kuková, Kaštieľ 
- Kuková, Sýpka pri kaštieli 
- Želmanovce, Kaštieľ 
- Želmanovce, Dom správcu kaštieľa 
- Cernina, Kaplnka prícestná 
- Cernina, Kostol gr. kat. sv. Kozmu a Damiána 
- Hniezdne 15, Dom meštiansky 
- Hniezdne 16, Dom meštiansky 
- Hniezdne 90, Dom meštiansky 
- Hniezdne 93, Dom meštiansky 
- Hniezdne 101, Dom meštiansky 
- Hniezdne 107, Dom meštiansky 
- Hniezdne 109, Dom meštiansky 
- Hniezdne 110, Dom meštiansky 
- Hniezdne 123, Dom meštiansky 
- Hniezdne 230, Dom meštiansky 
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- Hniezdne 229, Dom meštiansky 
Spolu 93 ks formulárov. 
KPÚ Košice: 

Monitoring pamiatok: spolu 50 NhNKP, z toho: 
Košice - 31 NKP 
Rožňava – 17 NKP 
Spišská Nová Ves – 2 NKP 

Podrobná aktualizácia objektovej skladby (25 objektov) NKP Cukrovar v Trebišove ( č. 
ÚZPF 4310/0)  pre PÚ SR pred zrušením vyhlásenia NKP ( Ing. arch. Hriň, H. Fraňová)  
 

c) Spracovanie návrhov na zrušenie pamiatkovej ochrany NKP so zaniknutými 
pamiatkovými hodnotami.        

 T: 06, 12/2008 
Z: OŠIS 

 
d) Zapracovanie údajov o stavebno-technickom stave a využití NKP do automatizovaného 

registra NhNKP. 
T: 12/2008 
Z: OŠIS 

Plnenie: 
PÚ SR – OŠIS: 

a), c), d) – monitoring stavu a využitia sa zameriava na najohrozenejšie národné kultúrne 
pamiatky. V prvých rokoch sme sa zameriavali na objekty v dezolátnom a narušenom stave 
hlavne v kombinácii s objektami  bez využitia. V roku 2008 sme ako podklady pre KPÚ 
pripravili zoznamy objektov, ktoré sú dlhšiu dobu v obnove, čo väčšinou znamená, že obnova 
bola prerušená – najmä z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. V roku 2008 boli 
pripravované na základe hlásení z monitoringu doručených v II. polovici roku 2007 a v roku 
2008 návrhy na zrušenie vyhlásenia za NKP. Ide predovšetkým o objekty ľudovej 
architektúry (stodoly, maštale, drevárne, studne), ktoré sú súčasťou dvorov pri ľudových 
domoch, najmä v PRĽA. K 31.12.2008 bolo celkom aktualizovaných 1913 pamiatkových 
objektov výhradne z monitoringu stavu a využitia.  Podklady pre KPÚ boli napálené 
a odovzdané na  CD. V roku 2009 bude vypracované vyhodnotenie monitoringu za uplynulé 
tri roky. 
 

e) Vyhodnotenie monitoringu v trojročnom cykle. 
T: 12/2008 
Z: ONKP 

Plnenie: 
 Vyhodnotenie monitoringu v trojročnom cykle sa vzhľadom na termín odovzdania 
výstupov z monitoringu v roku 2008 jednotlivými KPÚ (12/2008) uskutoční v roku 2009. 
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6. Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2007. 
  

a) Zjednodušenie a precizovanie formulára vyhodnocovania akcií obnovy – vypracovanie 
metodiky. 

T: 03/2008 
Z: OŠIS 
S: ONKP 

Plnenie: 
a), c) V rámci zjednodušenia spracovania formulára bolo pripravené zadanie pre 

naprogramovanie ON LINE formulára, ktorého hlavnou výhodou bude možnosť použitia 
registrov pre väčšinu údajov, s povinnosťou vyplniť všetky relevantné údaje. V rámci tejto 
úlohy sme pripravili prezentáciu  tohto formulára pre OMK. Časť pripomienok bola už 
zapracovaná.  
Vzhľadom na to, že dodávateľ vnútornej komunikačnej siete medzi centrom a KPÚ ešte 
neumožnil pripojenie KPÚ k databázam a formuláru, bol posunutý termín spracovania 
formulárov ešte klasickou metódou na rok 2009. Nasadenie ON LINE formulára je odložené 
na dobu,  keď medzi centrom a KPÚ bude možnosť spojenia v rámci lokálnej siete. 
PÚ SR – ONKP a OPR:  
▪ spolupráca na metodike úlohy a na vytvorení on-line formulára, na skladbe a rozsahu 

položiek, na spôsobe ich napĺňania, pripomienkovanie predvedeného formulára; 
▪ vypracovanie posudku „Vyhodnotenia ukončených akcií obnovy za rok 2007“   – 

jednotliví zamestnanci podľa referátov (Bystrianska-Ulašinová, Kapišinská, Laczková, 
Kalinová, Ševčíková, Cónová;   sumár – ONKP (Ševčíková) a OPR (Haberland). 

 
b) Spracovanie podkladov. T: 06/2008 
 Z: KPÚ  

Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
     V roku 2007 bolo ukončených celkom 11 akcií obnovy NKP a to: 

- Stupava, Hlavná ul. 2 – Kaštieľ Pálffyovský (č.ÚZPF 540/1), I. etapa komplexnej 
obnovy ( strecha, časť fasády) 

- Bratislava II., Ružinov, Krásna ul. 22 – Kaštieľ Csákyovský (č.ÚZPF 10450/0), 
reštaurovanie grófskej kaplnky 

- Kráľová pri Senci, Za obcou – Most cestný (č.ÚZPF 2272/0), komplexné reštaurovanie 
- Bratislava I., Michalská 12 -  Dom meštiansky (č.ÚZPF 111/0), komplexná 

rekonštrukcia 
- Bratislava I., Michalská 26 – Lekáreň Červený rak (č.ÚZPF 123/0), reštaurovanie, 

rekonštrukcia 
- Bratislava I., Františkánska 3 -  Dom meštiansky (č.ÚZPF 188/0), komplexná 

rekonštrukcia 
- Bratislava I., Klemensova 10 – Vila  (č.ÚZPF 10471/0), obnova fasády 
- Bratislava I., Dostojevského rad 2 -  Umelecká beseda (č.ÚZPF 268/1), obnova interiéru 

a zastrešenia výstavnej siene 
- Bratislava I., Kuzmányho 9 -  Vila so záhradou (č.ÚZPF 423/1), výmena strešnej 

krytiny  
- Pezinok, ul. M. R. Štefánika 4, Dom meštiansky „Kaviakov“, (č.ÚZPF 520/0), čiastočná 

obnova 
- Bratislava II., Pribinova 24, Sklad č. VII (č. ÚZPF 828/0), čiastočná obnova 
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     Jedna z uvedených akcií, na ktorej sa metodicky podieľali pracovníci KPÚ Bratislava bola 
ocenená MK SR cenou Fénix 2008 – kultúrna pamiatka roka, ďalšia ocenená NKP - kaplnka 
sv. Kataríny na Michalskej ul. v Bratislave bude zaradená medzi ukončené akcie obnovy za 
rok 2008.  Jedna NKP obdržala cenu časopisu Pamiatky a múzeá. 
KPÚ Trnava: 

Spracovaných 12 objektov. 
KPÚ Trenčín: 
 Odovzdané formuláre 37 akcií obnovy, vrátane ukončených jednotlivých etáp obnovy. 
KPÚ Nitra: 

Spracovanie podkladov na celkom  22 akcií: 
- Levice – Horša  - Mlyn vodný z 19. storočia, č. ÚZPF 2472/0 (oprava strechy a krovu) 
- Levice – Sazdice, Kostol sv. Mikuláša, č. ÚZPF 1637/0 ( reštaurovanie stredovekých 

nástenných malieb) 
- Levice – Pukanec – Oltár sv. Salvatora z kostola sv. Mikuláša v Pukanci, č. ÚZPF 

1488/1-13 ( reštaurovanie bočného oltára sv. Salvatora,  petrifikácia drevnej hmoty, 
retušovanie polychrómie, doplnenie chýbajúcich prvkov) 

- Šahy, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, č. ÚZPF 1648/1 (reštaurovanie ranogotického 
vstupného portálu) 

- Nitra, Kostol sv. Emeráma – Horný kostol, č. ÚZPF 1483/3 (reštaurovanie oltárnych 
plastík, reštaurovanie freskovej výzdoby a štukolustrových stien) 

- Nové Zámky – Belá, 321/1 (Komplexná obnova – ukončenie)   
- Nové Zámky – Palárikovo – kostol sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 364/0 

(reštaurovanie vstupného portálu) 
- Nové Zámky – Jatov – Pohrebná kaplnka sv. Vendelína, č. ÚZPF 333/0 (oprava krovu, 

obnova strešnej krytiny, odvlhčenie objektu) 
- Nové Zámky – Šurany – Synagóga, č. ÚZPF 10801/0 (reštaurovanie nástenných malieb 

na kazetovom strope v interiéri)  
- Nové Zámky – Komjatice – Plastika Panny Márie, č. ÚZPF 341/1-22, Kalvária 

Komjatice/341/9 Plastika Panny Márie (reštaurovanie pieskovcovej plastiky Panny 
Márie) 

- Nové Zámky – Komjatice – Plastika Svätý Ján Evanjelista, č. ÚZPF 341/1-22, Kalvária 
Komjatice/341/5 Plastika sv. Ján Evanjelista (reštaurovanie plastiky Svätého Jána 
Evanjelistu) 

- Nové Zámky – Komjatice- Plastika Boží hrob, č. ÚZPF Plastika Panny Márie, č. ÚZPF 
341/1-22, Kalvária Komjatice/341/8 Plastika Boží hrob (reštaurovanie plastiky Boží 
hrob reštaurovanie jednej časti 6. figurálnej kompozície barokového súsošia Kalvárie 

- Komárno – Pevnosť protiturecká /Bastión Južný/ č. ÚZPF 302/5, (komplexná obnova) 
- Šaľa – Socha sv. Juraja na stĺpe, č. ÚZPF 55/0 ( reštaurovanie sochy sv. Juraja na stĺpe, 

I. etapa) 
- Topoľčany – r. k. kostol Nanebovzatia P. Márie, Lavice kostolné, č. ÚZPF 2294 

(komplexná reštaurátorská obnova) 
- Topoľčany – r. k. kostol Nanebovzatia P. Márie, č. ÚZPF 2538/1 ( čiastočná obnova - 

úprava svätyne - povrchové úpravy, oltárny stôl, svätostánok) 
- Topoľčany – Kovarce – kostol sv. Mikuláša, Patronátna lavica, č. ÚZPF 2028/0 

(komplexná reštaurátorská obnova) 
- Topoľčany – Ludanice- kostol Najsv. Trojice, kazateľnica, č. ÚZPF 2084/1-6 

(komplexná reštaurátorská obnova) 
- Topoľčany – Bojná – r. k. kostol Všetkých svätých, č. ÚZPF 1905/1-5 (hlavný oltár, 

1906/1-7 (kazateľnica), (komplexná reštaurátorská obnova) 
- Topoľčany – Radnica, č. ÚZPF 2537 (čiastočná obnova - oprava poškodených častí 

fasády, výmaľba fasády, úprava schodov pre imobilných, vzduchotechnika) 
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- Topoľčany – Nemocnica, č. ÚZPF 11466/1, (čiastočná obnova severovýchodného 
krídla – dispozičné úpravy - drevené priečky, rampa pre imobilných, povrchové úpravy 
– podlahy, omietky, nátery) 

- Radošina – r. k. kostol Najsvätejšej Trojice, č. ÚZPF 240/1 (čiastočná úprava- úprava 
zádveria, obnova omietok, podlaha) 

KPÚ Žilina: 
Úloha sa plnila podľa starej metodickej inštrukcie do existujúcich formulárov. Podklad 

(12 formulárov a CD) zaslaný na PÚ SR listom č. ZA-08/0956-03/LEH dňa 22. septembra 
2008.  
KPÚ Banská Bystrica: 
Reštaurátorská obnova : 

- Banská  Štiavnica- Kostol Sv.Kataríny, ÚZPF 2485/0- obnova vitráží 
- Počúvadlo- evanjelický a.v. kostol, ÚZHNKP 4002/1-2, obnova empory a organu 
- Sv. Anton- Kaštieľ Koháryovský, ÚZPF 1209/1-7- obnova dverných a okenných 

kamenných ostení ÚZPF 1209/1 
- Sv.Anton-Kaštieľ Koháryovský, ÚZPF 1209/1-7- obnova papierových tapiet s farebnou 

tlačou z 2.pol. 19. storočia, ÚZPF 1209/1 
- Sv.Anton-Kaštieľ Koháryovský, ÚZPF 1209/1-7- obnova hlavného tzv. 

reprezentačného schodiska- nástropné maľby v profilovaných štukových  zrkadlách, 
ÚZPF 1209/1 

Stavebná obnova: 
- Banská Štiavnica- A.Kmeťa 18, ÚZPF 2518/0- celková stavebná obnova 
- Banská Štiavnica- Dolná 5, ÚZPF 3323/0- celková stavebná obnova 
- Banská Štiavnica-Kostol Sv.Katarína, ÚZPF 2549/0- lokálne opravy krytiny, lapačov 

snehu, parapetných plechov, žľabov, zvodov, lokálna oprava dreveného krovu, 
zabezpečenie  hlavného krovu, osadenie ochranných sietí proti prelietavaniu holubov. 

KPÚ Prešov: 
 Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2007 bolo 
odoslané Pamiatkovému úradu SR Bratislava, formou písomného spracovania formulárov 
a fotografickej dokumentácie na DVD. 
Pracovisko Levoča: 

- Levoča, Námestie Majstra Pavla 3, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba 
- Levoča, Námestie Majstra Pavla 58, Dom meštiansky 
- Levoča, Mäsiarska 35, Dom meštiansky 
- Levoča, Nová 2, Dom meštiansky 
- Levoča, Nová 22, Dom meštiansky 
- Levoča, Nová 62, Dom meštiansky 
- Levoča, Nová 79, Dom meštiansky 
- Levoča, Vysoká 1, Dom meštiansky 
- Vyšné Repáše 81, Dom ľudový 
- Spišské Podhradie, Kúpeľná 41, Mlyn elektrický 
- Spišské Podhradie, Mariánske námestie 6, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Mariánske námestie 28, Dom remeselnícky 
- Spišské Podhradie, Palešovo námestie 11, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Palešovo námestie 39, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Palešovo námestie 50, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Starý jarok 45, Dom meštiansky 
- Levoča, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba, Epitaf Fides Girschnerovej, rod. Rügnerin 
- Levoča, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba, Súsošie sv. Juraj na koni zabíja draka 
- Levoča, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba, Výtvarná súčasť architektúry patriaca k 

súsošiu sv. Juraja na koni 



 
 

48 

- Levoča, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba, Oltár sv. Alžbety Durínskej 
- Poľanovce, Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, Obraz Premenenie 

Pána na hore Tábor 
- Spišské Podhradie-Spišská Kapitula, Biskupský palác, Socha Immaculata 

Pracovisko Poprad: 
- Ždiar 360, Dom ľudový 
- Poprad, Sobotské námestie 9, Dom meštiansky 
- Poprad, Velické námestie 11, Dom meštiansky 
- Spišská Belá, Letná 6, Evanjelický a.v. kostol  
- Spišská Belá, Petzvalova30, Múzeum J.M. Petzvala 

 Celkovo: 
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča - 22 ks 
KPÚ Prešov, pracovisko Poprad -   5 ks 
Spolu - 27 ks. 

KPÚ Košice: 
Spracované podklady a foto dokumentácia pre vyhodnotenie obnovy – spolu 31 NKP: 

Košice: 17 NKP 
Rožňava: 9 NKP 
Spišská Nová Ves: 5 NKP  
 

c) Vyhodnotenie. 
T: 12/2008 
Z: OŠIS 
S: ONKP 

Plnenie 
Za rok 2008 bolo vyhodnotených 163 ukončených akcií obnovy a reštaurovania: 

Bratislava – 8 
Trnava – 15 
Trenčín – 37 
Nitra – 22 
Žilina  - 12 
Ban. Bystrica - 8 
Prešov – 27 
Košice - 31 
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7. Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a to najmä: 
 T: 12/2008  
 Z: OŠIS  
 S: ONKP, OPÚ 
 

a) Spracovávanie návrhov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia hnuteľných 
a nehnuteľných vecí za NKP na základe podnetov podľa harmonogramu a aktuálnych 
podnetov a výsledkov revízie ÚZPF. 

 
Plnenie: 
Návrh na vyhlásenie NKP 113 
Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 27 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP 17 
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona 122 
 
V rámci realizácie úlohy spracované: 
PÚ SR – ONKP: 
� Cónová - 1 návrh na vyhlásenie HNKP – Babín, r.kat.kostol, oltár bočný sv. Petra a Pavla  
� Porubská – 10 návrhov na vyhlásenie HNKP – mesto a okres Ružomberok (12 podnetov, 

z toho 2 neodporučené v komisii pre posudzovanie pamiatkového fondu) 
� Šulcová – 4 návrhy na vyhlásenie NhNKP – Bratislava Starý most, bývalá muničná 

továreň Patrónka, tepláreň (Design factory) Bratislava, Závod mieru Bratislava 
� Kalinová – 1 návrh – Nitra – Kalvária – 1 KP / 21 PO 
� Kapišinská – 4 návrhy - R.k. kostol v Liskovej, Evanjelický kostol v Ružomberku, 

Sokolovňa v Ružomberku a Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku 
� Guldan – 1 návrh – mestský dom v Ružomberku 
� Ulašinová-Bystrianska – 3 návrhy – domy Ratková 
� podnety – Bystrianska-Ulašinová – 16 domov mesto Ružomberok;  Kapišinská – 7 

verejných budov a kostolov mesto a okres Ružomberok, Guldan – 9 meštianskych 
a mestských domov Ružomberok, Šulcová – 6 technických pamiatok Bratislava 

� návrhy na zmenu vyhlásenia   Porubská – 2 (Ružomberok a Liptovská Lúžna) 
PÚ SR – OPÚ: 
� Režná: 

- návrh na zmenu vyhlásenia NhKP kaštieľ s parkom v Ivánke pri Dunaji, ÚZPF č. 407  – 
spracovanie časti park, 

- aktualizácia objektovej skladby NKP Ondrejský cintorín (ÚZPF č. 279) – rozpracovanie 
časti park; 

� Kowalski: 
- priebežné konzultovanie problematiky evidencie NKP v riešených veciach, 
- operatívne upozornenie na nedostatky v evidencii NKP (Želiezovce, park), 
- predbežná ohliadka a dokumentácia súboru priemyslových stavieb v meste 

Sládkovičovo (mlyn, cukrovar, obytné kolónie); 
KPÚ Trnava: 
� Klačanská:  

- návrh organu za HNKP z farského kostola sv. Michala archanjela v obci Lančár 
- návrh organu za HNKP z kostola Márie Magdalény v obci Šterusy  
- návrh na vyhlásenie  zvonice v obci Hubina  za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku 

a zvona  za hnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku                  
� Klačanská, Rábiková: 
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- návrh na vyhlásenie  Židovského cintorína v Dunajskej Strede  za nehnuteľnú národnú 
kultúrnu pamiatku  / cintorín má cca 2500 ks náhrobníkov - v návrhu súbor náhrobníkov 
- výber 20 ks najstarších a najhodnotnejších / 

� Rábiková: 
- dokumentácia zvonov v Trnavskom kraji a vytipovanie na vyhlásenie za NKP  

KPÚ Nitra: 
� podnet na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku vo forme návrhu: 

-  Pamätná tabuľa Ghyczyho Kálmána, Komárno (Tóth), 
-  Kalvária, Andovce, okres Nové Zámky  (Dudová), 
-  Kalvária - Nitrianska Blatnica (Gažiová), 
- Zlatná na Ostrove, Kalich strieborný (Dudová), 
- Zlatná na Ostrove, Kanvica cínová  (Dudová), 
- Socha Najsvätejšej Trojice Šaľa (Dudová), 
- Kalvária Bruty (Dudová), 
- Norovce, kaplnka (Gažiová), 
- Dom ľudový-„starší“, Brhlovce (Tóth), 
- Dom ľudový-„novší“, Brhlovce (Tóth); 

� podnet na zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky 
-  Dom ľudový č. ÚZ PF 2498/0, Jabloňovce, okres Komárno (Tóth). 

KPÚ Žilina: 
nehnuteľné veci: 

- návrh na vyhlásenie objektu „Starej fary“ v Žiline za nehnuteľnú NKP - doplnok 
podnetu na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP - architektonicko-historický prieskum 
(Marček), 

- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP (podnet), Podhradie – Hrádok, 
archeologická lokalita (Furman),  

- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP (podnet), Blatnica, miest. časť 
Sebeslavce, včasnostredoveká osada a zaniknutý románsky kostol, archeologická 
lokalita (Furman),  

- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP (podnet), Socovce – hradisko Stráža, 
včasnostredoveká osada pod hradiskom, archeologická lokalita (Furman), 

- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP, Súľov ev.a.v. kostol (pred odoslaním) 
(Ďurian,  Dudáš), 

- výber objektov pre spracovanie návrhu na vyhlásenie vecí za NKP v obci Blatnica, 
okres Martin (Slameňová), 

- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP, Blatnica – tabuľa pamätná, pred 
odoslaním (Reťkovská), 

- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP, Slovany, R.k. kostol sv. Michala 
(Ďurian), 

- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP, Ondrašová, zvonica (Ďurian), 
- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP, Blatnica – ev.a.v. kostol (Ďurian), 
- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP, Istebné, zvonica pri artikulárnom 

kostole (Dudáš) 
- návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP, Žilina, Rosenfeldov palác (Majtan) 

hnuteľné veci: 
- návrh na vyhlásenie veci za hnuteľnú NKP – Martin, R.k. kostol sv. Martina – 

mortuárium P. Révaya (Reťkovská),  
- návrh na vyhlásenie veci za hnuteľnú NKP – Vrútky, R.k. kostol sv. Jána Krstiteľa – 

socha Piety (Reťkovská),  
- návrh na vyhlásenie veci za hnuteľnú NKP – Blatnica, kryštálový luster v ev.a.v. 

kostole (Reťkovská), 
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- návrh na vyhlásenie veci za hnuteľnú NKP – Blatnica, liatinový luster v ev.a.v. kostole  
(Reťkovská), 

- návrh na vyhlásenie veci za hnuteľnú NKP – Blatnica, tanier obradový cínový 
v ev.a.v. kostole (Reťkovská), 

- návrh na vyhlásenie veci za hnuteľnú NKP – Blatnica, dvere dvojkrídlové v ev.a.v. 
kostole(Reťkovská). 

- návrh na vyhlásenie veci za hnuteľnú NKP - Dolný Turček – socha sv. Ján Paduánsky, 
(Reťkovská) 

- návrh na vyhlásenie veci za hnuteľnú NKP - Martin – Župný dom, kované dvere, 
(Reťkovská) 

návrhy na zmenu, resp. zrušenie vyhlásenia NKP: 
- návrh na zrušenie vyhlásenia - Klokočov – Do Klršle, dom ľudový č. 59, 
- návrh na zrušenie vyhlásenia - Klokočov – Do Klršle, dom ľudový a hospodárska 

budova č. 60. 
KPÚ Prešov: 
návrhy na zápis nehnuteľných NKP: 

- Spišské Podhradie, Galova č.2– dom meštiansky (Odler) 
- Spišské Podhradie, Galova č.68   – dom meštiansky /doplnenie popisu AL/ (Odler) 
- Spišské Podhradie, Palešovo námestie č.43   – dom meštiansky (Odler) 
- Prešov, Kalvária – aktualizácia návrhu na zápis veci za KP (Semanová) 
- Župčany, lipová aleja (Pavlíková) 
- Nemešany – Zaniknutá stredoveká dedina Zalužany (Lukáč) 
- Spišské Podhradie, Spišská Kapitula – Zaniknutý stredoveký kláštor na Pažici (Lukáč) 
- Spišské Podhradie, Žehra – Dreveník (Lukáč) 

návrhy na zápis hnuteľných NKP: 
- Čirč, gr. kat. chrám, súbor ikon (Vološčuk) 
- Brežany, gr. kat. chrám, procesiový kríž (Vološčuk) 

spracovanie podkladov na zrušenie vyhlásenia za NhNKP 
- Osturňa, roľnícky dvor č. 105 (Olekšáková) 
- Osturňa, roľnícky dvor č. 106 (Olekšáková) 
- Ždiar, roľnícky dvor č. 437 (Olekšáková) 
- Kežmarok, Starý trh, meštiansky dom č. 39, (Olekšáková) 
- Kežmarok, Starý trh, meštiansky dom č. 63, (Olekšáková) 
- Kežmarok, Starý trh, meštiansky dom č. 69, (Olekšáková) 

spracovanie podkladov na zrušenie vyhlásenia za HnNKP 
- Štrba, r. k. kostol sv. Ondreja – socha voľná – Vzkriesený Kristus (Poláková E.) 

                             
b) Dopĺňanie registrov pamiatkových území: 
▪ kompletizácia výmer parciel tých území, ktoré majú vyšpecifikovaný zoznam parciel po 

hranici aj vo vnútri územia, 
▪ digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov GIS 

 
Plnenie: 
▪ digitalizácia hraníc: oprava hranice PZ Bratislava - Rača  podľa vyhlásenia; 
▪ spresnenie rozsahu NKP v Bratislave – Sad J. Kráľa, OP Horná Mlynská Dolina, PZ – 

Areál rušňového depa; 
▪ vyhotovovanie prehľadných máp: historická zeleň, synagógy, greck. kat. kostoly, 

pracoviská PÚ SR a KPÚ, nominácia drevených kostolíkov do SKD; 
▪ vyhľadávanie údajov a máp na kataster portáli: predovšetkým hrady, Banská Štiavnica, 

Štiavnické Bane, Bratislava, Hronský Beňadik, mestské častí Bratislavy, Šamorín, 
Kopčany. 
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PÚ SR – OPÚ: 
� Andráši: 

- Podolínec – PR – preverenie súladu hranice s aktuálnou katastrálnou mapou (nesúlad), 
- upresnenie hranice PR Žilina (žiadosť - aktuálne mapy), 
- upresnenie hranice PZ Liptovský Mikuláš (rozpracované mapy 1:1000, neuzavreté); 

� Dvořáková: 
- návrh preklasifikovania 4 pamiatkových zón vidieckeho charakteru v registri . 

 
c) Budovanie AIS OP SQL – GIS 
� prezentácia exportu vybraných údajov a mapových vrstiev GIS na www.pamiatky.sk, 
� doplnenie 3 nových modulov: krycie listy, výtvarné a architektonické súčastí NKP, 

obnova – online formulár a databáza, 
� sprístupnenie vybraných údajov všetkých nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok verejnosti na www.pamiatky.sk.  
 
Plnenie: 
� vypracovanie zadania 3 nových modulov: krycie listy, výtvarné a architektonické súčastí 

NKP, obnova – online formulár a databáza. Vypracovanie zadania pre dodávateľa, 
odladenie aplikácie (vyhľadanie chýb a omylov, rozšírenie funkcií podľa pripomienok 
OMK PÚ SR; 

� vygenerovanie databázy pre sprístupnenie vybraných údajov všetkých nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok verejnosti na www.pamiatky.sk (okrem neprezentovaných 
archeologických nálezísk); 

� nominované drevené kostolíky UNESCO – úprava mapiek (CorelDraw) – hranice, 
rozpisky, legendy, výpočet plochy, tlač; 

� PZ Kopčany – vyhľadávanie parciel, tlač mapy; 
� PZ Areál rušňového depa Bratislava – východ - vykreslenie hranice PZ v MicroStatione, 

digitalizácia textu rozhodnutia, súpis parciel  vnútri PZ; 
� pokračovanie kontroly aktuálnosti PZ - skenovanie, úprava a doloženie chýbajúcich textov 

a máp v GISe. 
� aktualizácia údajov databázy podľa informácií KPÚ:      941 PO 
� aktualizácia údajov databázy podľa informácií vlastníkov:        24 PO 
� aktualizácia údajov databázy podľa pamiatkových výskumov:        53 PO 
� aktualizácia údajov databázy podľa katastrálneho portálu:      625 PO 
� aktualizácia údajov databázy podľa informácií MKSR, PÚ a i.:      547 PO 

aktualizácie spolu:     2190 PO 
 

 
d) Spracovanie štatistického zisťovania KULT 1-01. 

T: 02/2008 
Plnenie: 
� príprava podkladov (adresár a hromadná korešpondencia) pre spracovanie štatistického 

zisťovania KULT 1 – 01. 
� spracovanie zoznamu spravodajských jednotiek 
� kontrola vyplnených vrátených výkazov 
� zadávanie formulárov do databázy na www.culture.gov.sk – KEŠKULT 
� vypracovanie výkazu za PÚ SR 
� vypracovanie štatistík za ÚZPF pre modul 2 
� vypracovanie sumárnej tabuľky 
� spracovanie sumárneho výkazu za Slovensko, komentára, vysvetliviek 
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� zmeny na r. 2009 – 2012. 
 
8. Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
 Z: OOA 

 
a) Príprava podkladov pre dejiny ochrany pamiatok v rokoch 1919 – 1939 (kompletizácia 

údajov a ich prepojenie v rámci relevantných fondov a zbierok). 
 T: 12/2008  
Plnenie: 

Spracovanie koncepcie úlohy a základná osnova publikačného výstupu, formulovanie 
jednotlivých tém a ich rozdelenie spracovateľom, tvorba bibliografických údajov. Práca na 
témach - vzťah Štátneho referátu k Ministerstvu školstva a národnej osvety v Prahe, výstava 
Staré umenie na Slovensku, ochrana hradov a zrúcanín, ochrana prírody v medzivojnovom 
období, regulačný plán Bratislavy. V rámci úlohy sa zároveň uskutočňovala digitalizácia 
dokumentov Štátneho referátu. Archívne dokumenty zo Zbierky projektov a plánov a zo 
Zbierky schematického zamerania z obdobia Štátneho referátu boli naskenované všetky. 
Priebežne sa skenujú aj plány a fotografie založené v spisovej agende. Zbierka negatívov je 
rozpracovaná, naskenovaných je 90% fotografií, cca 8 000 kusov (Orosová, Plávková, 
Porubská, Žažová, Višváderová, Stockmann). 
PÚ SR – ONKP: 

Priebežná práca na štúdii  o ochrane kláštorov v danom období.  
 
 

b) Usporiadanie a inventarizácia fondu SUPSOP (r. 1958 – 1981 – časť odborné 
vyjadrenia). 

 T:  priebežne 
Plnenie: 

Spracovaných bolo 39 archívnych škatúľ – spisy o ochrane pamiatok v obciach a mestách 
pod písmenom A – L (okrem Bratislavy), cca 2,7 bm. Záznamy sa priebežne editujú 
v databáze v programe JANUS (Svěchota). 
 

c) Pokračovanie inventarizácie zbierky MOB v Budapešti -  rok 1914. 
 T: priebežne 
Plnenie: 

Úloha je rozpracovaná. Boli spracované zväzky č. 58 (časť), 69, 70, 71 (časť) , t. j. spisy 
z roku 1914. Údaje sa zároveň spracovávali v programe JANUS (Žažová). 
 

d) Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR – č.38, č. 39. 
 T: 08, 12/2008 
Plnenie: 
▪ Informátor č. 38 bol vydaný. 

Príspevky zamestnancov archívu: 
- MOJŽIŠOVÁ, H.: Nové prírastky knižnice za rok 2007. 
- OROSOVÁ, M.: Archív v roku 2007. 
- OROSOVÁ, M.: Bedřich Štorm – architekt, památkář, grafik. 
- OROSOVÁ, M.: Jubilantka Magdaléna Brázdilová. 
- PLÁVKOVÁ, V.: Kópie archívnych dokumentov v Archíve PÚ SR. 
- SVĚCHOTA, L.: Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v archívoch – aktuálne trendy  
- spracovávania archívnych fondov. 
- ŽAŽOVÁ, H.: Glosy odbornej literatúry v maďarskom a nemeckom jazyku. 
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- ŽAŽOVÁ, H.: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 
▪ Informátor č. 39 je v tlači. 

Príspevky zamestnancov archívu: 
- MOJŽIŠOVÁ, H.: Glosy z časopisu Ochrona Zabytków (Ochrana pamiatok). 
- OROSOVÁ, M.: Stali sme sa asociovaným partnerom Europeany. 
- PORUBSKÁ, B.: Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. 
- PORUBSKÁ, B.: Glosy z časopisu Zprávy památkové péče. 
- SVĚCHOTA, L.: Výsledky ankety v Archíve PÚ SR. 
- ŽAŽOVÁ, H.: Trnava a počiatky stredovekých miest. 

 
e) Obhliadka premonštrátskych kláštorov v Maďarsku, získanie dokumentácie ku 

kláštorom na Slovensku z maďarských archívov, vypracovanie záverečnej správy o 
premonštrátskych kláštoroch na Slovensku. 

T: 12/2008 
Plnenie: 

V spolupráci s Dr. Alice Mezey a Dr. Lajosom Bozókim z KÖH Budapešť sa uskutočnila 
terénna obhliadka stredovekého premonštrátskeho kláštora v Türje v Maďarsku. Vo 
vedeckých inštitúciách v Budapešti prebiehal bibliografický a archívny výskum písomných 
a grafických prameňov k dejinám stredovekých premonštrátskych kláštorov v Jasove, Lelese 
a v Nižnej Myšli. V Slovenskom národnom archíve prebiehal výskum vo fonde Premonštráti 
v Jasove – súkromný archív. Výsledky archívnych výskumov boli spracované do záverečnej 
správy bilaterálnej úlohy (Žažová, Kalinová).  

 
 

f) Digitalizácia dokumentov z pozostalosti Václava Mencla. 
 T: 10/2008 
Plnenie: 

Úloha je rozpracovaná. Naskenovaných bolo cca 90% dokumentov Václava Mencla zo 
Zbierky základných výskumov. Ďalej boli naskenované diapozitívy zo Zbierky veľkých 
diapozitívov inv. č. 5679 – 5944 (264 ks) a archívne dokumenty zo Zbierky plánov 
a projektov. 
 

g) Sprístupnenie databázy archívu (internetová aplikácia programu Janus) a knižnice 
prostredníctvom internetu. 

T: 12/2008 
 

Plnenie: 
Na úlohe sa zatiaľ nepracovalo, neboli pridelené finančné prostriedky. 
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9. Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na jednotlivé územia 
a prepojenie s celosvetovým systémom preriodických správ. 

 
a) Pokračovanie prípravy nominačného projektu „ Limes Romanus – rímske pamiatky na 

Slovensku“. 
 T: 12/ 2008 
 Z: OPÚ 
 S: KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, AÚ SAV   Nitra,  
     Mestské múzeum Bratislava 
Plnenie: 
� pracovné stretnutie k príprave nominačného projektu 9. apríla 2008, na ktorom sa 

prerokovala legislatívna ochrana navrhovaných lokalít (Rusovce, Iža), vlastnícke vzťahy 
a aktuálny stav zachovania predmetných NKP, samotná príprava nominačného projektu 
a v závere osobitná diskusia o finančnom zabezpečení nominačného projektu, 
vypracovanie zápisnice zo stretnutia; 

� na základe tohto stretnutia – účasť na pracovnom stretnutí na MK SR k riešeniu 
vlastníckych vzťahov NKP Iža – archeologická lokalita, zaslanie podkladov pre Nitriansky 
samosprávny kraj; 

� spracovanie projektu „Danube Limes – UNESCO World Heritage“ – v rámci Operačného 
programu Stredná Európa 2007-2013  - v spolupráci s viacerými štátmi EU a zaslanie 
potrebných podkladov k projektu pre Ministerstvo životného prostredia SR, sekciu 
environmentálnych programov a projektov, úprava projektu na základe pripomienok JTS, 
schválenie projektu – získanie požadovaných finančných prostriedkov (211 000,- Euro) v 
rámci  Central Europe Programme (JTS) z finančných prostriedkov European Union – 
European Regional Development Fund; 

� účasť na informačnom seminári pre operačný program Európskej únie „Central Europe“ 
a spracovanie žiadosti na finančné prostriedky z tohto operačného programu; 

� kompletizácia a odstúpenie žiadosti o zmenu územného vymedzenia NKP Iža – Rímsky 
vojenský tábor na OŠIS. 

 
b) Spracovanie správ o stave zachovania pamiatkových hodnôt území svetového dedičstva. 

 T: 12/2008 
 Z: KPÚ 
 S: OPÚ 
Plnenie: 

PÚ SR v 1. polroku 2008 vyhodnotil monitorovanie 671 pamiatkových objektov 
národných kultúrnych pamiatok (NKP) v 4 územiach svetového dedičstva prostredníctvom 
monitoringu spracovanom príslušnými KPÚ  v roku 2007. Bolo zistené zhoršenie stavebno-
technického stavu NKP. U 283 pamiatkových objektov bol indikovaný narušený alebo 
dezolátny stav, čo predstavuje 42 % zo všetkých monitorovaných objektov (rezervácia 
ľudovej architektúry Vlkolínec -20%, historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium - 
40%, Spišský hrad a pamiatky okolia - 43%  a historické mesto Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia -  48%). Zlý stavebno-technický stav pamiatkových objektov je v prevažnej 
miere spojený  s finančne náročnou obnovou, malou solventnosťou vlastníkov, častými 
zmenami vlastníckych vzťahov, nevyhovujúcim, resp. neexistujúcim manažmentom 
a riadiacim plánom.  

V roku 2008 územne príslušné KPÚ spracovali správy o stave zachovania pamiatkových 
hodnôt jednotlivých území svetového dedičstva. V rámci hodnotenia jednotlivých území 
svetového dedičstva v jednotlivých správach, ako aj na seminári monitoringu svetového 
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dedičstva, ktorý PÚ SR zorganizoval 11.12.2008 v Bratislave, boli indikované mnohé 
pozitívne faktory, ale pozornosť sa sústredila hlavne na problémy, ktoré pri úsilí o zachovanie 
týchto lokalít treba prioritne riešiť. Najzávažnejšie z nich boli zaslané 15.12.2008 na MK SR 
so žiadosťou napomôcť pri ich riešení. Správami, ich podrobným zhodnotením, sa podrobne 
budeme zaoberať v 1. polroku r.2009. 
Z vyhodnotenia monitoringu lokalít svetového dedičstva UNESCO za rok 2007 vyplýva, že:  
▪ v rezervácii ľudovej architektúry Vlkolínec z celkovo hodnotených 82 pamiatkových 

objektov bol u 16 objektov stavebno-technický stav niektorého z indikátorov monitoringu 
hodnotený ako narušený (celkový stav hodnotený stupňom narušený malo 8 objektov) 
a u 1 objektu ako dezolátny. 3 objekty nebolo možné posúdiť, keďže ich majiteľ odmieta 
vstup pracovníkov KPÚ na pozemok, no na základe hodnotení z predchádzajej etapy 
monitoringu v r. 2005, možno u nich odôvodnene predpokladať minimálne narušený stav. 
Pamiatkové objekty hodnotené stupňom narušený alebo dezolátny predstavujú 20% 
z pamiatkových objektov v PRĽA Vlkolínec, funkčne sa jedná v prevažnej miere 
o hospodárske objekty, len ¼ z tohto počtu tvoria obytné domy. V porovnaní 
s výsledkami monitoringu v r. 2005 došlo k zmene len v troch prípadoch, z toho v dvoch 
sa vďaka uskutočnenej obnove podarilo dosiahnuť zlepšenie stavebno-technického stavu 
z narušeného(3) na dobrý(1) a v jednom prípade v dôsledku smrti vlastníka došlo 
k zhoršeniu stavu z narušeného na dezolátny(4). 

▪ v historickom jadre mesta Bardejov a židovskom suburbiu bolo hodnotených celkovo 128 
pamiatkových objektov, pričom u 52 objektov stavebno-technický stav niektorého 
z indikátorov monitoringu hodnotený ako narušený alebo dezolátny (celkový stav 
hodnotený stupňom narušený malo 18 objektov, 5 objektov bolo hodnotených stupňom 
dezolátny). Tieto objekty predstavujú 40% pamiatkových objektov v PR Bardejov. Po 
ukončení obnovy z predchádzajúcich rokov sa zlepšil stav viacerých meštianskych domov 
na Radničnom námestí, zhoršovanie alebo stagnácia pretrváva pri objektoch mestského 
opevnenia a židovského suburbia, ktoré boli vo viacerých ukazovateľoch vyhodnotené 
stupňom dezolátny (4). V dôsledku zanedbanej údržby došlo k zhoršeniu stavebno-
technického stavu z vyhovujúceho(2) na narušený(3) v niektorých prípadoch 
remeselníckych domov na Stocklovej ulici. 

▪ v lokalite Spišský hrad a pamiatky okolia bolo celkovo hodnotených 119 pamiatkových 
objektov, z čoho u 51 objektov stavebno-technický stav niektorého z indikátorov 
monitoringu hodnotený ako narušený alebo dezolátny (celkový stav hodnotený ako 
narušený malo 14 objektov, v dezolátnom stave sa nachádza 5 objektov). Tieto objekty 
tvoria 43% všetkých pamiatkových objektov v lokalite.V relatívne uspokojivom stave je 
Spišský hrad (hodnotenie stavu – dobrý a vyhovujúci), v k.ú. Žehry je zachytených len 6 
objektov (kaplnka, hran.ičný kameň + 4-krát hradné objekty) väčšina narušených objektov 
sa nachádza v Spišskej Kapitule a Spišskom Podhradí, ide najmä o objekty kanónií 
a meštianskych, resp. ľudových domov. Zlepšenie stavu bolo zaznamenané u 12 objektov, 
v prevažnej miere išlo o úpravy fasád a krovu, prípadne krytiny. Zhoršenie stavu nastalo 
v 8 prípadoch. Oproti výsledkom monitoringu z roku 2005 počet narušených objektov 
mierne klesol. 

▪ v historickom meste Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia bolo hodnotených 342 
pamiatkových objektov, z tohto počtu bol stavebno-technický stav niektorého 
z indikátorov monitoringu hodnotený stupňom narušený alebo dezolátny u 163 objektov, 
čo predstavuje 48% všetkých pamiatkových objektov v lokalite. Po získaní finančných 
prostriedkov (program MK SR „Obnovme si svoj dom“, nadácie) začala obnova viacerých 
objektov, avšak ku dňu spracovania monitoringu bolo celkovo stupňom dezolátny 
hodnotených až 37 objektov, čo je viac než 10% všetkých pamiatkových objektov v 
lokalite. V kritickom stave sa v tomto období nachádzala NKP Kalvária, kde bolo z 24 
pamiatkových objektov až 17 objektov hodnotených stupňom narušený a 3 objekty 
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stupňom dezolátny. Obdobná je situácia v kaštieli vo Svätom Antone, kde chátrajú 
hospodárske objekty. 

V porovnaní s výsledkami monitoringu za rok 2005 sa stav 38 objektov zhoršil a len u 16 
došlo k zlepšeniu. 

V rámci plnenia úlohy: 
KPÚ Žilina: 

Za úlohu zodpovedná Z. Liptayová (lokalita Vlkolínec) – list č. ZA-08/0218-01/LIP zo 
dňa 7. februára 2008 - Vlkolínec, zmeny v ÚZPF - oprava vstupných a vlastníckych údajov 
pre ÚZPF; list č. ZA-08/0218-03/LIP zo dňa 3. júna 2008 - informácia na PÚ SR 
o opatreniach na nápravu NKP, ktoré sú narušené a dňa 23. júna 2008 účasť na pracovnom 
stretnutí spracovateľov monitoringu na PÚ SR Bratislava. 

Správa  o stave zachovania pamiatkových hodnôt PRĽA Vlkolínec za rok 2008 (odoslané 
listom č.ZA-08/0218-06/LIP dňa 24. novembra 2008) 

Správa o stave zachovania pamiatkových hodnôt lokality Vlkolínec bola na PÚ SR 
zaslaná listom č. ZA-08/0218-08/LIP dňa 8. decembra 2008. 

Pracovný seminár „Monitoring svetového dedičstva“ 11. decembra 2008 na PÚ SR 
Bratislava – referovanie o aktuálnom stave v PRĽA Vlkolínec. 
KPÚ Banská Bystrica: 

Hodnotiaca správa o stave lokality SKD „Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“ 
spolu s mapovými podkladmi a pravidelnou fotodokumentáciou diaľkových pohľadov bola 
spracovaná a zaslaná na PÚ SR sprievodným listom č.BB-08/ 154-6/8231/ JAR zo dňa 
12.11.2008. 
KPÚ Prešov: 

Vypracované správy o prijatých opatreniach na nápravu u NhNKP, ktorých stav bol 
v rámci monitoringu územia Svetového kultúrneho dedičstva v roku 2007 hodnotený ako 
narušený, alebo dezolátny pre lokality: 

- Spišský hrad a pamiatok jeho okolia (Ing. Odler) 11/2008 
- stredoveké jadro mesta Bardejov a židovské suburbium (Mgr. Koreňová) 11/2008 

KPÚ Košice: 
Monitoring UNESCO, Spišský hrad a pamiatky jeho okolia, informácie o opatreniach na 

nápravu – odpoveď, KE-08/5-2/3709/CHA zo 4. júna 2008 (Chovanová).  
Správa o stave starostlivosti o zachovanie lokality Spišský hrad a pamiatky jeho okolia 

v územnej pôsobnosti KPÚ Košice, interný rukopis, 15 strán, prílohy (Gembický). 
 

c) Pracovný seminár „Monitoring svetového dedičstva“. 
T: 03 – 09/2008 

Z: OPÚ 

S: KPÚ 

Plnenie: 

Dňa 23. 6. 2008 sa v zasadačke PÚ SR konalo priebežné pracovné stretnutie spracovateľov 

monitoringu, na ktorom boli prerokované aktuálne problémy pri monitorovaní NKP a území 

ako celku jednotlivými spracovateľmi z KPÚ za prítomnosti Pamiatkovej inšpekcie MK SR. 
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Boli prerokované problémy pri spracovaní monitoringu, ako aj hlavné problémy ochrany 

a zachovania jednotlivých lokalít s dôrazom na prijaté opatrenia na nápravu pri zistenom zlom 

technickom stave NKP. Pracovný seminár k monitoringu 11. novembra 2008 bol zameraný na 

praktickú výmenu skúseností a riešenie aktuálnych problémov, v spolupráci s NPÚ Praha 

a Brno. 

KPÚ Banská Bystrica: 
Zástupca KPÚ (M. Poliaková) sa zúčastnil obidvoch pracovných seminárov „Monitoring 

svetového dedičstva“, ktoré uskutočnil PÚ SR v dňoch 23.júna 2008 a 11.december 2008. 
KPÚ Prešov: 

Účasť na pracovnom seminári -12/2008, Ing.Odler, Mgr. Vološčuk. Účasť na pracovných 
jednaniach organizovaných Academiou Istropolitana Nova, Svätý Jur k vypracovaniu 
management plánu ochrany a rozvoja lokality Svetového kultúrneho dedičstva Spišského 
hradu a pamiatok jeho okolia (02-03/2008, Ing.Odler). Účasť na prezentácii manažment plánu 
pre lokalitu Spišský hrad a pamiatky jeho okolia, zapísaných do zoznamu Svetového 
prírodného a kultúrneho dedičstva, organizovaných Academiou Istropolitana Nova, Svätý Jur 
(11/2008, Ing.Odler). 
KPÚ Košice: 

Za KPÚ Košice sa v júni 2008 na seminári zúčastnila Ing. Chovanová, od augusta je 
garantom KPÚ Košice pre lokality SKD Mgr. Gembický, ktorý sa zúčastnil na pracovnom 
seminári k monitoringu UNESCO lokalít, s prezentáciou záverečnej Správy o stave 
a starostlivosti o zachovanie lokality Spišský hrad a pamiatky jeho okolia. 
 

d) Návrh systému prepojenia monitorovacieho systému SR s celosvetovým systémom 
periodických správ o stave zachovania lokalít svetového dedičstva. 

 T: 12/2008 
 Z: OPÚ 
 S: KPÚ, OŠIS 
Plnenie: 

Nakoľko nebola ešte Výborom svetového dedičstva schválená a z Centra svetového 
dedičstva v Paríži poskytnutá  upravená elektronická verzia celosvetového systému 
periodických správ, PÚ SR na tejto úlohe nepracoval. 
 

e) Spolupráca s KOH Budapešť pri spracovaní výskumných podkladov k stredovekým 
nástenným maľbám na Slovensku ako súčasť prípravy spoločného nominačného 
projektu „Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami“. 

 T:12/2008 
 Z: OPÚ 
 S : ONKP, CHTO, OdGD, KPÚ 
Plnenie: 
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Nakoľko nastali problémy pri personálnom zabezpečení úlohy z maďarskej strany a táto 
úloha sa nedostala do dohody o spolupráci, uzavretej medzi oboma inštitúciami, PÚ SR v nej 
nepokračoval.  
V rámci činnosti PÚ SR v oblasti ochrany Svetového kultúrneho dedičstva boli v r.2008: 

- spracované doplnky k medzinárodným projektom – na základe vyžiadania Centra 
svetového dedičstva - návrhom do Zoznamu svetového dedičstva /UNESCO/: 

- Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome - návrh 
do Zoznamu svetového dedičstva /UNESCO/ - doplnenie máp, komparatívnej 
analýzy, spolupráca s maďarskou stranou + zabezpečenie zaslania do Paríža. 

- Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka – doplnenie nominačného 
projektu a úprava ochranných pásiem kostolov, zaslanie mapových príloh do 
Centra svetového dedičstva Paríž, zriadenie Riadiacej skupiny lokality „Drevené 
kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka“, navrhovanej na zápis do Zoznamu 
svetového dedičstva /UNESCO/, zvolanie 1. zasadania, konaného dňa 19.2. 2008 
na pôde Pamiatkového úradu v Bratislave, návrh prehlásenia riadiacej skupiny, 
spracovanie a schválenie schémy riadenia, zaslanie všetkých potrebných 
informácii do Centra svetového dedičstva v Paríži, zabezpečenie potrebných 
prekladov do angličtiny. 

- zabezpečenie rokovania Riadiacej skupiny lokality „Drevené chrámy v slovenskej časti 
Karpatského oblúka“ 17. 9. 2008 na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica,  

- zabezpečenie prepisu videokazety Drevená sakrálna architektúra na Slovensku 
z Archívu PÚ SR /č. 104/ na iný formát – DVD, resp. BETACAM, DV/CAM, DV a 
zaslanie Centru svetového dedičstva Paríž k nominácii „Drevené kostoly v slovenskej 
časti Karpatského oblúka“, do Zoznamu svetového dedičstva. 

- organizačné zabezpečenie expertnej návštevy ICOMOS: 
- Expertné posúdenie návrhu rozšírenia územia lokality zapísanej do Zoznamu 

svetového dedičstva /UNESCO/ Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a Dielo 
Majstra Pavla – p. Hana Derer /Rumunsko/ 

- spolu s P. Baxom - Expertné posúdenie návrhu Pamiatky Veľkej Moravy: 
Slovanské  hradisko Mikulčice, Kostol sv. Margity v Kopčanoch p. 
Winghart /Nemecko/ 

- zabezpečenie kópii certifikátu „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka 
- Climate change and inscription of properties on the List of World Heritage in danger – 

stanovisko 
- Návrh na finančné prostriedky na drevené sakrálne objekty, zapísané ako „Drevené 

chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka“ do Zoznamu svetového dedičstva 
/UNESCO/ - zaslané na MK SR  6.8.2008  

- Návrh finančných prostriedkov na drevené sakrálne stavby - zapísané v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu  zaslané na MK SR  18.8.2008, (komunikácia s 
príslušnými KPÚ, ORA, vlastníkmi). 
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10. Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti 
 

a) Vydanie zborníka Monumentorum tutela č. 19. 
 T: 09/2008     
  
 Z: OPÚ, ÚGR – referát edično-propagačných 
činností 
Plnenie: 

Zborník Monumentorum Tutela č. 19 vyšiel v náklade 1000 kusov. Jeho obsahom je temer 
40 prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa pod názvom Technické 
zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu uskutočnila v dňoch 
17.-19. októbra 2007. Mnohé príspevky predstavujú špičkové názory v daných oblastiach, 
prezentované vedeckými kapacitami ako výsledky viacročných vedeckých výskumných 
projektoch. Zborník je vítanou snahou preklenúť viacročnú absenciu v komunikácii medzi 
ochranou pamiatkového fondu a aktuálnym dianím v uvedených oblastiach. Ilustrované a 
grafmi doložené príspevky na 320 stranách boli z odbornej stránky posúdené vybranými 
špecialistami a predstavujú pohľady na súčasné dianie nielen v oblasti pamiatkovej ochrany z 
pohľadu technických zariadení,  ale i v oblastiach zatepľovania, osvetľovania či moderného 
technického vybavenia. Súčasťou textov sú krátke anglické resumé, anglická anotácia a 
kľúčové slová v slovenskom aj anglickom jazyku.    

 
b) Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za r. 2001 – 2005 – vydanie publikácie. 

 T : 12/2008 
 Z : OOA 
Plnenie: 

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 2001 – 2005 bola vydaná v mesiaci 
december 2008. 

 
c) Príprava publikácie „Vademecum ochrany hnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok“ (najmä pre správcov cirkevných objektov). 
 T: 04/2008 
 Z: ONKP               
 S: OŠIS      
Plnenie: 

Spracovanie materiálu, predloženie Komisii MK SR pre ochranu hnuteľných predmetov 
kultúrneho dedičstva (Lacková, Cónová, spolupráca Ševčíková). 
 

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

T: 04/2008 
Z: ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
PÚ SR: 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) sa 19. apríla 
2008 po prvýkrát 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 2008 udelená Mgr. Eve Križanovej. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie výstavy 
Pamiatkového úradu SR „Stredoveké kláštory a ich premeny“. 
PÚ SR – OPÚ: 
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� účasť a prednesenie príhovoru k Medzinárodnému dňu pamiatok v rámci slávnostného 
podujatia na Červenom Kláštore (Dvořáková). 

 
KPÚ Nitra: 
� Obec Brhlovce -  výstava spojená s dňom otvorených dverí:  „PRĽA Brhlovce – skalné 

obydlia pamiatkový fond Brhloviec“, apríl 2008 (Dudová); 
� „Archeologické nálezy z výskumov Hurbanovo, časť Bohatá a Šaľa - Kaštieľ“, apríl - máj 

2008– doplnenie stálej výstavy v sídle KPÚ Nitra (Bisták); 
� „Mesto Topoľčany z hľadiska architektonicko-urbanistického vývoja od stredoveku po 

súčasnosť“, inštalácia výstavy v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch 
s cieľom prezentácie pamiatkových hodnôt mesta Topoľčany laickej i odbornej verejnosti 
(Gažiová, Bielik, Jurišová); 

� Obnova vybranej NKP (kazateľnica r. k. kostola v Ludaniciach),realizovaná v r. 2003-
2007, nainštalovaná v priestoroch KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany (Jurišová); 

�  „Archeologické pamiatky okr. Topoľčany“ – priestory  pracoviska KPÚ v Topoľčanoch 
zapožičané s depozitu Tribečského múzea (Bielik); 

� Kultúrne pamiatky v topoľčianskom  regióne, výstavné panely,  Dom  kultúry Kuzmice, 
marec 2007 (Bielik); 

� „Deň otvorených dverí“ na Kalvárii v Topoľčanoch 25.4.2008 (Gažiová, Jurišová, Bielik); 
� Náboženské dedičstvo a posvätné miesta - príspevok do regionálnych novín pri príležitosti 

Dňa pamiatok (Gažiová).  
KPÚ Prešov: 
� Poláková: 18.apríl – Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel – úvodník, In: 

Prešovský večerník, 16. 04. 2008, ročník XIX. Č. 4426; 
� Petranská – Koreňová: Čo vieme o jednom meštianskom dome na Kláštorskej ulici 

v Bardejove. In: Bardejovské novosti č. 16, s. 3; 
� Semanová: Stromové aleje. In: Prešovský večerník, 16. 04. 2008, ročník XIX, č. 4426; 
� Semanová: Pamiatkarske vzdelávacie okienko. In: Prešovský večerník, 16. 04. 2008, 

ročník XIX, č. 4426; 
� Vološčuk: Palác Klobušických sa opäť ukáže v plnej paráde. In: Prešovský                 

večerník, 16. 04. 2008, ročník XIX, č. 4426; 
� Suchý: Nové informácie o kostole v Uzovciach vo svetle pamiatkových výskumov. In: 

Prešovský večerník, 16.4.2008, ročník XIX, č.4426; 
� Jacková: Odborný príspevok do Levočského informačného mesačníka : Levoča – ochranné 

pásmo Pamiatkovej rezervácie Levoča a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
(mimo územia pamiatkovej rezervácie). uverejnené: 05/2008; 

� Kaliňák: „Pripomenuli sme si 18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok“, In.: Podduklianske 
noviny č. 17/08, 21. apríl 2008; 

� Grešová: Historické Pamiatky mesta Sabinov. In: Večerník, 18.04.2008; 
� realizácia  panelovej výstavy na tému : „Reštaurovanie hnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok v Rím. kat. kostole sv. Jakuba st. v Levoči, v priestoroch pracoviska Levoča. 
 

e) Spoluúčasť na aktivitách Dni európskeho kultúrneho dedičstva. 
T: 09/2008 
Z: ÚGR, ÚVŠS, KPÚ 

 
Plnenie: 
KPÚ Nitra: 
� „Forma nasleduje funkciu - funkcionalistická architektúra v Nitrianskom kraji“, 

fotografická výstava, 09.09.2008 – 12.10.2008, Synagóga Nitra (Tóth) 



 
 

62 

� „Kaštieľ v Tovarníkoch“, prednáška  na seminári pri príležitosti Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva:  „Z dejín regiónu“, Tríbečské osvetové stredisko, 07.11.2008 
(Gažiová) 

� Deň otvorených dverí na Topoľčianskom hrade v  Podhradí, 5. ročník, 19.9.2008 (Gažiová, 
Bielik, Jurišová) 

� Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom, seminár PÚ SR, Biskupstvo Nitra, Mesto 
Nitra, Nitra, 18.9.2008 – spoluúčasť na organizačnej príprave 

� „Nástenné maľby v sakrálnych objektoch komárňanského regiónu“, výstava v sídle 
Krajského pamiatkového úradu v Nitre (Tóth) 

KPÚ Banská Bystrica: 
� KPÚ Banská Bystrica a kancelária Kremnica, súťaž – Remeslá . 
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Úlohy plnené PÚ SR mimo plánu hlavných úloh v roku 2008 
 
1. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR a KPÚ v oblasti výkonu štátnej správy – rozhodnutia 

v 1. a 2.stupni/záväzné stanoviská výkonu štátnej správy, odborné stanoviská 
a vyjadrenia, podnety, výzvy, oznámenia, žiadosti: 

 
 Rozhodnutia 

v 1. a 2. 
stupni 

Záväzné 
stanoviská 

Odborné 
vyjadrenia 

Stanoviská a 
podklady 

Podnety, výzvy, 
oznámenia, žiadosti 

PÚ SR Bratislava 295 0 68 85 122 
KPÚ Bratislava 831 1067 146 897 995 
KPÚ Trnava 217 354 46 1179 893 
KPÚ Trenčín 213 359 990 1918 693 
KPÚ Nitra 153 781 58 2050 727 
KPÚ Žilina 307 318 0 500 908 
KPÚ B. Bystrica 487 902 276 1338 615 
KPÚ Prešov 787 713 461 1657 855 
KPÚ Košice 338 831 10 439 632 
SPOLU 3628 5325 2055 10063 6440 
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2. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR - Odbor preskúmania rozhodnutí za rok 2008 - 

rozhodnutia v druhom stupni: 
1. Celkový počet rozhodnutí : 58  

    PÚ SR napadnuté rozhodnutia KPÚ:     
a. potvrdil   24 41,4%    
b. zmenil     9 15,5%    
c. zrušil a vrátil  17 29,3%    
d. zrušil bez náhrady 3 5,2%    
e. konanie zastavil    2 3,4%    
f.  konanie prerušil   0 0,0%    
g. iné      3 5,2%    
        

2. Rozhodnutia Pamiatkového úradu SR:   

a. b. c. d. e. f. g. 
celkový počet KPÚ 
vydaných rozhodnutí 

KPÚ B. Bystrica:  9         
5 2 1 1 0 0 0  

55,6% 22,2% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0%   
KPÚ Bratislava:  14        

3 0 8 0 1 0 2  
21,4% 0,0% 57,1% 0,0% 7,1% 0,0% 14,3%   

KPÚ  Košice:  8              
3 0 3 1 1 0 0  

37,5% 0,0% 37,5% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0%   
KPÚ Nitra:   1                  

0 1 0 0 0 0 0  
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

KPÚ Prešov:   13             
6 2 4 1 0 0 0  

46,2% 15,4% 30,8% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0%   
KPÚ Trenčín:  0               

0 0 0 0 0 0 0  
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

KPÚ Trnava:   5             
1 3 1 0 0 0 0  

20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
KPÚ Žilina:   8               

6 1 0 0 0 0 1  
75,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5%   

        

    3. Napadnuté rozhodnutia KPÚ v % z celkového počtu: 
Nitra 1,7%       
Trenčín 0,0%       
Trnava 8,6%       
Žilina 13,8%       
Košice 13,8%       
B. Bystrica 15,5%       
Prešov 22,4%       
Bratislava 24,1%       
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3. Návrhy na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia, spracované v roku 2008: 

 Počet 

Návrh na vyhlásenie NKP 
138 návrhov  
48 podnetov  

Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 27 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP 22 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 

Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 
1 - rozpracovaný, 
1 - úprava 

Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny 0 

Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 
19 
5 rozpracovaných 

Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma 0 
 
4.  Ústredný zoznam pamiatkového fondu – oznámenia, stav pamiatkového fondu 

 Počet 
Oznámenie o zápise, resp. vyradení NKP  122 
Oznámenie o zápise pamiatkového územia   
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona  
Počet hnuteľných NKP (PP) 14 439/31 220 
Počet nehnuteľných NKP (PO) 13 952  /9 539 
Počet pamiatkových rezervácií 28 
Počet pamiatkových zón/ zrušené 83 / 11 
Počet zrušených NKP HNKP/NhNKP 4200 / 4739 
Nárast objektov  
Vyhlásené NKP 76 / 140 
Zrušené vyhlásenie NKP 39 / 75 
Počet vyhlásených OP/celkovo OP NKP, celkovo OP PZ-PR 8/100/17 
Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu  
Dobrý 4 271 
Vyhovujúci 5 490 
Narušený 2 808 
Dezolátny 654 
V obnove 729 
Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy  
Štát 1 293 
Samospráva obcí 3 719 
Cirkvi 3 526 
Právnické osoby 1 247 
Fyzické osoby 4 167 
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5. Spolupráca PÚ SR a KPÚ (zmluvy, korešpondencia, pripomienkové konania, iné 

záznamy): 
 
5.1 S nadriadenými a poradnými orgánmi (napr. MK SR, PÚ SR, Archeologická rada 

MK SR,  Pamiatková rada MK SR): 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 23 záznamov 
� námety spolupráce SR a Rumunska; 
� industriál, návrhy na vyhlásenie NKP, odvolanie k OP, komisie, 
� komentár k pamiatkovému zákonu, novela pamiatkového zákona. 
PÚ SR – OPÚ: 42 záznamov 
PÚ SR – OŠIS:  
� spracovávanie podkladov a pripomienok k novele zákona č. 49/2002 o ochrane 

pamiatkového fondu; 
� práca v grantovej komisii Obnovme si svoj dom 1.3.; 
� modernizácia informačných technológii v roku 2008 – spolupráca s EPÚ pri vypracovaní 

požiadaviek pre MK SR za PÚ SR; 
� plán aktualizácie softwéru na rok 2008 pre MK SR; 
� list Pamiatkovej inšpekcii MK SR – Sad J. Kráľa; 
� odbor informatiky MK SR – komisia pre interoperabilitu; 
� odbor informatiky MK SR – digitalizácia kultúrneho dedičstva – workshopy, koncepcie, 

semináre; 
� odbor informatiky MKSR – portál kultúry; 
KPÚ Bratislava: 171 záznamov 
� rokovanie o zameriavaní hradov, MK SR; 
� stanovisko k archeologickému výskumu –Tesco Hriňová, Zvolen - Pustý hrad pre PÚ SR. 
KPÚ Trnava: 
� s PÚ SR a KPÚ Banská Bystrica pri riešení archeologického výskumu v obci Málinec; 
� s PÚ SR- úprava záznamu v ÚZPF na NKP Kláštor Sv. Kataríny Dechtice; 
� podklady pre PÚ SR pri pripomienkovaní komentára k pamiatkovému zákonu a pri 

pripomienkovaní  novely pamiatkového zákona; 
� podklady pre PÚ SR -  stav a počet archívnych jednotiek, fotografii a diapozitívov na KPU 

Trnava pre účely digitalizácie; 
� podklady pre PÚ SR -  informácie o občianskych združeniach angažujúcich sa pri obnove 

hradov. 
KPÚ Trenčín: 
� konzultácie a podnety k nutnosti riešenia kódu ochrany a značiek na  katastrálnych mapách 

a listov vlastníctva; 
� stanoviská pre MK SR o realizácii prác v rámci projektov Obnovme si svoj dom; 
� pripomienkovanie ku komentáru a k novele zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu; 
� spolupráca a pripomienkovanie k výpisu NKP skleník v historickom parku Ilava-

Klobušice;  
� konzultácie s OŠIS ohľadom Ústredného zoznamu pamiatkového fondu; 
� vyjadrenia pre MK SR; 
� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR; 
� konzultácie a pripomienkovanie návrhu objektov na vyhlásenie na NhNKP, podnety na 

spracovanie návrhov na zápis objektov do ÚZPF; 
� podnety na spracovanie návrhov na zápis objektov do ÚZPF na základe vytypovaných 

objektov – PZ Beckov; 
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� riešenie majetkovo – právneho usporiadania vlastníctva hradov na pozemkoch štátnych 
lesov s dotknutými orgánmi; 

� Archív PÚ SR – spracovanie negatívov k revízii ÚZPF, spolupráca pri fotodokumentácii 
v rámci revízie ÚZPF. 

KPÚ Nitra: 
� členstvo v komisii  grantového programu: Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky pre podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách 
svetového kultúrneho dedičstva; 

� stanoviská ku problémom výkonu štátnej správy v oblasti archeológie (zasielanie hlásení 
o začiatku  archeologických  výskumov, k zasielaniu CEANS); 

� vypracovanie dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v  sídle KPÚ Nitra; 
� spoluúčasť na organizovaní seminára v Nitre: „Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 

Tríbečom“. 
KPÚ Žilina: 
� riaditeľ KPÚ Žilina sa zúčastňoval zasadnutí komisie Ministerstva kultúry SR Obnovme si 

svoj dom. 
� na MK SR bolo v marci 2008 zaslané oznámenie o vykonaných opatreniach ochrany 

pamiatkového fondu pre Pamiatkovú zónu Klokočov – Do Kršle, 
� v marci 2008 boli na PÚ SR zaslané podnety KPÚ Žilina k pripravovanej novelizácii 

pamiatkového zákona, 
� na PÚ SR v júni 2008 zaslaný návrh aktualizácie členov Krajskej pamiatkovej komisie 

Žilina; 
� na žiadosť PÚ SR bola listom č. ZA-08/0275-19/RKPU dňa 30. júla 2008 zaslaná 

informácia o kontaktoch na občianske združenia v Žilinskom kraji venujúce sa záchrane 
a obnove hradných objektov; 

� listom č. ZA-08/0275-20/RKPU zo dňa 15. augusta 2008 zaslané na PÚ SR v Bratislave 
pripomienky k pripravovanej novele pamiatkového zákona; 

� spracovanie dotazníkovej formy previerky súčasného stavu vybraných objektov 
industriálnej architektúry pre Pamiatkovú inšpekciu MK SR v Bratislave (spracované 4 
NKP: Nižná n. Oravou -železiareň, Kvačany - mlyn vodný s pílou, Likavka - soľný úrad, 
Ľubochňa - vodná elektráreň s areálom); 

� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR v Bratislave pri štátnom pamiatkovom 
dohľade a výkone opatrení obnovy kaštieľov v Necpaloch; 

� zaslanie listu MK SR v Bratislave – sekcii kultúrneho dedičstva v rámci odvolania 
vlastníka – r. k. cirkvi v Žiline k vyhláseniu Starej fary v Žiline za NKP; 

� spolupráca s Pamiatkovou  inšpekciou MK SR v Bratislave pri riešení zbúrania Starej fary 
v MPR Žilina a narušení možného archeologického náleziska; 

� aktívna účasť na pracovnom rokovaní Riadiacej skupiny lokality „Drevené kostoly 
v slovenskej časti Karpatského oblúka“ dňa 17. septembra 2008 v Banskej Bystrici; 

� listami č. ZA-08/0275-25/MAG zo dňa 03. novembra 2008 a č. ZA-08/0275-28/MAG zo 
dňa 13. novembra 2008 na PÚ SR v Bratislave zaslané žiadosti o vyhlásenie ochranného 
pásma pre MPR Žilina a kostol sv. Štefana – Kráľa v Žiline v priebehu roka 2009. 

KPÚ Banská Bystrica:  
� Pamiatková zóna Ratková; 
� PÚ SR-OŠIS - podklady pre doplnenie a opravu údajov v ÚZPF okres a mesto Krupina; 
� PÚ SR-OŠIS - priebežné nahlásenia opráv údajov v ÚZPF na základe aktuálneho zistenia;  
� sekcie pamiatkového úradu. 
KPÚ Prešov: 
� podklady pre MK SR pri prešetrovaní zániku NKP  domu ľudového č. 20 v Osturni; 
� spolupráca s PÚ SR Bratislava pri vypracovaní návrhov na zápis do ÚZPF objektov 

v Tatranskej Lomnici a v celom sídle Vysokých Tatier; 
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� spolupráca s PÚ SR Bratislava pri vytypovaní návrhov na spracovanie OP NKP vo 
Vysokých Tatrách; 

� dožiadanie evidenčných listov NKP z PÚ SR Bratislava; 
� PÚ SR Bratislava - spolupráca a zaslanie podkladov pre schválenie objektov - Vily Orlík 

v Bardejovských Kúpeľov, Hrobky rod. Oravecz a Hrobky rodiny Zamborszky v 
Bardejove na spracovanie návrhov na zápis do ÚZPF SR. 

KPÚ Košice: 61 záznamov. 
� Mokriš – člen skupiny MK SR pre spracovanie návrhu novely pamiatkového zákona za 

KPÚ. 
 
5.2 S krajskými pamiatkovými úradmi: 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 74 záznamov 
� stanoviská k výskumom, vyjadrenia, odborná spolupráca.  
PÚ SR – OPÚ: 32 záznamov 
PÚ SR – OŠIS: 92 záznamov 
� zoznamy pre KPÚ -okresy Levice, Námestovo, Hlohovec, Martin;  
� spolupráca na príprave pasportizačných listov pre hrady (podklad pre zápis hradov do 

operátov katastra) – foto, pôdorysy, mapy, listy vlastníctva; 
� výpisy z AR - celé okresy a jednotlivé NKP podľa potreby jednotlivých KPÚ. 
PÚ SR – OOA: 
� sprístupňovanie archívnych dokumentov všetkým krajským pamiatkovým úradom, 

spolupodieľanie sa na plnení ich plánu úloh, podľa požiadaviek vyhotovovanie kópii 
archívnych dokumentov, poskytovanie archívnych informácii a vypracovávanie archívnych 
rešerší. 

KPÚ Bratislava: 56 záznamov 
� konzultácie archeologického výskumu, KPÚ Nitra, KPÚ Trnava (pamiatkový dohľad 

v priebehu obnovy, štátny dohľad –hrad Dobrá Voda); 
� konzultácie archeologického výskumu v Bratislave (MUOP Bratislava): Kapitulská, 

Prepoštská, Farská, Na vŕšku, Ventúrska, palác Bratislavského hradu, stará radnica 
v Bratislave; 

� obnova kostola sv. Margity  Kopčany; 
� PZ Kopčany (realizácia akcií Archeopark Mikulčice - Kopčany a Nominačný projekt 

UNESCO) (KPÚ Trnava);  
� Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tríbečom, archeologický výskum a pamiatková obnova 

kostola  (KPU Nitra); 
� Archeologický výskum kostola sv. Klementa v Močenku (KPÚ Nitra). 
KPÚ Trnava: 
� spolupráca s KPÚ Bratislava s Ing. arch. Staníkom, opevnenie v Trnave, hrad Branč, hrad 

Dobrá Voda; 
� s KPÚ Banská Bystrica pri dokumentovaní gotického zvona a veže ECAV Kostola 

v Ozdíne (okr. Poltár, Banskobystrický kraj ); 
� s KPÚ Nitra – účasť na zasadnutiach krajskej pamiatkovej komisie; 
� s KPÚ Prešov pri posudzovaní hodnoty niektorých krovov v Trnavskom kraji a určovaní 

spôsobu ich obnovy. 
KPÚ Trenčín: 
� KPÚ Žilina, dohoda o spolupráci v oblasti historickej zelene, metodika obnovy parkov 

Považia; 
� spolupráca s KPÚ Nitra, oblasť historickej zelene – okres  Topoľčany; 
� vzájomné konzultácie s kolegami z ostatných KPÚ pri sporných otázkach obnovy prípadne 

výkonu štátnej správy; 
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� KPÚ Žilina – konzultácia postupu pri založení registratúrneho strediska na KPÚ Trenčín; 
� KPÚ Košice- zabezpečenie fotodokumentácie obrazu P. Márie ochrankyne z r. k.  kostola 

sv. Mikuláša v Porube; 
� KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany, zabezpečenie fotodokumentácie hnuteľných NKP z r. 

k. kostola P. Márie v Topoľčanoch; 
� KPÚ Prešov, zabezpečenie fotografickej dokumentácie z kláštora v Podolínci na študijné 

a publikačné účely, odborné konzultácie príspevku maliarske cykly zo života sv. Jozefa 
Kalazanského v Piaristickom kostole a kláštore v Prievidzi; 

� KPÚ Košice,  spolupráca pri príprave výstavy  o stredovekých kláštoroch, zabezpečenie 
fotodokumentácie obrazu Panny Márie ochrankyne z r. k. kostola sv. Mikuláša v Porube; 

� KPÚ Bratislava – archeologický výskum r. k. kostola v Domaniži. 
KPÚ Nitra: 
� účasť na rokovaniach sekcií archeológie, ľudovej architektúry, historickej zelene; 
� KPÚ Trnava, PRĽA Plavecký Peter a Brhlovce. 
KPÚ Žilina: 
� spolupráca s KPÚ Prešov pri dokumentovaní historických krovov Turca a Oravy; 
� KPÚ Žilina poskytoval počas 1. polroku 2008 odbornú pomoc KPÚ Trenčín v oblasti 

historickej zelene a v niektorých prípadoch aj KPÚ Banská Bystrica. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� odborná pomoc pri posúdení historickej zelene Námestie M. R. Štefánika  na pamiatkovom  

území pamiatkovej zóny Brezno – KPÚ Žilina; 
� odborná pomoc pri posúdení historickej zelene – Pamiatková zóna Babiná. 
KPÚ Prešov: 
� KPÚ Žilina - spolupráca pri prepise a preklade latinských textov nachádzajúcich sa na 

HNKP. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: odborné podklady, konzultácie a metodika k akciám obnov historických 

zvonov v rámci celoslovenskej spolupráce pre KPÚ (zvon Urban v Košiciach, Malé 
Zalužice, Trnava, Štvrtok na Ostrove, Ivánka pri Nitre, Kokava nad Rimavicou, Ladice); 
január – jún 2008; 

� Gembický: odborné podklady, konzultácie a metodika k akciám obnov historických 
zvonov v rámci celoslovenskej spolupráce pre KPÚ (Malé Zalužice, Trnava, Štvrtok na 
Ostrove, Ivánka pri Nitre, Kokava nad Rimavicou, Ladice); máj 2008. 

 
5.3 S partnerskými organizáciami, vedeckými inštitúciami, združeniami: 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� V roku 2008 boli uzatvorené: 

- zmluva o poskytnutí údajov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, uzatvorená 
medzi Pamiatkovým úradom SR a Encyklopedickým ústavom SAV Bratislava zo dňa 4. 
6. 2008; 

- rámcová zmluva na medzinárodnú spoluprácu s ISO, IEC, CEN a CENELEC č. 9/2008 
so Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava zo dňa 1. 7. 2008; 

PÚ SR – ONKP: 3 záznamy 
�  Slovenská akadémia vied Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, 

Geografický a kartografický ústav. 
PÚ SR – OPÚ: 20 záznamov 
PÚ SR – OŠIS: 68 záznamov 
� príprava podkladov na rokovanie na Ministerstve pôdohospodárstva SR s pracovníkmi š.p. 

Lesy vo vecí zápisu hradov do operátov katastra; 
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� zoznam 41 hradov – identifikácia na mapách, parcely, list vlastníctva – Lesy, pôdorysy, 
spracovanie návrhu postupu, rozoslanie CD, vytlačenie 1 parré pre Lesy; 

� spracovanie podkladov pre spracovanie štúdie o cestovnom ruchu v Žilinskom kraji pre 
katedru cestovného ruchu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; 

� spracovanie podkladov pre Lignoprojekt a STÚ ohľadne materiálu NKP drevené a ostatné 
stavby – Ing. Stelmak, doc. Ing. Urlandová; 

� list MÚOPu Bratislava– tabaková továreň (Obuchová). 
PÚ SR – OOA: 
� spolupráca s Ústredným archívom geodézie a kartografie na získavaní elektronických kópií 

historických katastrálnych máp; 
� spolupráca s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických FF UK v Bratislave na 

riešení projektu Výskum epigrafického kultúrneho dedičstva v regióne stredného Dunaja; 
� spolupráca s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pri výmene publikácií, 

evidencie vlastných archívnych fondov a zbierok, ako aj s Archeologickým ústavom SAV 
v Nitre; 

� spolupráca s Umenovedným ústavom SAV na projekte Predrománske a románske umenie 
na Slovensku.  

� spolupráca s Univerzitnou knižnicou na projekte MICHAEL Plus. 
KPÚ Bratislava: 135 záznamov 
� stanovisko k archeologickému výskumu –Tesco Hriňová, Zvolen - Pustý hrad; 
� konzultácia archeologického výskumu Podhradia, SAHI; 
� práca v komisiách (prieskumy, štátnice) a oponentská spolupráca na VŠVU Bratislava; 
� konzultácie s Trnavskou univerzitou - Katedra klasickej archeológie (kostol sv. Mikuláša 

v Trnave); 
� spolupráca s Mestským múzeom Bratislava (hrad Devín - výskum na strednej terase). 
KPÚ Trnava: 
� spolupráca a konzultácie so Západoslovenským múzeom v Trnave, Vlastivedné múzeum 

Hlohovec, Vlastivedné múzeum Galanta, Mestským múzeom Sereď , Balneologickým 
múzeom Piešťany, Záhorským múzeom Skalica, Archívom Skalica – konzultácie 
s odbornými pracovníkmi (napr. s archeológom, etnografkou, historičkou), 
fotodokumentácia poskytnutá z  múzea, sprístupnenie  knižnice a archívu pre podklady 
k vyjadreniam; 

� spolupráca s redakciou trnavského mesačníka Novinky z radnice; 
� spolupráca s redakciou časopisu Pamiatky a múzeá; 
� spolupráca s katastrálnymi úradmi Trnavského kraja na zabezpečovaní zápisov kódov 

ochrany na listoch vlastníctva pamiatok a pri zabezpečovaní potrebných podkladov 
z katastra pre výkon štátnej správy; 

� spolupráca so Štátnou ochranou prírody CHKO Malé Karpaty a  CHKO Dunajské Luhy, so 
Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu so sídlom v Nitre pri spracovávaní 
podkladov pre obnovu parkov v kraji; 

� spolupráca s  Archívom geografického a kartografického úradu Bratislava – konzultácie 
s odbornými pracovníkmi a získanie  mapových  podkladov pre spracovávanie zásad 
ochrany pamiatkového fondu na pamiatkové územia v kraji; 

� spolupráca s UPSVAR Trnava na vypracovaní projektu pre európske grantové fondy na 
obnovu NKP kaštieľ v Pečeňadoch; 

� spolupráca s Reedukačným domovom pri vypracovaní podkladov projektu pre udelenie 
grantu na obnovu barokového kaštieľa v Trstíne; 

� Občianske združenie Trnavské dominanty – koordinácia obnovy farského kostola sv. 
Mikuláša a spolupráca pri spracovávaní žiadostí na finančné fondy pre jednotlivé etapy 
obnovy kostola sv. Mikuláša v Trnave. 
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KPÚ Trenčín: 
� Archeologický ústav SAV, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Historicko – 

astronomická spoločnosť – záchrana hradu Lednica; 
� Občianske združenie pre záchranu hradu Tematín – spolupráca pri riešení majetkovo-

právnych vzťahov, rokovania k zamýšľanej obnove, konzultovanie so zainteresovanými 
organizáciami; 

� „Klub melenčiarov“ občianske združenie – odborná pomoc pri spracovávaní a evidencie 
stavebných pamiatok a pamätihodností miestnej časti Bojníc- Dubnica, príprava publikácie 
o Dubnici; 

� Trenčianske múzeum Trenčín, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi; 
� Biskupský úrad Nitra; 
� Redakcia časopisu Pamiatky a múzea , nominácie na ceny časopisu za  rok 2007; 
� Trnavská univerzita, FA STU, UKF Nitra; 
� Ministerstvo kultúry SR: nominácia na cenu Kultúrna pamiatka roka; 
� Diecézne múzeum v Nitre, poskytnutie odborných materiálov na prezentáciu sochy 

Madony a reliéfu Oplakávanie Krista z Bánoviec n/Bebravou; 
� SNM –Múzeum Bojnice – konzultácie o autorstve sochy Božského srdca v Pravenci; 
� VŠVU Bratislava, Katedra reštaurovania – odborné konzultácie k ikonografii 

a reštaurovaniu sochy proroka Eliáša; 
� VŠVU Bratislava – odborné konzultácie a odborné posudky, príprava podkladov k 

reštaurovaniu; 
� PhDr. Marta Herucová, SAV - konzultácia k autorstvu sôch apoštolov z kaplnky kaštieľa 

vo Veľkých Uherciach; 
� Mestské kultúrne stredisko Prievidza - odborné konzultácie a poskytnutie materiálov 

k príprave multimediálneho programu o Prievidzskom hrade; 
� Regionálne kultúrne centrum- odborno-konzultačná, prednášková a lektorská spolupráca; 
� SNG Bratislava- konzultácie k reštaurovaniu; 
� Mestské kultúrne stredisko Bojnice- spolupráca pri kultúrnych podujatiach; 
� Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva – hrad Uhrovec; 
� ÚSTARCH Bratislava; 
� SNM – Spišské múzeum v Levoči;  
� SAV Nitra – odborné konzultácie;  
� Rehoľa piaristov na Slovensku: Prievidza . Nitra, Trenčín, Svätý Jur; 
� Rehoľa redemtoristov na Slovensku , Podolínec; 
� Klub priateľov histórie Prievidza; 
� Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva Bratislava; 
� Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku; 
� Synagóga Slovaca; 
� Múzeum židovskej kultúry Bratislava - spolupráca pri výskume Židovského cintorína 

v Beckove. 
KPÚ Nitra: 
� Občianske združenie „Leustach Nitra“ spolupráca pri obnove a záchrane hradu Hrušov; 
� Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ, projekt: Náučno-poznávací chodník po pamiatkach 

ranného Uhorska na dolnom Poiplí; 
� Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ, projekt: Spoločný kultúrny poklad 

v historických parkoch Euroregiónu Váh – Dunaj - Ipeľ II.; 
� Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu: Deň otvorených dverí do záhrad Horného 

mesta v Nitre v dňoch 7.-18. júna 2008; 
� Hradisko Zobor, o. z.,  projekt: Historický náučný chodník - Hradisko Zobor. 
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KPÚ Žilina: 
� spolupráca so Stavebnou Fakultou Žilinskej univerzity (Ing. arch. Peter Krušinský) na 

spoločnom projekte pri dokumentovaní historických krovov Turca a Oravy; 
� spolupráca s Považským múzeom Žilina a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, 

M. Michalcová – člen nákupnej komisie v oboch múzeách; 
� M. Dudáš – člen muzeálnej rady Považského múzea Žilina; 
� spolupráca s Občianskym združením „Združenie na záchranu Lietavského hradu“ (odborná 

pomoc a konzultácie pri organizácii workshopu); 
� účasť na otvorení – sprístupnení po obnove - lesnej železnice Oravská Lesná - Tanečník 

dňa 31. mája 2008; 
� M. Dudáš sa stal členom vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci; 
� zaslanie návrhov na udelenie cien časopisu Pamiatky a múzeá; 
� spolupráca z Mestom Žilina a fy. Proma pri zabezpečení zamerania skutkového stavu 

objektu Rosenfeldovho paláca ako podkladu na zápis veci za nehnuteľnú NKP.  
KPÚ Banská Bystrica:  
� Archeologický ústav SAV, Horehronské múzeum v Brezne - spracovanie posudku 

bývalého domu šafára v Hronci (podklad pre korešpondenciu s Obecným úradom ohľadom 
záchrany objektu). 

KPÚ Prešov: 
� spolupráca pri seminárnych a diplomových prácach: 

- so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, 
- s Fakultou architektúry Vysokej školy technickej v Bratislave, 
- s Fakultou architektúry Vysokej školy technickej  v Košiciach, 
- so Fakultou záhradníctva Mendelovej univerzity v Lednici na Morave. 

KPÚ Košice:  
� spolupráca na kompletizácii topografie územia historickej stolice Zemplín v spolupráci 

s občianskym združením Veľké Kapušany (Gembický, Hriň, Pristáš, Krestová); 
�  „podklady pre Návrh za vyhlásenie za pamätihodnosť obce“, spracovanie pre Dejepisný 

spolok v Košiciach, interný odborný rukopis (archív KPÚ Košice); máj 2008 (Gembický v 
spoluautorstve s Ďurišovou) 

 
5.4 S orgánmi štátnej správy a samosprávy: 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 85 záznamov 
� katastrálne úrady, stavebné úrady, obecné a mestské úrady: žiadosti o mapové podklady 

z katastrálnych úradov; 
� spolupráca so stavebnými úradmi, mestskými a obecnými úradmi v rámci správneho 

konania; 
� spolupráca s miestnou samosprávou pri prejednávaní návrhov ochranných pásiem. 
PÚ SR – OPÚ: 47 záznamov 
PÚ SR – OŠIS: 35 záznamov  
� zoznam pre mesto Bratislava a Košice, Trstín, Torysky, Vysoké Tatry, Šamorín, Krásnu 

Hôrku, Liptovský Hrádok, Hronský Beňadik, Banskú Bystricu, Močenok, Vlkolínec, 
Hurbanovo. 

KPÚ Bratislava: 39 záznamov 
� Rusovce – Gerulata, Magistrát Bratislava; 
� PZ Kopčany a Nominačný projekt UNESCO Mikulčice - Kopčany – realizácia manažment 

plánu, koordinácia a spracovanie podkladov pre územný plán a projektovú dokumentáciu, 
OcÚ Kopčany a r. k. Farský úrad Kopčany; časti: 
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- premostenie rieky Moravy a prístupové komunikácie. Stav: Spracovanie štúdie 
umiestnenia (investor Krajský úrad Juhomoravský kraj Brno), príprava územného 
konania, 

- dokončenie pamiatkovej obnovy kostola sv. Margity s okolím. Stav: Schválená 
projektová dokumentácia Projekt pre stavebné povolenie  (G+G projekt) a Návrh na 
reštaurovanie interiéru ( M. Šurin), podaný spoločný česko-slovenský projekt do 
Interregu na financovanie zámeru (Masarykovo múzeum Hodonín, Obec Kopčany 
a Farský úrad Kopčany), 

- spracovanie územného plánu zóny Kopčany (Ing. Krumpolcová). Stav: 
pripomienkovanie zadania, 

- spracovanie projektu Meranie fyzikálnych parametrov (mikroklímy) NKP Kostol 
a archeologická lokalita, č. v ÚZPF SR 10820/1 v Kopčanoch pre žiadosť r. k. Farský 
úrad Kopčany do grantu Obnovme si svoj dom 2009. 

KPÚ Trnava: 
� spolupráca s Mestom Trnava pri obnovách objektov vo vlastníctve mesta; 
� spolupráca s Mestským úradom Trnava- odborom životného prostredia a odborom 

územného rozvoja a koncepcií pri usmerňovaní stavebnej činnosti v meste a pri 
problematike pamätihodností mesta; 

� podklady pre Trnavský samosprávny kraj- pripomienkovanie publikácie Kalendária 
trnavského samosprávneho kraja,  kultúrno-historickej mapy trnavského samosprávneho 
kraja, obrazovej časti publikácie „Rodný môj kraj“, vydanej Trnavským samosprávnym 
krajom; 

� spolupráca s Mestským úradom Trnava, Piešťany, Hlohovec, Skalica- odborom životného 
prostredia a odborom územného rozvoja a koncepcii pri  riešení reklám, zelene  mesta, pri 
zabezpečovaní mapových podkladov k aktualizácii  pamiatkového fondu SR; 

� odborné podklady pre zriadenie evidencie pamätihodností mesta Piešťany, obce Abrahám, 
obce Kokava nad Rimavicou (okr. Poltár, Banskobystrický kraj). 

KPÚ Trenčín: 
� spolupráca s mestskými a obecnými úradmi Trenčianskeho kraja a Trenčianskym 

samosprávnym krajom; 
� s katastrálnymi úradmi okresov Trenčianskeho kraja; 
� spolupráca s Mestským úradom Trenčín, územný plán; 
� pri obnove pamiatok s mestami Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Brezová 

pod Bradlom, Myjava, Beckov, Čachtice a ďalšími v rámci Trenčianskeho kraja; 
� pri spracovaní evidencie pamätihodností obce: Handlová, Bánovce nad Bebravou, 

Uhrovec, Považská Bystrica, Dežerice, Trenčín, Nitrianske Pravno - Vyšehradné; 
� Archívy Trenčín, Bytča, Topoľčany, Prievidza a iné; 
� Mestské kultúrne stredisko Prievidza; 
� Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi; 
� ďalšie obce okresov Prievidza a Partizánske – vyjadrenia k možnej evidencii objektov 

vhodných do zápisu pamätihodností obce; 
� Úrad justičnej a kriminálnej polície, okresné riaditeľstvo PZ Trenčín – spolupráca v oblasti 

nepovolenej činnosti na úseku archeológie. 
KPÚ Nitra: 
� Mesto Nitra –Európske hlavné mesto kultúry 2013, Návrh aktivít v oblasti ochrany 

pamiatkového fondu, január 2007; 
� Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – Zachráňme kultúrne pamiatky Nitrianskeho 

kraja podklady pre označenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných 
komunikáciách; 

� Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - Zachráňme kultúrne pamiatky Nitrianskeho 
kraja, pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho kraja 
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o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho kraja na obnovu a rekonštrukciu národných 
kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja, január 2007; 

� podklady pre spracovanie evidencie pamätihodností pre celkom  10 obcí; 
� odborná pomoc pri určovaní kultúrno-historických hodnôt jednotlivých obcí pri príležitosti 

spracovávania územných plánov (celkom  21  obcí); 
� Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre v oblasti zabezpečenia a výkonu absolventskej 

praxe pre 1 osobu na pracovisku sídla KPÚ v Nitre pri poskytnutí stimulačných  
príspevkov zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu; 

� žiadosti o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe  absolventom   
(Európsky sociálny fond prostredníctvom  Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí v Nitre); 

� žiadosť o poskytnutie príspevku na vykonávanie  aktivačnej činnosti; 
� vypracovanie dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v  sídle KPÚ Nitra; 
� Mesto Komárno, redigovanie publikácie k ochrane pamiatok na území mesta -

„Vademecum vlastníka“; 
� Katastrálny úrad, správy katastra - zabezpečovanie aktuálnych výpisov  a kópii 

z katastrálnych máp pre aktualizáciu ÚZPF, aktualizáciu zásad pamiatkových území, OP. 
KPÚ Žilina: 
� v súvislosti s jubilejným rokom 2008, kedy si mesto Žilina pripomína osemsté výročie 

prvej písomnej zmienky KPÚ Žilina pripravil projekt - súbor prednášok pre študentov 
žilinských stredných škôl na témy spojené s históriou a dejinami Žiliny a jej okolia. Projekt 
bol podporený Mestom Žilina a KPÚ získal finančný grand v hodnote 60.000,- Sk na 
zakúpenie notebooku a digitálneho dataprojektoru. Trvanie projektu od mája do októbra 
2008. Vyúčtovanie projektu a spracovanie záverečnej správy v decembri 2008; 

� zaslanie podnetov na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina, Mgr. V. Majtan sa stal 
členom komisie mesta Žilina pre vyhlasovanie pamätihodností; 

� spolupráca so Správou katastra v Žiline, Martine, Turčianskych Tepliciach, Liptovskom 
Mikuláši a Ružomberku pri dopĺňaní údajov s kódmi ochrany NKP, získavaní listov 
vlastníctva vybraných NKP a kópií máp z katastra; 

� zapožičanie a realizácia kópií vybraných blokových výskumov MPR Žilina z archívu 
Mestského úradu Žilina; 

� dňa 30. septembra 2008 sa na KPÚ Žilina uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike 
súčasnej stavebnej činnosti v PRĽA Čičmany za prítomnosti Pamiatkovej inšpekcie MK 
SR, Krajského stavebného úradu v Žiline a Spoločného stavebného úradu Rajec (starostka 
Čičmian sa nedostavila). Zo stretnutia bol spísaný záznam; 

� listom č. ZA-08/0825-04/GER dňa 21. novembra 2008 boli na Okresný súd v Dolnom 
Kubíne zaslané originály spisov REG 96/04222 a REG 96/04223 (vo veci trestného 
oznámenia na J. Krúpu), ktoré boli KPÚ Žilina delimitované z Obvodného úradu 
v Tvrdošíne v roku 2002.   

KPÚ Banská Bystrica:  
� Banskobystrický samosprávny kraj, Krajský úrad Banská Bystrica obce na území 

banskobystrického kraja; 
� spolupráca s obecnými úradmi na zozname pamätihodností obce- obec Prochoť, Kriváň, 

Podbrezová, Pohorelá, vypracovanie podkladov pre Správu katastra Krupina za účelom 
doplnenia listov vlastníctva kódmi ochrany nehnuteľností a údajov o kultúrnych 
pamiatkach: okres Krupina, mesto Krupina, PRĽA Sebechleby;  

� spolupráca s obecnými úradmi na zozname pamätihodností obce- obec Prochoť, Kriváň, 
Podbrezová, Pohorelá; 

� vypracovanie podkladov pre Správu katastra Krupina za účelom doplnenia listov 
vlastníctva kódmi ochrany nehnuteľností a údajov o kultúrnych pamiatkach: okres 
Krupina, mesto Krupina,  PRĽA Sebechleby; 

� s VÚC ( aktivita ohľadom zápisu banských miest do zoznamu UNESCO). 
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KPÚ Prešov: 
� spolupráca s vedením mesta Vysoké Tatry pri spracovaní evidencie pamätihodností obce; 
� spolupráca s vedením mesta Vysoké Tatry pri spracovaní Zásad ochrany, obnovy 

a prezentácie PZ Tatranská Lomnica; 
� spolupráca s Múzeom v Kežmarku pri obnove severozápadného traktu hradu a zastrešení 

hladomorne; 
� prezentácia a prerokovanie spracovaných Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt PZ 

Tatranská Lomnica s vedením mesta Vysoké Tatry; 
� spolupráca s MsÚ Kežmarok, MsÚ Spišská Belá, MsÚ Vysoké Tatry, ObÚ Osturňa, ObÚ 

Ždiar, ObÚ Ľubica pri obnovách NKP a inej stavebnej činnosti v pamiatkových územiach; 
� spolupráca s Katastrálnym úradom Prešov, Správa katastra Kežmarok pri doplňovaní 

kódov druhu chránených nehnuteľností na listoch vlastníctva; 
� mesto Prešov -  „Prešov - Európske hlavné mesto kultúry.“ - Výber a vypracovanie okruhu 

tém pre Mestský úrad Prešov pre projekt „Prešov - Európske hlavné mesto kultúry - 
Sprievodca po historickom Prešove na linke MHD č.4.“; 

� spolupráca pri príprave aktivít súvisiacich s kandidatúrou – organizovanie seminárov, 
konferencií, workschopov na tému „Zvonolejári“; 

� spolupráca s vedením mesta Levoča pri spracovaní evidencie pamätihodností obce; 
� spolupráca s vedením mesta Prešov pri spracovaní evidencie pamätihodností obce.; 
� spolupráca s Katastrálnym úradom Prešov, Správa katastra Kežmarok pri vyžiadaní 

podkladov pre spracovanie PHÚ č. 1/2008;  
� spolupráca pri návšteve medzinárodnej komisie kvôli posúdeniu nominácie v teréne. 

Odborný výklad v časti MPR Prešov a členstvo v tíme reprezentujúcom Mesto Prešov; 
� predsedníčka komisie, zriadenej MsÚ Prešov, na výber pamätihodností mesta Prešov (M. 

Poláková); 
� Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Bardejov - spolupráca pri vyžiadaní podkladov a 

bádanie archívnych materiálov potrebných na vypracovanie návrhov troch nehnuteľných 
vecí na zápis za NKP v okr. Bardejov; 

� MV SR, Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov - spolupráca, bádanie a získanie 
archívnych materiálov potrebných na vypracovanie návrhov troch nehnuteľných vecí na 
zápis za NKP v okr. Bardejov; 

� spolupráca s vedením mesta Stará Ľubovňa pri spracovaní Zásad ochrany, obnovy 
a prezentácie PZ Stará Ľubovňa; 

� spolupráca s Katastrálnym úradom Prešov, správa katastra Stará Ľubovňa pri spracovaní 
Zásad ochrany, obnovy a prezentácie PZ Stará Ľubovňa; 

� spolupráca s vedením mesta Vysoké Tatry pri schvaľovacom procese územného plánu 
obce Vysoké Tatry; 

� spolupráca s Katastrálnym úradom Prešov, Správa katastra Kežmarok pri aktualizácii 
údajov do operátov katastra; 

� evidencia a odvádzanie kúpeľného poplatku MsÚ Poprad za ubytovaných hostí v objekte 
PÚ SR Bratislava na Sobotskom námestí č. 16 v Poprade. 

KPÚ Košice: 14 záznamov. 
� Pamätihodnosti a kultúrne pamiatky obce Betliar – texty pre informačné tabule pre Obecný 

úrad Betliar. 
 
 
5.5 S fyzickými a právnickými osobami:  
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 95 záznamov 
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�  korešpondencia Odborno-metodickej komisie, k správnym konaniam OP a premiestnenia - 
vyžiadanie podkladov, Arcibiskupský úrad a Biskupský úrad – vstupy pre Súpis, podnety 
na vyhlásenie OP alebo NKP. 

PÚ SR – OPÚ:  50 záznamov 
PÚ SR – OŠIS: 127 záznamov. 
� informácie týkajúce sa NKP evidovaných v  ÚZPF postupu pri podávaní podnetov na 

vyhlásenie vecí za NKP pri vyhlasovaní NKP, pri obnove NKP; 
� potvrdenia, vyjadrenia k druhu a rozsahu ochrany; 
� špeciálny zoznam pre Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (pamiatky so vzťahom 

k lesníctvu); 
� špeciálny zoznam pre Národnú banku Slovenska; 
� špeciálny zoznam pre Správu katastra Levoča; 
� odborné konzultácie týkajúce sa špecifík legislatívnej ochrany NKP v rámci  ochrany 

kultúrneho dedičstva - poskytnuté pracovníkom Odboru všeobecnej kriminality Prezídia 
policajného zboru SR pod vedením mjr. JUDr. Juliany Bencovej; 

� v rámci spolupráce s Prezídiom policajného zboru SR - Úradom justičnej a kriminálnej 
polície vyžiadanie zachovania spisových materiálov týkajúcich sa vyšetrovania krádeží 
NKP a  žiadosť o legislatívne riešenie uchovania a zamedzenia skartovania takýchto spis. 
materiálov. 

KPÚ Bratislava: 94 záznamov. 
KPÚ Trnava: 
� konzultácie s investormi, projektantmi, realizátormi  pamiatkových výskumov 

a realizátormi obnov NKP, pamätihodností a nehnuteľností v pamiatkovom území; 
� spolupráca so zberateľmi starých fotografií a pohľadníc Trnavy za účelom získavania 

podkladov k práci; 
� odborno-metodická pomoc pri spracovaní žiadostí na náš úrad, pri spracovávaní žiadostí 

o dotáciu z fondu Obnovme si svoj dom, pri spracovávaní projektov na obnovu 
pamiatkového fondu, pri spracovávaní územných plánov obcí, pri obnove pamiatkového 
fondu; 

� poskytovanie potvrdení  o evidencii nehnuteľností v ÚZPF, o obnove NKP; 
� poskytovanie informácií o grantovom systéme; 
� konzultácie s právnikom v rámci plnenia výkonu štátnej služby; 
� spolupráca s občianskym združením Katarínka v súvislosti s vyňatím pozemku NKP 

z lesného fondu. 
KPÚ Trenčín: 
� s vlastníkmi objektov, investormi, najmä pri spracovaní podkladov a žiadostí – v rámci 

grantového systému MK SR, metodika a odborná pomoc; 
� Matica slovenská – park v Brodzanoch; 
� s farskými úradmi  v rámci Trenčianskeho kraja; 
� konzultácie  so študentmi stredných a vysokých škôl pri seminárnych, bakalárskych, 

diplomových a ďalších prácach;  
� konzultácie s firmami a investormi, projektantmi a architektmi; 
� konzultácie s kronikármi obcí; 
� pomoc pri vypracovávaní projektov Obnovme si svoj dom;  
� odborné konzultácie s reštaurátormi, archeológmi a pod. 
KPÚ Nitra: 
� spolupráca pri spracovávaní žiadostí do programu Obnovme si svoj dom a  potvrdzovanie 

správnosti využitia finančných prostriedkov poskytovaných na obnovu NKP z rezortných 
i mimorezortných programov; 

� konzultácie diplomových prác študentov  z oblasti metodiky obnovy, financovania obnovy 
pamiatok, stavu a evidencie pamiatkového fondu včítane archeológie a historickej zelene. 
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KPÚ Žilina: 
� odborná spolupráca so spracovateľmi ÚPN, poskytovanie informatívnych výpisov z ÚZPF 

a nahliadnutie do mapových a archívnych materiálov. Spracovávanie konzultačných 
záznamov písomnou formou pre vlastníkov, resp. budúcich vlastníkov NKP a objektov 
situovaných v pamiatkovom území; 

� priebežné usmerňovanie činnosti fyzických a právnických osôb pri záchrane, obnove 
a využívaní pamiatkového fondu, poskytovanie odbornej a metodickej pomoci 
a konzultácií na základe konkrétnych požiadaviek; 

� spolupráca s Centrom voľného času Žirafa – Žilina pri organizovaní tematických exkurzií 
spoznávania pamiatkového fondu Slovenska, Čiech a Moravy, hrady. 

KPÚ Banská Bystrica:  
� metodická pomoc v rámci obnovy NKP, poskytovania grantov; 
� Združenie Rondel – obnova hradu Čabraď. 
KPÚ Prešov: 
� konzultácie s fyzickými a právnickými osobami k vypĺňaniu a spracovaniu projektov na 

poskytnutie príspevku z fondu MK SR „Obnovme si svoj dom“.  
KPÚ Košice: 203 záznamov. 
� odborno-metodická pomoc vlastníkom kultúrnych pamiatok pri vypracovaní a vyúčtovaní 

projektov  v rámci programu „Obnovme si svoj dom“; 
� odborné konzultácie a podklady pre diplomové a iné odborné práce bádateľov a žiadateľov 

(archeologické doklady zvonolejárstva na Slovensku – P. Ďurica, FF UK Bratislava; 
zvonolejárstvo a mestské zvony v Prešove – L. Rendek, FF PO Prešov; mariánsky kult (na 
zvonoch) – J. Zentko, Katolícka univerzita Ružomberok), 2008; 

� odborný spolukonzultant k diplomovým prácam k téme „Fotogrametria historických 
zvonov v zbierkach VSM Košice“ (J. Čižmár, P. Babčák), fakulta BERG - TU Košice, 
september –december 2008;  

� spolupráca na kompletizácii topografie územia historickej stolice Zemplín v spolupráci 
s občianskym združením Veľké Kapušany. 

 
5.6 So zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� V roku 2008 boli uzatvorené tieto zmluvy o spolupráci: 

- príloha k Zmluve o pridruženom členstve Pamiatkového úradu SR so Spoločnosťou pre 
technológiu ochrany pamiatok – STOP Praha č. 2800018/2008 - podpísaná dňa 10. 
januára 2008; 

- zmluva o spolupráci medzi Pamiatkovým úradom SR a Národným pamiatkovým 
ústavom, Ústredným odborným pracoviskom v Brne  - podpísaná dňa 23. apríla 2008; 

- pracovný program spolupráce Pamiatkového úradu SR na rok 2008 s KOH Budapešť 
bol podpísaný dňa 14. mája 2008; 

- dohoda o spolupráci v rámci projektu programu Culture 2000 pre roky 2009-2011 
s Národným pamiatkovým ústavom – ÚOP Brno zo dňa 25. septembra 2008. 

PÚ SR – OOA: 
� spolupráca s Národným pamiatkovým ústavom, ústredným pracoviskom v Prahe a 

Národným pamiatkovým ústavom, územnými odbornými pracoviskami Stredných Čiech a 
Brna, pri výmene odborných publikácii a kópii archívnych dokumentov; 

� spolupráca s Úradom pre záchranu kultúrneho dedičstva v Budapešti, pri výmene 
publikácii a kópii archívnych dokumentov; 

� pravidelná distribúcia časopisu Pamiatky a múzeá (č. 1-4/2008) partnerským pamiatkovým 
organizáciám v zahraničí. 

PÚ SR – OPÚ: 14 záznamov 
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KPÚ Bratislava: 2 záznamy 
� spolupráca s AU AV ČR Brno, pracovisko Mikulčice – výskum aglomerácie Mikulčice -  

Kopčany; 
� zmluva o spolupráci s Archeologickým ústavom AV  ČR Praha, v.v.i – výskum, 

dokumentácia a vyhotovenie podkladov pre pamiatkovú obnovu  Kostola sv. Juraja 
v Kostoľanoch pod Tríbečom; 

� „Dny pro Mikulčice. Rok po požáru“. 25. - 28. septembra 2008. Spoluorganizátor 
spomienkovej akcie Archeologického ústavu AV ČR Brno v. v. i. s výstavou 
a prednáškami v Brne, Prahe a Mikulčiciach a exkurziou v Kopčanoch; 

� zabezpečenie jednania evaluačnej komisie – návštevy komisára UNESCO- Dr. Wingharta 
súvislosti s nominačným projektom UNESCO „Mikulčice –Kopčany“ 2.-4. októbra 2008. 

 
 
KPÚ Trnava: 
� NPU Brno, Jihomoravský kraj , Múzeum Hodonín, MOL Budapešť, Univerzitná 

a Sečéniho knižnica Budapešť. 
KPÚ Žilina: 
� spolupráca s Centrom svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO pri doplnení 

nominačného projektu zápisu drevených kostolov do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO (zaslanie rozšíreného popisu drevených konštrukcií kostolov 
a fotografií jednotlivých kostolov pre prezentáciu). 

KPÚ Banská Bystrica:  
� múzeá a archívy Maďarska a Českej republiky: archívne materiály. 
KPÚ Košice: 
� príprava podkladov (10 hesiel) pre pamiatkovú topografiu historickej Zemplínskej župy 

v spolupráci s maďarskými partnermi pre nadáciu Prosperitas. 
 
5.7 Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava:  
� Baxa: člen Redakčnej rady FUMA Brno pri spoločnosti ARCHAIA Brno. 
KPÚ Žilina: 
� Dudáš: hlasujúci člen Národného komitétu ICOMOS Slovakia a komitétu CIAV (Comité 

International d´Architecture Vernaculaire). 
 
6. Sťažnosti, petície, oznámenia a podnety občanov, žiadosti o informácie: 
 
PÚ SR + KPÚ 

 
sťažnosti 

 
petície 

oznámenia 
a podnety  
občanov 

žiadosti 
o sprístupnenie  
informácií 

PÚ SR Bratislava 3 0 0 20 
KPÚ Bratislava 3 0 5 29 
KPÚ Trnava 1 0 1 2 
KPÚ Trenčín 1 0 12 9 
KPÚ Nitra 0 0 6 14 
KPÚ Žilina 0 0 0 4 
KPÚ B. Bystrica 1 1 5 20 
KPÚ Prešov 1 0 0 4 
KPÚ Košice 1 0 1 17 
SPOLU 11 1 30 119 
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6.1 Sťažnosti 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� V roku 2008 boli prijaté sťažnosti: 

- 1/2008-sťaž. – Ing. Ruben Vidlička, Dolné Lovčice. Sťažnosť vo veci výstavby 
v Bachledovej Doline a údajného znehodnotenia kultúrnej pamiatky. Sťažnosť bola 
vybavená Odborom preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní ako neopodstatnená; 

- 2/2008-sťaž. – PaedDr. Beáta Nemcová, Banská Bystrica. Sťažnosť na údajne 
neopodstatnené požiadavky KPÚ Banská Bystrica súvisiace s rekonštrukciou 
Židovského cintorína v Banskej Štiavnici. Sťažnosť bola vybavená Odborom 
preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní  ako neopodstatnená; 

- 3/2008-sťaž. – Ľubomír Antal ml., Tatranská Lomnica. Sťažnosť na údajné 
nerešpektovanie pôv. stavu osídlenia z keltského obdobia zo strany susedov, 
nachádzajúce sa v mieste oplotenia rod. domu. Sťažnosť bola odstúpená na priame 
vybavenie KPÚ Prešov. 

 
6.2 Petície 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
V priebehu roka 2008 nebola v PÚ SR evidovaná žiadna petícia. 
 
6.3 Oznámenia a podnety občanov 
6.4 Žiadosti o sprístupnenie informácií  
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� 1/2008-INF. – JUDr. Marián Janota, advokát, Bratislava. Žiadosť o informáciu ohľadom 

vlastníctva a prevodu nehnuteľnosti – KP. Žiadosť o informáciu bola vybavená  Odborom 
štátneho informačného systému. 

� 2/2008-INF. – OZ Objektivita, Nová Dolina, Kremnica. Žiadosť ohľadom uznesenia k 
Zásadám ochrany PR Kremnica a PZ v okolí Kremnice. Žiadosť bola odstúpená na 
vybavenie KPÚ Banská Bystrica. 

� 3/2008-INF. – Oľga Markovičová, Bratislava. Žiadosť o informáciu ohľadom pamiatkovej 
zóny Rača. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 4/2008-INF. – Eva Jonáková, Bratislava. Žiadosť o in informáciu ohľadom pamiatkovej 
zóny Rača. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 5/2008-INF. – Squire Sanders, s.r.o. Bratislava. Žiadosť o informáciu ohľadom Tesco 
Stores SR. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 6/2008-INF. – PhDr. Klára Kubičková, Banská Bystrica. Žiadosť o informáciu ohľadom 
PR Banská Bystrica – zásady. Žiadosť bola vybavená Odborom pamiatkových území. 

� 7/2008 – INF. – Carlton Savoy Bratislava (M. Švec). Žiadosť o informáciu – Uznesenie 
Rady ONV Spišská Nová Ves. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného 
systému. 

� 8/2008 – INF. – Squire Sanders s. r. o. Bratislava. Žiadosť bola vybavená Odborom 
štátneho informačného systému. 

� 9/2008 – INF. – Žiadosť o zaslanie informácií – Organizačný poriadok PÚ SR + schéma 
a počet zamestnancov k 31. 12. 2007. Žiadosť bola vybavená Osobným úradom a Úsekom 
generálneho riaditeľa. 

� 10/2008-INF. – EPPP, Bratislava Žiadosť o informáciu ohľadom organizačnej schémy PÚ 
SR. Žiadosť bola vybavená Úsekom generálneho riaditeľa. 
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� 11/2008-INF. – Squire Sanders, Bratislava. Žiadosť o informáciu – odvolanie voči 
čiastočnému neposkytnutiu informácie. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho 
informačného systému. 

� 12/2008-INF. – Erik Dirbák, Rimavská Sobota. Žiadosť o zaslanie informácie o spôsobe 
zápisu KP do ÚZPF. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 13/2008-INF. – Obec Rimavské Janovce. Žiadosť o informácie k tabuli kostola 
Najsvätejšej trojice v Bratislave. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného 
systému. 

� 14/2008-INF. – PhDr. Michal Suchoba, Pezinok. Žiadosť o informácie ohľadom 
dokumentácie rod. domu zapísaného v ÚZPF. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho 
informačného systému. 

� 15/2008-INF. – Tatiana Šteflíková, Bratislava. Žiadosť o informácie ohľadom zoznamu 
NKP, ktoré budú v Bratislave rekonštruované. Žiadosť bola odstúpená Krajskému 
pamiatkovému úrad Bratislava na priame vybavenie. 

� 16/2008-INF. – Róbert Kalmár, Bratislava. Žiadosť o informácie súvisiace s Rímskym 
kastelom v Gerulate, m. č. Rusovce. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho 
informačného systému. 

� 17/2008-INF. – Squire Sanders, s.r.o. Bratislava. Žiadosť o poskytnutie zoznamu stavieb 
a konaní, súvisiacich so stavbami, ktoré vykonáva PÚ SR. Žiadosť bola vybavená 
Odborom štátneho informačného systému. 

� 18/2008-INF. – J. Sekelský, Gánovce. Žiadosť o poskytnutie informácií o Kúpeľnom areáli 
v Gánovciach. Žiadosť bola vybavená Odborom osobitného archívu. 

� 19/2008-INF. – Jiří Pavlo, Bratislava. Žiadosť o poskytnutie informácií o pamiatkach, 
ponúkaných na odpredaj. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného 
systému. 

� 20/2008-INF. – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava. Žiadosť 
o poskytnutie informácií ohľadom admin. budovy na Nám. slobody č. 6 v Bratislave. 
Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

 
7. Správa registratúry - Vyraďovacie konania 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
V roku 2008 boli odovzdané do registratúrneho strediska Pamiatkového úradu SR nasledovné 
registratúrne záznamy: 
� pochádzajúce z činnosti Odboru preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní. 

Odovzdané sú záznamy z rokov 2002 a 2003 so znakom hodnoty A. Do registratúrneho 
strediska Pamiatkového úradu SR boli odovzdané  dňa 3.1.2008 a 11.2.2008. V počte 8 
balíkov a 4 archívne krabice;    

� z činnosti úseku výkonu štátnej správy a odborných činností z príručnej registratúry 
sekretariátu ÚVŠS. Odovzdané spisy pochádzajú z rokov 2002 a 2003, usporiadané sú 
podľa Registratúrneho poriadku PÚ SR. Písomnosti sú z kategórie bez znaku hodnoty A 
(22 obalov a 2 šanóny) a z kategórie so znakom hodnoty A (12 obalov), opatrené sú 
príslušnými identifikačnými štítkami; 

� z činnosti Osobného úradu, z príručnej registratúry Osobného úradu. Spisy sú usporiadané 
podľa skartačného a spisového plánu Pamiatkového ústavu z roku 1995 a 1999 
a Metodického pokynu archívu PÚ SR č. 3/2003. Odovzdané spisy pochádzajú z rokov 
1989 – 2003. Sú to písomnosti z kategórie so znakom hodnoty A (1 šanón) a bez znaku 
hodnoty A (6 dosiek, 8 šanónov) označených príslušnými identifikačnými štítkami.  

Registratúrne stredisko 
KPÚ Trnava: 
� vyhľadávanie a výpožičky spisov kolegom;  
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� 424 spisov za rok 2004-2007 –skompletizovanie spisov- zaradenie záznamov do spisov, 
spísanie odovzdávacieho zoznamu spisov do registratúry a uloženie spisov v registratúre; 

� prebratie spisov za rok 2006 do registratúry  – cca 236 spisov. 
KPÚ Trenčín: 
� evidencia v podacom denníku pracoviska Prievidza, spracovanie zoznamu spisovej agendy 

za roky 2005-2008; 
� registratúrne stredisko bolo v rámci KPÚ Trenčín založené až v I. polroku 2008, vzhľadom 

na priestorovú kapacitu KPÚ. Kompletne bol spracovaný rok 2005, 2006, spracováva sa 
rok 2004; 

� prebratie spisov z príručných registratúr jednotlivých pracovníkov - spisy za roky 2005 
a 2006. 

KPÚ Nitra: 
� priebežne bolo vykonané spracovanie archívnych fondov KPÚ a zaprírastkovanie do 

archívnych fondov materiálov, ktoré vznikajú z činnosti úradu, vrátane fotonegatívov; 
� roztriedené a zaradené boli  do evidencie archívu všetky záznamy dokumentačného 

charakteru odovzdané zamestnancami v Nitre a Komárne; 
� roztriedené a zaradené do registratúry úradu boli všetky spisy vzniknuté z činnosti úradu 

v roku 2007; 
� zabezpečovanie elektronickej formy archivácie digitálnej fotodokumentácie. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� ŠRA Banská Bystrica – vyradenie rozhodnutím MV SR 
� KPÚ Banská Bystrica – vyradenie v návrhu 
KPÚ Prešov: 
� prebratie spisov do registratúrneho strediska (počet odovzdávacích zoznamov, charakter 

odovzdaných spisov) AH5,AH7, BA,BB,BC,CC,CD 
- z toho: spracovaných, označených a uložených lokalitno-predmetne 752 spisov, 

vyhotovených zoznamov bolo 85 
� činnosť registratúrneho strediska (vedenie evidencie, ochrana záznamov, manipulácia so 

záznamami, využívanie registratúrneho strediska – výpožičky, kópie, ) 
- zoznamy 
- záznamy sú uložené v spisových doskách, archívnych škatuliach v registratúrnom 

stredisku KPÚ Prešov 
- výpožičky: BA, BB, BC   

KPÚ Košice: 
� prebratie spisov do registratúrneho strediska - rozhodnutia a záväzné stanoviská; 
� 6 návrhov na vyradenie. 
 
8. Výskum, teória a metodológia 
 
8.1 Teoretické, metodologické a koncepčné materiály 
Plnenie: 0 
 
8.2 Odborno-metodické materiály a smernice 
Plnenie: 0 
KPÚ Žilina: 

Doplnenie podkladov pre nominačný projekt „súbor objektov – Drevené kostoly a chrámy 
slovenskej časti Karpatskej horskej oblasti“ na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO podľa požiadaviek UNESCO v Paríži (M. Dudáš, január 
2008). 
 
8.2.1. Vnútorné usmernenie pre výkon štátnej správy 
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Plnenie 
PÚ SR: 

 „Metodické usmernenie k § 39 ods. 9 pamiatkového zákona  ako doplňujúci podklad 
k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu“ (Michalík). 
 
8.2.2. Metodika na usmernenie ochrany a obnovy pamiatkového fondu 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� Cónová, Ševčíková -Vademecum vlastníka HNKP. 
 
8.2.3. Metodika na usmernenie pracovných postupov  
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� Šulcová – Mapovanie industriálnej architektúry na Slovensku. 
 
PÚ SR – OPÚ: 
� Metodika urbanistického výskumu a spracovania zásad pamiatkovej ochrany. 
 
8.2.4. Zásady ochrany pamiatok a pamiatkových území 
Plnenie: 
� detailné vyhodnotenie plnenia úlohy sa nachádza v časti Vyhodnotenie PHÚ č. 2c/2008. 
KPÚ Trnava: 
� dokončovanie aktualizácie Zásad ochrany pamiatkového územia MPR Trnava; 
� spracovanie aktualizácie zásad PZ Skalica –doplnenie aktuálnych mapových podkladov-

poľné náčrtky, katastrálne mapy, práca v teréne - čísla domov, obhliadkový prieskum,  
konzultácie s Mestom Skalica, s Múzeom Skalica, doplnenie textov, spracovanie máp do 
nových, aktuálnych  katastrálnych máp; 

� zabezpečovanie mapových a ďalších podkladov k aktualizácií pamiatkovej zóny mesta 
Hlohovec , konzultácie s mestom Hlohovec, Múzeom Hlohovec, spracovávanie terénneho 
obhliadkového prieskumu. 

 
8.3 Výskumy (záverečné správy) 
8.3.1. Výskum umelecko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� výskum fresiek a návrh na obnovu NKP Kostol sv. Juraja Kostoľany pod Tribečom (Baxa). 
KPÚ Trenčín: 
� Cykly z obrazov zo života sv. Jozefa Kalazanského v kostole a kláštore Piaristov 

v Prievidzi.       
KPÚ Žilina: 
� Žilina, meštiansky dom – Bottova ul. č.1. 

                                                 
8.3.2. Výskum architektonicko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� návrh realizácie novej dlažby a príprava návrhu odvlhčenia stien, Kostol sv. Juraja 

Kostoľany pod Tribečom. 
KPÚ Žilina: 
� Dolný Hričov, kaštieľ, 
� Liptovský Hrádok, budova administratívna, 
� Oravský hrad s areálom, obnova interiéru Thurzovho paláca. 
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� Liptovský Hrádok, škola lesnícka,  
� Blatnica – hrad, 
� Čičmany, r. k. kostol Nájdenia sv. Kríža 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Sýpka Kremnica 
KPÚ Prešov: 
� čiastkový s cieľom ozrejmenia farebnosti fasád. 
KPÚ Košice: 
� prieskum, kompletná fotodokumentácia a základné spracovanie k areálu neevidovaného 

kláštorného rehoľného cintorína v Jasove; jún 2008 (Gembický). 
 
8.3.3. Výskum urbanisticko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Trnava: 
� urbanisticko – historický výskum PZ Skalica pre zásady ochrany pamiatkového fondu 

v pamiatkovej zóne. 
 
KPÚ Banská Bystrica: 
� PZ Babiná               
 
8.3.4. Výskum archeologický 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� príprava geofyzikálneho výskumu a geodetickej dokumentácie lokality zaniknutého 

kostola sv. Klementa, Močenok, okr. Šaľa (Baxa); 
� geodetické zameranie rotundy, Ducové, okr. Piešťany (Baxa); 
� záchranný výskum na stavbe Kanalizácia Dubovany (Baxa); 
� záchranný výskum v PZ Kopčany, parc. č. 3524(podľa PK stavu). Výskum narušených 

hrobov z 9.-10. stor. a sídliskového objektu pri kostole sv. Margity(Baxa); 
� pamiatkový archeologický výskum r. k. kostola Božského srdca v Moste pri Bratislave 

(Baxa); 
� archeologický výskum na mieste stavby „Penzión, Sládkovičova ul. v PZ Bojnice“ parc. č. 

2076/1, 2077, 2044, 2043 (Baxa); 
� záchranný archeologický výskum na mieste stavby DESTINO Krušovce. (Baxa); 
� terénna prospekcia za podpory detektorov v k. ú. Kopčany a Holíč (Baxa, Bukovčanová, 

Prášek); 
� výskum pri odstránení vlhkosti múrov kostola sv. Mikuláša v Domaniži, okr. Považská 

Bystrica –spracovanie výskumnej správy (Prášek, ved. Baxa) 
KPÚ Trnava: 
� výskum skrinkového hrobu Kyjatickej kultúry, poloha Šťavica, obec Málinec ,november 

2008 (Čáni, Grznár); 
� archeologický výskum kanalizačnej ryhy v súvislosti s obnovou Kačerovho majera 

v Trnave (Grznár). 
KPÚ Nitra: 
� Okoličná na Ostrove, rodinné domy, p. Pataky – 10.-11. apríla 2008 – dokumentácia   

nálezu 14 novovekých hrobov (Bisták);  
� Štúrovo – rezidencia Sobieski, spolupráca 11/2008 (Paterka). 
KPÚ Prešov: 
� Prešov, Svätoplukova 1 (Uličný, Harčar); 
� Spišská Kapitula – Katedrála sv. Martina (Uličný, Harčar); 
� Bardejov – Bazilika Sv. Egídia (Uličný, Harčar); 
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� Bardejov – Kláštorská 19 (Harčar). 
KPÚ Košice: 
� archeologický výskum zaniknutej sakrálnej stavby a cintorína v polohe Templomhomok 

v k. ú. obce Veľký Kamenec (1. sezóna) (Pristáš). 
 
8.3.5. Výskum chemicko-technologický 
Plnenie:  
� vyhodnotenie úlohy sa nachádza v časti 14.2. Činnosť Chemicko-technologického 

oddelenia. 
 
8.3.6. Výskum archívno-historický 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� archívne rešerše: Dobrá Niva, Dolná Krupá, Červený Kláštor, Santovka, Bernolákovo 
� archívny výskum: Stredoveké premonštrátske kláštory na Slovensku 
 
 
 
KPÚ Trnava: 
� archívny výskum v odborných inštitúciách v Budapešti, (MOL, Univerzitná a Sečéniho 

knižnica) k univerzitným budovám v Trnave a k pamiatkam Trnavského kraja,10/2008 
(Petrovič, Horváthová, Rábiková); 

� archív ŠOBA, pobočka Trnava- objekty v PZ Hlohovec (podklady k zásadám), a MPR 
Trnava- veža farského kostola (Rábiková); 

� archív PÚ SR- objekty v MPR Trnava, PZ Hlohovec+ revízia okres Senica (Rábiková); 
� Geograficko-kartografický ústav - podklady k revízii okres Senica (Rábiková); 
� archív ŠOBA, pobočka Trnava -  zisťovanie podkladov  resp. starších plánov, fotografií 

a pod. ako podkladu pre usmerňovanie prípravných a stavebných prác býv. nemocenskej 
poisťovne v Trnave  a objektu na Námestí sv. Michala 9,  v Hlohovci (Šabíková). 

KPÚ Trenčín: 
� NKP Židovský cintorín v Beckov (Lackovičová). 
KPÚ Košice: 
� Gembický, J.: archívny prieskum k objektom socrealistickej architektúry v Šaci, september 

2008. 
 
8.3.7. Výskum historickej zelene 
Plnenie:  
PÚ – OPÚ: 
� Režná: Bratislava - Sad J. Kráľa, Fintice, Šamorín, Lipany, Žipov, Nižné Repáše, Torysky, 

Banská Bystrica. 
 
8.3.8. Celoslovenský výskum/projekt 
Plnenie  
PÚ SR - ONKP: 
� Kalinová - spolupráca so SAV - Elektronická encyklopédia vizuálnych umení na 

Slovensku. 
� Balážová - Digitalizovaná databáza vitráží:  

- vkladanie novozistených údajov, 
- systémová údržba, aktualizovanie, dopĺňanie a čistenie, podľa postupnosti v Revízii 

ÚZPF a v Súpise, 
- firma DandiWay – dokončenie riešenia pripomienok k fungovaniu databázy, 
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- poskytovanie informácií o vitrážach. 
� Kapišinská - Spolupráca na projekte „Moderná architektúra ako pamiatka“ s ÚSTARCH 

SAV, FA STU, VVÚPS- NOVA a SvF STU. 
PÚ SR – OPÚ: 
� participačný projekt UNESCO - “European Meeting for Improvement of Tourism and 

Visitor Management Skills“, Bardejov Town /World Heritage Site/, Slovakia. 
KPÚ Bratislava: 
� Korpus včasnostredovekej architektúry na Slovensku, Kopčany – kostol sv. Margity, 

Kostoľany pod Tribečom –kostol sv. Juraja ukončenie terénnej časti výskumu kostola sv. 
Margity v Kopčanoch .   
- Výskum narušených hrobov z 9.-10. stor. a sídliskového objektu , parc. č. 3524(podľa 

PK stavu) pri kostole sv. Margity. Topografický prieskum polohy Za jazerom pri sv. 
Margite 

- príprava a realizácia I. etapy archeologického výskumu kostola sv. Klementa 
v Močenku, okr. Šaľa. Geofyzikálny výskum, topografický prieskum a zisťovacie 
archeologické sondy (Baxa, Prášek, Bukovčanová). 

 
 
KPÚ Košice: 
� projekt Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry Slovenska, spolupráca PÚ SR a SAV 

Umenovedného ústavu – vytvorenie hesiel pre encyklopédiu s témou architektúry 19. 
storočia – klasicistická a romantická architektúra (cca 10 hesiel), heslá ku secesnej 
architektúre v Košiciach (cca 7 hesiel), historizujúca architektúra (cca 5 hesiel) 
(Labudová). 

 
8.3.9. Medzinárodný výskum/projekt 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� spolupráca s KOH Budapešť – dokumentovanie premonštrátskych kláštorov na Slovensku 

(Kalinová). 
PÚ SR – OPÚ: 
� projekt „Danube Limes – UNESCO World Heritage“ v rámci Operačného programu 

Stredná Európa 2007-2013. 
KPÚ Bratislava: 
�  „ Francia Media  850-1050“. Spracovanie projektu a podanie žiadosti na Európsku 

kultúrnu komisiu o pridelenie grantu v rámci programu Culture 2007 (Baxa); 
� projekt GA404/07/1513 - Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic (2007-2010, 

GA0/GA) , riešiteľ slovenskej časti aglomerácie Mikulčice –Kopčany a spoluriešiteľ 
revízneho výskumu 2. kostola v Mikulčiciach (Baxa). 

KPÚ Trenčín: 
Vzhľadom na skutočnosť, že v KPÚ  Trenčín bola vytvorená  pracovná pozícia pre 

poradenskú činnosť v oblasti možností čerpania z eurofondov boli v roku 2008 spracované 
a vydané nasledovné metodické materiály: 
� „Súčasný stav možného financovania obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok zo 

zdrojov Európskej únie“ -metodický materiál pre pracovníkov pamiatkovým úradov 
a predstaviteľov samosprávy. V tomto materiáli sa stručnou formou informuje o fondoch, 
z ktorých je možnosť čerpať finančné prostriedky na obnovu NhNKP. Regionálny 
operačný program, Nórsky finančný mechanizmus, Interreg IVC, operačný program – 
Stredná Európa, operačný program Juhovýchodná Európa, operačný program cezhraničnej 
spolupráce, Švajčiarsky finančný mechanizmus a grantový program MK SR – Obnovme si 
svoj dom 
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� Možnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci 
Regionálneho operačného programu z prioritnej osi č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“ – metodický materiál zaslaný a ústne 
prerokovaný s predstaviteľmi samospráv Trenčianskeho kraja, ktoré vlastnia NhNKP 
a spĺňajú požiadavky na získanie finančných prostriedkov : celkovo sa vytypovalo 
a oslovilo 16 obcí /Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, Bohunice, Dubnica nad Váhom, 
Sedmerovec, Brezová pod bradlom, Beckov, Čachtice, Častkovce, Lubina, Očkov, 
Ostratice, Považská Bystrica, Bojnice, Zemianske Kostoľany a Lednické Rovné/. Tri 
samosprávy zareagovali na túto výzvu a začala s nimi spolupráca : Bojnice – brána 
opevnenia, Bánovce nad Bebravou – pamätný dom , mestský úrad a Čachtice – hrad, 
ďalšie samosprávy zvažujú túto možnosť / napr. Dubnica nad Váhom, Sedmerovec, 
Brezová pod Bradlom/.  

� Regionálny operačný program – príprava projektov na obnovu NhNKP – metodický 
materiál obsahujúci SWOT ANALÝZU, PRÍPRAVU PROJEKTU a SMERNÉ 
UKAZOVATELE . Materiál zaslaný na samosprávne orgány v kraji a poskytnutý 
pracovníkom krajských pamiatkových úradov. V časti príprava projektu a Smerné 
ukazovatele sa stručne upozorňuje na základné požiadavky pri tvorbe projektu v zmysle 
zásad Programového manuálu Regionálneho operačného programu 2007 – 2013a uvádza 
sa názorný príklad postupu pri obnove kaštieľa vo vlastníctve obce. SWOT analýza , ktorá 
musí byť súčasťou projektu, je samostatne vypracovaná z pohľadu silných a slabých 
stránok a aj  z pohľadu príležitosti a ohrozenia obnovy NhNKP.  

� Priebežné sledovanie nových dokumentov a výziev na Regionálnom operačnom programe 
a schválených projektov v programe Obnovme si svoj dom – Trenčiansky kraj. 

� Regionálny operačný program, prioritná os č. 3 „posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného ruchu“, z ktorej sa môžu spolufinancovať projekty na obnovu 
NhKP, napriek plánu nezverejnil výzvu. Pokračovali teda len konzultácie so samosprávou, 
ktorá plánuje po zverejnení výzvy zapojiť sa do využitia fondov EÚ. Rokovalo sa 
s mestami Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Bojnice a s obcami Čachtice, 
Častkovce, Lubina, Lednické Rovne, Sedmerovec. 

 
8.3.10 Reštaurátorský výskum 
Plnenie: 
KPÚ Žilina: 
 Spolupráca na výskume Mincovne Kremnica  a Meštianskeho domu, ul. Dolná č. 2, 
Kremnica v spolupráci s PÚSR, garant - Ing. arch. Husovská (A. Reťkovská). 
 
9. Dokumentačná činnosť - OdGD 
 

 

Číslo akcie Názov akcie 

1/2007/108 Lonya, kostol (konštrukčné, kresličské práce) 

2/2007/108 Závada, archeologický výskum (konštrukčné, kresličské práce) 

2/2008/108 
Sedmerovec – Pominovec, kostol (meračské, konštrukčné, kresličské 
práce) 

3/2008/108 Bratislava, Vydrica, (meračské,  konštrukčné práce) 

4/2008/108 Hrušov, hrad (meračské práce) 

5/2008/108 Domaniža, kostol (meračské práce) 

1/2008/108 Lednica, hrad (meračské, konštrukčné práce)  

6/2008/108 Jedľove Kostolany, Živanská veža (meračské, konštrukčné práce) 

PHÚ 1/F 
Súpis pamiatok na Slovensku – spracovanie grafickej dokumentácie okresy 
Ružomberok, Martin 

 
Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na 
internetovej stránke PUSR, vytvorenie novej stránky - skúšobná prevádzka 

 Technický servis pre PUSR (scanovanie, úprava dokumentov, tlač) 
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10. Edično - propagačná a publikačná činnosť 
 
10.1 Vlastné publikácie, bulletiny, skladačky, plagáty, propagačné materiály  
Plnenie: 
V roku 2008 boli naším úradom vydané nasledovné edično-propagačné materiály: 
� Informátor archívu č. 38 
� Pamiatky a múzeá č. 1 a 2 
� Katalóg výstavy Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku (trojjazyčný) 
� Do sadzby vydavateľstva Slovart bol daný I. diel súpisu Národných kultúrnych pamiatok 

okresu Ružomberok 
� Pamiatky a múzeá č. 3 a 4 
� Informátor archívu č. 39 
� Monumentorum tutela č. 19 
� Bibliografia pamiatkovej starostlivosti v rokoch 2001 – 2005. 
PÚ SR – OOA: 
� prebratý časopis Pamiatky a múzeá 1-4/2008, distribúcia Pamiatky a múzeá 1 – 4/2007, 1, 

2/2008, publikáciu Sprievodca po archíve PÚ SR a Informátor Archívu PÚ SR č. 37 a 38, 
Monumentorum Tutela 19, Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 2001 – 2005; 

� spravovanie publikácií Pamiatkového úradu SR – sklad. 
Názov publikácie Počet kusov 
Sprievodca po Archíve PÚ SR 100 
Vitráže na Slovensku 704 
Bibliografia pamiatkovej starostlivosti r. 1991 – 1995 190 
Bibliografia pamiatkovej starostlivosti r. 1996 – 2000 445 
Folk architecture 85 
Ľudová architektúra 1. 561 
Ľudová architektúra 2. 216 
Kalvárie a krížové cesty  166 
Levočský zlatník Ján Siláši 222 
Monumentorum Tutela 16 143 
Monumentorum Tutela 17 390 
Monumentorum Tutela 18 480 
Monumentorum Tutela 19 790 
 
PÚ SR – OPÚ: 
� plagát ku konferencii „Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového prostredia; 
� plagát ku konferencii Perspektívy a hodnoty architektúry 50.-60tych rokov 20. stor.; 
� Pinčíková: Svetové dedičstvo na Slovensku, World Heritage in Slovakia, /ISBN – 978-80-

89175-31-4, ISBN 978-80-89175-32-1/ (Spolupráca: Dvořáková, K. Kosová, Tuhárska); 
� Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 19 ISBN- 978-80-89175-25-3; 
� Dvořáková: Ľudová architektúra ISBN 978-80-89226-25-2. 
KPÚ Trnava: 
� Kvetanová: spoluautor publikácie „Rodný môj kraj“, vydavateľ: Trnavský samosprávny 

kraj, 2008; 
� Zacharová: príprava textov pre propagačný materiál o výsledkoch prác na farskom kostole 

sv. Mikuláša v Trnave vydávaný Občianskym združením Trnavské dominanty; 
� vydanie zborníka zo seminára konaného 5.12.2007 „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 
č. 11“, Trnava 2008. 

KPÚ Trenčín: 
� Lackovičová: Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne (náklad 200 ks) 

– bulletin; 
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� Matáková, Hagara: Reštaurovanie Pomníka SNP v Handlovej, obrazová a textová 
propagácia reštaurovania; 

� Matáková: Kostol Nanebovzdatia Panny Márie v Prievidzi – história kostola. Textová 
propagácia pamiatky;  

� Matáková: Trojičný stĺp v Skačanoch – textová propagácia pamiatky. 
KPÚ Prešov: 
� návrh a realizácia plagátu k výstave „Oživené pamiatky“ (Hudáková). 
 
 
 
 
 
10.2 Publikačná činnosť zamestnancov (príspevky a vydané rukopisy doma a v zahraničí): 
Plnenie 
PÚ SR – ONKP: 
� Kalinová: „Kalvárie na Slovensku a miesto Banskoštiavnickej kalvárie v ich kontexte“, In:  

Banskoštiavnická kalvária – perspektívy revitalizácie. Medzinárodný študentský workshop 
a vedecké kolokvium. Banská Štiavnica, 21.9.-29.9.2007.    FA STU Bratislava, 2008, 
s.91-94; 

� Šulcová: Bratislavský Starý most – iba starý alebo aj cenný? In: ARCH, č.7-8, 2008, str. 
52-54; 

� Šulcová: Industriál z pohľadu PÚ SR. In: EUROSTAV 12/2008, str.14-18; 
� Obuchová - Šulcová: Bratislavská Patrónka – od továrne k sociálnej inštitúcii. In: 

Pamiatky a múzeá č. 4/2008, str.6-12; 
� Guldan: S rešpektom k hodnotám miesta. In: Arch, roč. XII., 2008, č. 1, s. 26 -27; 
� Laczková: príspevok o seminári Pohraniční betonová opevnění v Prahe, In: Informátor 

archívu PÚ SR č.38/2008, str.22-23; 
� Porubská: Šumná města Opava a Krnov. In: Informátor archívu PÚ SR, č. 38/2008, s. 27. 
PÚ SR – OOA: 
� Plávková: Deň otvorených dverí v Archíve PÚ SR. In: Pamiatky a múzea 1/2008, s.76 – 

77;  
� Plávková: Sprievodca po archíve PÚ SR. In: Pamiatky a múzeá 2/2008, s. 70; 
� Žažová: Lapidárium. Katalóg. Nové Zámky: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, 

2007, 48 s; 
� Žažová: Markušovský kaštieľ v archívnych prameňoch. In: Pamiatky a múzeá 2/2008, s. 2 

– 7; 
� Žažová (Bóna – Šimkovic. – Bielich – Čurný – Tirpák): Výsledky doterajších výskumov 

šľachtického sídla v Markušovciach. In: Dějiny staveb 2007, Plzeň: Klub Augusta 
Sedláčka, 2007, s. 23 – 43. 

� Orosová: Heritage preservation and restoration. Monuments and historic sites. In: 
http://www.culturalprofiles.net/; 

� Orosová: Radnice na Slovensku. In: http://www.michael-culture.sk:8080/mpfsk/pub-
mpf/index.html. 

PÚ SR – OPÚ: 
� Dvořáková: Skryté krásy Slovenska – Krásy Slovenska č.5-6/2008; 
� Dvořáková: Pripravované podujatia Pamiatkového úradu  - Pamiatky a múzeá č.2/2008; 
� Dvořáková: Zaslanie podkladov do virtuálnej diskusie o súčasnom prístupe k 

architektonickému kultúrnemu dedičstvu, jeho ochrane a využívaniu na Slovensku; 
� Dvořáková: pamiatkové zóny – Na návšteve Liptova Krásy Slovenska 7-8/2008; 
� Dvořáková: Kultúrne dedičstvo - súčasť moderného mesta - rozhovor pre časopis ASB 

11/2008; 
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� Pinčíková: Risk from Development: Threats to monuments caused by ignoring valid 
legislation“ – v publikácii Heritage in Risk (str. 139-140), ICOMOS, Altenburg, 2008 
(ISBN:978-3-937940-47-2); 

� Dvořáková: Príprava zborníka Monumentorum Tutela19, práca v redakčnej rade Pamiatky 
a múzeá, Enviromagazín.  

KPÚ Bratislava: 
� Staník: „Realizácia pôvodného zámeru výstavby stredovekého mestského opevnenia 

v Trnave“. In: Forum Urbes Maedii Aevi V., Archaia Brno 2008. Zborník príspevkov 
medzinárodnej konferencie z r. 2005 v Hainburgu. 

KPÚ Trnava: 
� Kazimír, Rábiková, Macura: príspevok do mesačníka Novinky z radnice č. 1/2008 

„Spiegelsaal odhaľuje svoje tajomstvá“; 
� Kazimír, Kazimírová: príspevok do mesačníka Novinky z radnice č. 2/2008 „Kde stálo 

súsošie Kristus na Olivovej hore?“; 
� Kazimír, Rábiková, Macura: príspevok do zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 

11: „Záhradný pavilón „Spiegelsaal“ v Trnave – nový pohľad na pamiatku“; 
� Klačanská, Hromada: príspevok o zborníka „Balneologický spravodajca“ ,Balneologické 

múzeum Piešťany 2008 :“ Kostol sv. Michala arch. v Lančári“, s. 236-240; 
� Čáni, Grznár: Dve stredoveké pece v historickom jadre mesta Trnava. In: Pamiatky Trnavy 

a Trnavského kraja 2007 – zborník zo 14. ročníka odborného seminára; 
� Rábiková: príspevok do Noviniek z radnice, 3/2008; „Odkaz našich predkov z veže Dómu 

sv. Mikuláša“; 
� Rábiková: príspevok do Noviniek z radnice, 7-8/2008; „Kiná v Trnave v medzivojnovom 

období“; 
� Šabíková: príspevok do mesačníka Novinky z radnice, Mesto Trnava, apríl 2008; 

„Architektúra minulého storočia v Trnave“ krátky exkurz do histórie významnej 
funkcionalistickej pamiatky - budovy bývalej okresnej poisťovne v našom meste; 

� Šabíková: príspevok  do mesačníka Život v Hlohovci, mesto Hlohovec, november 2008; 
„Stará radnica v Hlohovci“; 

� Kvetanová: článok do publikácie Trnavské dni 1993-2008 „Výsledky výskumu historickej 
architektúry Trnavy“ vydanej Mestom Trnava 2008, str.21-25; 

� Zacharová: príspevky v Trnavskom mestskom mesačníku Novinky z radnice, roč. XIX 
2008: č.2, 3, 11/12; 

� Kvetanová: príspevok do zborníka Pamiatky Trnava a Trnavského kraja č. 11 „Obnova 
hotela Thermia Palace a balneoterapie Irma  v Piešťanoch“; 

� Zacharová: príspevok do Informátora Pamiatkového úradu SR 05/2008. 
KPÚ Trenčín: 
� Blahová – Priehoda: Čo s cintorínom v Dubnici? (Informácia o vývoji situácie), In.: 

Bojnické zvesti č. 2/2008, roč.34; 
� Blahová: Za významnou archeologičkou PhDr. Martou Remiášovou, In.: Bojnické zvesti č. 

3/2008, roč. 34; 
� Blahová - Priehoda: Čo s cintorínom v Dubnici? (II. časť), In.: Bojnické zvesti č. 3/2008, 

roč. 34; 
� Blahová: Bojnice – územie s pamiatkovými hodnotami. Národné kultúrne pamiatky 

Bojníc. In.: Bojnické zvesti č. 6/2008, roč. 34; 
� Ružoňová: príspevky do regionálnej tlače – kalvária a jej zastavenia v Považskej Bystrici, 

Považský hrad – havarijný stav a ako ďalej po zmene vlastníka, Kaštieľ s areálom 
Bohunice, Rímskokatolícky kostol sv. Jána krstiteľa v Sedmerovci, Historický park v 
Lednických Rovniach, Lednický hrad; 

� Podobová, Blahová: Zborník Monumentorum tutela č. 19 – Skúsenosti z praxe KPÚ 
Trenčín(spracovanie prednášky prezentovanej v Častej); 
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� Podobová: Sprievodca kultúrnymi pamiatkami a pamätihodnosťami obce Uhrovec 
(spolupráca pri vydaní skladačky, príprava textov, konzultácie foto a grafickej úpravy); 

� Podobová: Dežerice – skladačka k výročiu prvej písomnej zmienky, konzultácie, podklady. 
� Blahová: Pamiatková ochrana v Bojniciach, In: Bojnické zvesti č. 9/2008 r. 34;   
� Blahová: Dve septembrové oslavy kostolíka v Dubnici, In: Bojnické zvesti č. 9, ročník 34; 
� Blahová: Dubnica, miesto, ktoré mám rád. Z činnosti Klubu melenčiarov OZ, In: Bojnické 

zvesti č. 10/2008; 
� Blahová: Dubnica, miesto, ktoré mám rád. Hroby na dubnickom cintoríne dostali svoje 
čísla. In: Bojnické zvesti č. 11/2008; 

� Matáková: Skica pre PhDr. Mariána Ondáša. In: Srdce v priamom prenose (monografia 
o živote a diele redaktora Slovenského rozhlasu Mariána Ondáša. Prievidza,2008: 
Občianske združenie Benedikt; 

� Matáková: Reštaurovanie Pomníka SNP v Handlovej, In: Handlovské noviny č. 8/2008; 
� Matáková: Reštaurovanie neskorogotických pamiatok z Bánoviec nad Bebravou , In: 

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007, Trnava, Trnavská 
univerzita 2008; 

� Matáková: Na okraj reštaurovania nástenných malieb farského kostola In: Prievidzský 
občasník, č. 4/8; 

� Matáková: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, vydalo Mesto Prievidza 2008; 
� Matáková: Kostol sv. Bartolomeja v Prievidza, vydalo Mesto Prievidza 2008; 
� Matáková: Socha sv. Rocha z priečelia Piaristického kostola v Prievidzi, vydalo Mesto 

Prievidza 2008; 
� Matáková: Pamiatky Prievidze, In: Prievidza mesto nášho srdca, vydalo Mesto Prievidza 

2008. 
KPÚ Nitra: 
� Peter Bisták: Historické pamiatky – ochrana a turizmus, In: Zborník Historické pamiatky 

a cestovný ruch v Nitrianskom kraji, Nitra. 
KPÚ Žilina: 
� Furman – Soják: Domaňovce vo svetle archeologických výskumov. In: Z dejín 

Domaňoviec, II. rozšírené vydanie, 2008; 
� Dudáš: Drevené artikulárne kostoly v náboženských, historicko-politických 

a architektonických súvislostiach. Zborník Slovenského národného múzea – 
Etnografického múzea Martin, Etnografia. roč. CII, 2008; 

� Furman: Obhliadky stavebných činností v Žilinskom regióne. AVANS za rok 2007; 
� Furman: Nové nálezy z kultúrnych pamiatok v okrese Dolný Kubín. AVANS za rok 2007; 
� Furman – Večerík – Čurný: Novoveká fajka zo Starhradu. AVANS za rok 2007; 
� Suchý, Šurian, Krušinský, Babjaková: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca, 

december 2008; 
� Ďurian, Krušinský : Zisťovanie statických porúch nového krovu na kostole sv. Ladislava 

v Necpaloch. In Monumentorum Tutela 19, 2008, str. 254-264. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Sura: Príspevok do informátora Pamiatkového úradu; 
� Chovanová: Premeny obrazu mesta Banskej Štiavnice v období baroka, in: Zborník 

medzinárodného odborného kolokvia Banskoštiavnická kalvária – perspektívy 
revitalizácie, STU Bratislava, máj 2008; 

� Gregová: Prehľad obnov Kalvárie do súčasnosti, in: Zborník medzinárodného odborného 
kolokvia Banskoštiavnická kalvária – perspektívy revitalizácie, STU Bratislava, máj 2008 , 
str. 114 – 115. 

KPÚ Prešov: 
� Kaliňák: „Pripomenuli sme si 18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok“, In.: Podduklianske 

noviny č. 17/08, 21. apríl 2008; 
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� Petranská – Koreňová: Čo vieme o jednom meštianskom dome na Kláštorskej ulici 
v Bardejove. In: Bardejovské novosti č. 16,2008, s. 3 ; 

� Grešová: Historické Pamiatky mesta Sabinov. In: Večerník, 18.04.2008; 
� Suchý: Nové informácie o kostole v Uzovciach vo svetle pamiatkových výskumov. In: 

Prešovský večerník, 16.4.2008, ročník XIX, č.4426; 
� Suchý: Opravy a sanácie historických krovových konštrukcií. In.: EUROSTAV 5/2008, 

s.30-35; 
� Poláková: 18.apríl – Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel – úvodník, In: 

Prešovský večerník, 16. 04. 2008, ročník XIX. Č. 4426; 
� Semanová: Stromové aleje. In: Prešovský večerník, 16. 04. 2008, ročník XIX, č. 4426; 
� Semanová: Pamiatkarské vzdelávacie okienko. In: Prešovský večerník, 16. 04. 2008, 

ročník XIX, č. 4426; 
� Vološčuk: Palác Klobušických sa opäť ukáže v plnej paráde. In: Prešovský večerník, 16. 

04. 2008, ročník XIX, č. 4426; 
� Suchý: Obnova striech a historických krovov. In.: MONUMENTORUM TUTELA 19, 

s.296-309; 
� Poláková: Architektonický pohľad na budovu kolégia v Prešove. In. Moje mesto, V. 

ročník, Prešov 2008. 
KPÚ Košice: 
� Karabinoš: Archeologický výskum v MPR Levoča. In: AVANS v roku 2007, v tlači; 
� Karabinoš: Nález keramiky v Spišskej Novej Vsi. In: AVANS v roku 2007, v tlači; 
� Karabinoš: Ďalší nález sídliskového objektu v Medzanoch, poloha Bodorovec. In: AVANS 

v roku 2007, v tlači; 
� Karabinoš: Ojedinelé stredoveké nálezy z Hermanoviec. In: AVANS v roku 2007, v tlači; 
� Karabinoš – Lukáč: Nové nálezy z Levoče, polohy Burg. In: AVANS v roku 2007, v tlači; 
� Karabinoš – Vizdal – Derfiňák: Nová paleolitická stanica v Medzanoch. In: AVANS 

v roku 2007, v tlači; 
� Karabinoš: Pamiatkový – archeologický výskum na stavbe Novostavba prízemného domu, 

ul. Kasárenská č. 14, parc. č. KN-C – 662, v Mestskej pamiatkovej rezervácii Levoča. 
Realizácia: PÚ SR, máj – jún 2008; 

� Markušová: Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach – 25 rokov, In: Prírodné 
bohatstvo a kultúrne dedičstvo Abova, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
Nitra 2008, str. 319-330; 

� Mokriš: Historické rozvojové koncepcie Košíc, In: Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo 
Abova, Slopv. poľnohosp. univerzita v Nitre, Nitra 2008, str. 331-338; 

� Balega (Gembický ako spoluautor scenára a odborných i časti formálnych korektúr 
katalógu): Katalóg výstavy „Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“, vyd.: 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, apríl 2008;  

� Gembický (ako spoluautorský príspevok s Pukanská – Fraštia): „Laserové skenovanie 
a digitálna fotogrametria muzeálnych zvonov“, pre medzinárodnú vedeckú konferenciu 
„Muzea, památky a konzervace 2008“, v dňoch 16.-17.4. 2008 v Brne (ČR); 

� Gembický: Tzv. Gaalovská zvonolejárska dielňa na Spiši; odborný príspevok - podkapitola 
do pripravovanej „Syntézy dejín Spiša“ (red.: M.Homza), v tlači – máj 2008; 

� Gembický: Poľov - zvony (kapitola v monografii obce – Kolivoško, Š. a kol.: Poľov 2008), 
jún 2008;  

� Gembický: Tvarožná – zvony, zvonolejári a krstiteľnica (odborné spracovanie do kapitoly 
v monografii obce - kol. autorov: Tvarožná. 2008), jún 2008; 

� Gembický: odborný príspevok k téme – „Császárovo povstanie v roku 1631/32 na 
východnom Slovensku“, pre občianske združenie Viacassa Košice v rámci Dní mesta 
Košice, rukopis - publikované na www.viacassa.sk; máj 2008; 
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� Karabinoš, Soják: Lendak v archeologických prameňoch, In: monografia obce Lendak, 
v tlači; 

� Hrabinská: grafický podklad - Identifikované fragmenty mestského opevnenia v Košiciach, 
archeologické nálezy a národné kultúrne pamiatky v príspevku: Dárius Gašaj, Marcela 
Ďurišová: Výsledky archeologického výskumu mestského opevnenia v Košiciach, In: 
Historica Carpatica 38/2007 na str. 55; 

� Ďurišová: Výsledky výskumu Dolnej brány v Košiciach – objekty fortifikácie. In: 
Východoslovenský pravek IX, v tlači; 

� Gembický, Fraštia, Pukanská:  Nové technológie dokumentácie pamiatok. In: Pamiatky 
a múzeá, 4, 2008, s. 56-59;  

� Gembický: Zvony a zvonolejári na Slovensku vo svetle najnovších výskumov.  
In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia., II., (zborník 
Univerzity Komenského v Bratislave z medzinárodnej konferencie, Bratislava - sept. 
2008), v tlači; 

� Gembický: The bell foundry workshop of the so-called Gaal family in the Spiš region. In: 
medzinárodný vedecký zborník k jubileu prof. Márie Prokopp – „Omnis creatura 
significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Essays in honour of Mária 
Prokopp. Budapest, Centrart Egyesület“, v tlači; 

� Gembický (ako spoluator medzinárodného viacjazyčného paleografického slovníka 
v kolektíve spoluatorov): ed. Šedivý, J. – Pátková, H.: Vocabularium parvum scripturae 
latinae. Bratislava - Praha: Latin Palaeography Network – Central and Eastern Europe, 
2008, 111 strán; 

� Gembický: anotácia knihy - Vocabularium parvum scripturae latinae.(ed.: Šedivý, J. – 
Pátková, H). Bratislava - Praha: LPN 2008. In: Informátor Archívu PÚ SR, č.39, 2008, 
v tlači; 

� Gembický: Zvony a zvonolejári v Dóme sv. Alžbety – odborné podklady a spracovanie pre 
účely informačného odborno-popularizačného bulletinu „Vademecum – Košický Dóm“, 
sprievodca (ed.: J. Soročin), v príprave od r. 2008; 

� Gembický: Gyňov – erb obce (heraldicko-historické spracovanie v spoluautorstve 
s Kristiánová, K. – Faltinová, S, z r. 2001), publikované In: Heraldický register Slovenskej 
republiky VI. (ed.: Kartous, P. – Vrteľ, L.), MV SR 2008; 

� Kušnierová: Maľované kostoly – kultúrny fenomén priemyselnej konjunktúry 
stredovekého Gemera, príspevok z 20. 12. 2008, uverejnený na www.dobos.revuca.net; 

� Kušnierová: Pamiatky Plešivca a Štítnika, príspevok do pripravovanej publikácie 
o Plešivskej planine pre Regionálnu rozvojovú agentúru v Rožňave; 

� Šmelková: Národné kultúrne pamiatky Dobšinej, In: Banské mesto Dobšiná, december 
2008; 

� Šmelková: Andrássyovci a Rožňava. In: Zborník prednášok z konferencie Prínos 
Andrássyovcov pre baníctvo a železiarstvo v okolí Rožňavy, november 2008, str. 27 -32; 

� Šmelková: Pamiatková zóna Medzev - vyhodnotenie územia z hľadiska pamiatkových 
hodnôt, In: Zborník prednášok z konferencie Bardkontakt 2008, august 2008, str. 139-143; 

� Varechová: Umiestnenie základňových staníc GSM v PR Košice – príklady z praxe, In.: 
Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 19/2008; 

� Markušová: Dr. Vojtech Wick – život a dielo. In: Vojtech Wick ako človek, kňaz a historik 
– Wick Béla az ember, pap és történész, Košický občiansky kruh 2007, Košice, str. 8-21; 

� Markušová: O tých, ktorí sa starajú o cudzie – zážitky zo semináru v Szegede. In: 
Informátor PÚ SR 38/2008, str. 24-25. 

 
10.3 Vedecko-popularizačná činnosť (filmy, televízne a rozhlasové relácie, tlačové 

konferencie): 
Plnenie: 
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PÚ SR – ONKP: 
� Šulcová: industriálna architektúra – relácie a články v médiách; 
� Guldan: SME 8. 7. 2008 – starý mlyn na Mlynských Nivách; Fotopropagácia pamiatok na 

Slovensku na Google-earth Panoramio. 
� Guldan: zoznam pamätihodností v Ružinove. Relácia Svet Ružinova v Televízii Ružinov.  

Odvysielané 19.12. 2008. 
PÚ SR – OPÚ: 
� Dvořáková: rozhovor pre SRo o problematike pamiatkových zón v Bratislave; 
� Dvořáková: rozhovor pre Pravdu o problematike svetového dedičstva (UNESCO) na 

Slovensku; 
� Pinčíková: pre TASR - informácia o predložených návrhoch do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO; 
� Dvořáková: Rozhovor pre TASR – Slovakia - Redakcia domáceho spravodajstva 

o problematike svetového dedičstva; 
� Dvořáková: Rozhovor pre denník Pravda o problematike pamiatkovej zóny Lamač - 

Bratislava 
 
PÚ SR – OŠIS: 
� odpovede a interview médiám – Markíza, TA3 , SME, Pravda, STV1, Žurnál, Trend, 

Spectator (katatalóg pamiatok, hrady, industriálna architektúra, architektúra socialistického 
realizmu, PKO, pamiatky na oslobodenie Bratislava, Sad J. Kráľa, financovanie obnovy 
a ekonomika okolo NKP), 

KPÚ Bratislava: 
� Jurkovič: Príspevky „Asanácia Káblovky v Bratislave“ pre SME, STV, Bratislavské 

noviny, Žurnál –január 2008 
� Jurkovič: Príspevok „Erotic City Konventná 17“, Bratislavské noviny –január 2008 
� Jurkovič: Beseda „Výškové stavby v meste“, Bratislavská televízia, 18.1.2008 
� Jurkovič: Príspevok „Kaštieľ v Bernolákove“, Týždenník Žurnál, 11.4.2008 
� Jurkovič: Príspevok „Obnova Plavárne Grössling“, TV Markíza, 18.3.2008 
� Jurkovič: Príspevok „K obnove Apponyiho paláca“, Bratislavská televízia, 24.4.2008 
� Jurkovič: Príspevok „ K reklame Erotic City“, Pravda, 14.5.2008 
� Jurkovič: Téma „Predaj kaštieľa vo Veľkých Levároch“, TV Markíza, 2.6.2008 
� Jurkovič: Príspevok „Kochovo sanatórium a záhrada“, SITA, 4.6.2008 
� Jurkovič: Téma „Podmienky asanácie PKO“, STV, 4.6.2008 
� Jurkovič: Tlačová konferencia „Historické parky a záhrady Bratislavy“, Národný trust, 

4.6.2008 
� Jurkovič: Téma „K asanácii meštianskeho domu na nám. 1. Mája č. 13“, TN TV JOJ, 19. 

8. 2008 
� Jurkovič: Príspevok „K inštalovaniu nového organu v Dóme sv. Martina v Bratislave“, 

ŽURNÁL, 17. 9. 2008 
� Jurkovič: Príspevok „Starý most v Bratislave a jeho ochrana“, PRAVDA, 23. 9. 2008 
� Jurkovič: Téma „Sexshop kdekoľvek – K problematike sexshopov v historických 

budovách a územiach“, SRo, 30. 10. 2008 
� Jurkovič: Príspevok „Pamiatka roka –Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej ulici 

v Bratislave, SME, 6. 11. 2008 
� Jurkovič: Príspevok „K problematike organa v Dóme sv. Martina v Bratislave“, ŽIVOT č. 

46, 8. 11. 2008 
� Jurkovič: Diskusná relácia „Pamiatky a pamätihodnosti Bratislavy“, Staromestská televízia 

Bratislava, 10. 12. 2008. 
KPÚ Trnava: 
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� Kazimír: rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Regina o problematike záchrany domov 
na Halenárskej ulici v Trnave; 

� Kazimír: rozhovor pre týždenník  „ECHO“ ročník 3/ číslo 50 „Budovám vrátia farebnosť“; 
� Kazimír: poskytnutie rozhovoru  pre týždenník „MY Trnavské noviny“ č.41/2008 

„Trnavská radnica má novú bránu“; 
� Kazimír,Zacharová, Petrovič, Šabíková: zabezpečenie fotopodkladov pre prezentáciu na 

Odpočet činnosti KPÚ Trnava; 
� Kvetanová: prezentácia práce KPÚ Trnava na verejnom odpočte na PÚ SR; 
� Kvetanová: rozhovor pre Slovenský rozhlas o spolupráci so samosprávami v Trnavskom 

kraji a o kaštieľoch v kraji; 
� Kvetanová: rozhovor pre týždenník Žurnál č. 47/2008 o hoteli Slovan a hoteli Lipa 

v Piešťanoch, str. 28-32; 
� Kvetanová: rozhovor pre STV 1 o kaštieli v Moravanoch; 
� Kvetanová: rozhovor pre STV 1 o kultúrnych pamiatkach  vo vlastníctve Mesta Trnava 

určených na predaj; 
� Žemberová: rozhovor pre STV 1 o hradbách v Skalici; 
� Rábiková: Sme, rádio Regina, Lumen, Český rozhlas, STV 1, Markíza- rozhovor o náleze 

vo veži farského kostola v Trnave; 
� Zacharová:  krátke komentáre pre Mestskú televíziu o prebiehajúcich prácach na kostole 

sv. Mikuláša v Trnave. 
KPÚ Trenčín: 
� Blahová: Slovenský rozhlas – rozhovor pre reláciu Tonetovský kaštieľ vo Veľkých 

Uherciach; 
� Dvončová: Slovenský rozhlas – rozhovor do relácie o pamätihodnostiach a zápise objektov 

za NKP vo Vyšehradnom; 
� Podobová: Slovenský rozhlas, Evidencia pamätihodností, dôležitá súčasť nášho kultúrneho 

dedičstva; 
� Gazdíková: virtuálna diskusia pre časopis Informácie o súčasnom prístupe 

k architektonickému kultúrnemu dedičstvu, jeho ochrane a využívaniu (na Slovensku) – 
február 2008; 

� Ružoňová: rozhovor v regionálnej TV Považie na tému Kalvária a jej zastavenia 
v Považskej Bystrici - plánovaná obnova  a na tému Považský hrad – havarijný stav 
a komplexná obnova NKP; 

� Matáková: Výtvarné pamiatky Hornej Nitry, spracované pre reláciu  Čriepky, rozhlas: 
Radio Regina Banská Bystrica apríl 2008; 

� Matáková: Reštaurovanie organu zo Zemianskych Kostolian, rozhovor pre rozhlas : Radio 
Slovensko 1,  Regina Banská Bystrica, apríl 2008; 

� Matáková: Posviacka organu v Ev. a. v. kostole v Zemianskych Kostoľanoch pre rozhlas: 
Rádio Slovensko1; 

� Matáková: reštaurovanie sôch z depozitu SNM Múzeum Bojnice na VŠVU v Bratislave 
pre rozhlas: Rádio Slovensko 1. júna 2008; 

� Gazdíková: priebežné vyjadrovanie sa médiá: SITA, TA 3, TV Markíza k plánovaným 
obnovám hradov Beckov, Trenčín, Tematín, Považský hrad; 

� Gazdíková: rozhovor na tému NKP kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach – 
časopis Žurnál; 

� Podobová: Trenčianske noviny, Pravda, Echo – príspevky k problematike obnovy 
pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva; 

� Podobová: Regionálne vysielanie Rádio WAW v Bánovciach nad Bebravou: 
Reštaurovanie sochy Ľ. Štúra, k pripravovanej obnove radnice v Bánovciach nad 
Bebravou, evidencia pamätihodností dôležitá súčasť ochrany pamiatkového fondu mesta, 
Budeme mať vo Dvorci golfový areál, október – november 2008;  
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� Gazdíková: pre Tlačovú agentúru a rôzne masmédia články a rozhovory k problematike 
obnovy pamiatkového fondu Trenčianskeho kraja ako napr.: archeologický výskum 
a nálezové situácie v súvislosti s výstavbou podzemných garáži na Jasovskej ulici 
v Trenčíne, asanácia LD Tri srdcia v Trenčianskych Tepliciach, k vlastníckym vzťahom 
NKP Tematín, k zámeru obnovy hradu Beckov, k plánovanej obnove synagógy Trenčín;  

� Ružoňová: Zájazdný hostinec Visolaje, historický park Lednické Rovne, r. k.  kostol 
všetkých svätých v Ilave, r. k.  sv. Mikuláša biskupa v Domaniži rozhovory  pre regionálne 
televízne vysielanie Považie;  

� Matáková: Jubileum redaktora Slovenského rozhlasu Mariána Ondáša, jún 2008;  
� Matáková: O svätcoch a sakrálnych pamiatkach, Rozhlas Rádio Slovensko 1, Banská 

Bystrica, Regina, 1. novembra 2008; 
� Matáková: Záchrana sochy sv . Anny . Rádio Regina, 6. decembra 2008; 
� Matáková: - KUCMAN, M.: Z kazateľnice sa budú v Tužine tešiť cez sviatky- Rozhovor 

pre Hornonitrianske noviny MY č. 50 – 51.  
KPÚ Nitra: 
� Dudová: Prezentácia PRĽA Brhlovce pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok 

a historických sídiel 11. apríla 2008  v televízii Markíza, 9. apríla 2008 v STV 1; 
� Dudová:  reg. vysielanie, 9. júna 2008 STV2 – Záchrana kamenných obydlí Brhlovce - 

Pamiatkári varujú; 
� Dudová: denník Pravda  - Kamenné obydlia môžu zachrániť eurofondy; 
� Bisták: „Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom“ – spolupráca  na  organizácii 

seminára - komunikácia s médiami na zabezpečenie mediálnej prezentácie; 
� Bisták: S Galibou je Galiba - rozhovor pre regionálny týždenník Prima  (č. 38/2008) 

o archeologickej lokalite hradisko Kusá hora v katastri obce Rybník, okr. Levice  
� Bisták: rozhovor pre spravodajstvo TV Markíza o náleze protitureckého mestského 

opevnenia v Leviciach (Televízne noviny,  október 2008) 
� Bisták: odpoveď na otázky týždenníka Žurnál o náleze protitureckého mestského 

opevnenia v Leviciach (článok „Bašta verzus hotel“, Žurnál 45/2008) 
� Bisták: Historický náučný chodník - Hradisko Zobor , spolupráca na textoch a grafických 

návrhoch (náučný chodník bol otvorený 6.12.2008) 
� Bisták: rozhovor pre CE TV o náleze studne na Mariánskej ul. v Nitre máj 2007 
�   Daňo: rozhovor pre SME : Dni otvorených historických záhrad a dvorov Nitra   
�   Valeková: Protizákonné búranie nitrianskych mlynov, Slovenská televízia Bratislava,  

regionálne spravodajstvo, TA3 Bratislava, Televízia Zobor 
�  Valeková: Prezentácia nálezu  stredovekej cesty v areáli bývalých mlynov v Nitre 

(Slovenský rozhlas, jún 2007 
�  Valeková, A.: Schválenie územného plánu mesta Nitry - Nitrianske Echo, jún 2007 
�  Gažiová, E.: Náboženské dedičstvo a posvätné miesta - príspevok  do regionálnych novín 

pri príležitostí Dňa pamiatok  2008 
�  Valeková, A.: Vývoj zástavby  Nitry v 50.-60. rokoch, príspevok ku exkurzii po meste 

Nitra 
� Bisták, Valeková: Seminár v Nitre: „Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom“, 

18.9.2008, spoluúčasť na príprave a uskutočnení podujatia 
� Valeková: Medzinárodná vedecká konferencia v Nitre: Hodnoty a perspektívy ochrany 

urbanistických a architektonických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia; Pamiatkový úrad 
SR, Ústav architektúry a stavebníctva SAV; 30. 9.-2.10. 2008, spoluúčasť na príprave 
a uskutočnení podujatia 

� Bielik, Bisták: Obnova a záchrana hradu Hrušov, Občianske združenie „ Leustach Nitra, 
spoluúčasť na príprave a uskutočnení podujatia 
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� Daňo: Náučno-poznávací chodník po pamiatkach ranného Uhorska na dolnom Poiplí, 
Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ, partnerská spolupráca na príprave a uskutočnení 
projektu 

� Ulrychová: Spoločný kultúrny poklad v historických parkoch Euroregiónu Váh – Dunaj - 
Ipeľ II., Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ, partnerská spolupráca na príprave 
a uskutočnení projektu 

� Ulrychová: Deň otvorených dverí do záhrad Horného mesta v Nitre,  7.-18. 6. 2008, 
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, spoluúčasť na príprave a uskutočnení podujatia 

� Tóth: „Vademecum vlastníka“ – publikácia ku ochrane pamiatok na území mesta 
Komárno, Mesto Komárno, spolupráca na redikovaní publikácie 

�  Valeková: Mesto Nitra –Európske hlavné mesto kultúry 2013, spolupráca na príprave  
aktivít v oblasti ochrany pamiatkového fondu, január 2007. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Sura: Dominikánsky kláštor Banská Štiavnica, Regionálne vysielanie AZTV; 
� Sura: Hotel pri Pamätníku SNP Banská Bystrica, Regionálne vysielanie AZTV; 
� Sura: Kalvárska Hora Urpín , Regionálne vysielanie AZTV.                                  
KPÚ Prešov: 
� Poláková: Rádio Regina, 28. 4. 2008; 
� Poláková: Rádio Prešov, 2. 6. 2008; 
� Koreňová: Bardejovská televízia – rozhovor o bardejovských fontánach 4/2008; 
� Poláková: Rádio Prešov, 12.2008 – rozhovor o kultúrnych pamiatkach a najmä o cene 

Pamiatka roka 2008 Fénix za obnovu Radnice v Bardejove; 
� Harčar: Bardejovská televízia – prezentácia priebežných výsledkov archeologického 

výskumu v Bazilike Sv. Egídia; 
� Harčar: Bardejovská televízia – rozhovor – obnova SV úseku mestského opevnenia; 
� Harčar: rádio Regina - priebežné výsledky archeologického výskumu v Bazilike Sv. 

Egídia; 
� Harčar – Uličný: Popularizácia výsledkov archeologického výskumu Svätoplukova 1 – 

STV a Slovenský rozhlas 1; 
� Semanová: Rádio Prešov – historická zeleň v MPR Prešov a jej ochrannom pásme – 

8.10.2008. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: odborné podklady a spolupráca na hranom historicko-popularizačnom 

filmovom dokumente o histórii Miklušovej väznice („Miklušova väznica“, autor a réžia: V. 
Baran; film ocenený 1.miestom na regionálom kole prehliadky Cineama 2008); február -
apríl 2008; 

� Gembický: odborné podklady, konzultácie a odborná spolupráca na multimediálnom 
projekte „Chrámové okná“ (O. Respighi) – apríl 2008; 

� Gembický: odborné podklady, konzultácie a návrh scenára pre seriál odborno-
popularizačných krátkych filmových dokumentov o zvonoch a zvonolejároch v Košiciach, 
v spoluprácii s firmou SAVID s.r.o., pre Slovenskú televíziu; január 2008;    

� Markušová: Spolupráca na výrobe dokumentárneho filmu Imrich Henszlmann, štúdio 
Atarax Košice. 

 
10.4 Výstava (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ – prezentovaná v Štátnom 

archeologickom múzeu vo Varšave a na zámku v rakúskom Greillensteine. 
� „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ – prezentovaná v Mestskej galérii v Rimavskej 

Sobote a na festivale sakrálneho umenia v Dome umenia v Košiciach. 



 
 

97 

� „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ – prezentovaná v Dome slovenskej kultúry 
v Sarvaši a v múzeu Szeged v Maďarsku a v Slovenskom kultúrnom stredisku 
v rumunskom Nadlaku.  

PÚ SR – ONKP: 
� výstava a prezentácia PRĽA Brhlovce 11. apríla 2008 a Výstava „Hliněné stavitelství 

v Čechách a na Moravě“ 15. mája  2008 – pasívna účasť Bystrianska-Ulašinová; 
KPÚ Bratislava: 
� Stredoveké kláštory a ich osudy, 18.-19. apríla 2008, Červený Kláštor (Prášek). 
KPÚ Trnava: 
� účasť na výstave, „Hlohovec očami Hlohovčanov“ – staré fotografie, 5.-25.11.2008, 

Vlastivedné múzeum Hlohovec, výstavná sieň múzea – Robotnícky dom (Rábiková). 
KPÚ Trenčín: 
� prezentácia KPÚ Trenčín na Festivale slovenských múzeí, máj 2008, Trenčiansky hrad. 
KPÚ Nitra: 
� Obec Brhlovce -  výstava :  PRĽA Brhlovce, apríl 2008 (Dudová); 
� Archeologické nálezy z výskumov Hurbanovo, časť Bohatá a Saľa – Kaštieľ, máj 2008– 

doplnenie stálej výstavy v sídle KPÚ Nitra (Bisták); 
� „Mesto Topoľčany z hľadiska architektonicko-urbanistického vývoja od stredoveku po 

súčasnosť“, inštalácia výstavy v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch 
s cieľom prezentácie pamiatkových hodnôt mesta Topoľčany laickej i odbornej verejnosti 
(realizovaná k medzinárodnému dňu pamiatok – 18. apríl 2008) (Gažiová, Bielik, 
Jurišová); 

� Obnova vybranej KP (kazateľnica r. k. kostola v Ludaniciach),realizovaná v r. 2003-2007, 
nainštalovaná v priestoroch KPÚ Nitra, prac. Topoľčany ( Jurišová); 

� „Archeologické pamiatky okr. Topoľčany“ – priestory  pracoviska KPÚ v Topoľčanoch 
zapožičané s depozitu Tribečského múzea. (Bielik); 

� Kultúrne pamiatky v topoľčianskom  regióne, výstavné panely,  Dom  kultúry Kuzmice, 
marec 2007 (Bielik); 

� Deň otvorených dverí do záhrad Horného mesta v Nitre spojená s výstavou v dňoch 7.-18. 
júna 2008 v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu  (Ulrychová,  
Valeková); 

� 8. deň otvorených dverí v Brhlovciach –prezentácia skalných obydlí a NKP spojená 
s odborným výkladom, 11. apríl 2008 (Dudová); 

� Kalvárie v  okrese Nové Zámky, Komárno - Združenie SACRA DANUBIA, 11. -12. 2008 
(Dudová); 

� „Forma nasleduje funkciu - funkcionalistická architektúra v Nitrianskom kraji“, 
fotografická výstava, 09.09.2008 – 12.10.2008, Synagóga Nitra, (Tóth); 

� „Nástenné maľby v sakrálnych objektoch komárňanského regiónu“, v rámci festivalu XV. 
Harmonia Sacra Danubiana, Komárno, január 2008 (Tóth); 

� „Nástenné maľby v sakrálnych objektoch komárňanského regiónu“, Krajský pamiatkový 
úrad v Nitre, september 2008 (Tóth). 

KPÚ Žilina: 
� prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ v Archeologickom 

múzeu vo Varšave a v regionálnom múzeu v meste Lowicz, Poľsko (január – apríl 2008) 
a na hrade Greillenstein v Rakúsku (máj – december 2008) (Dudáš). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� výstava FOR ARCH – účasť pracovníkov KPÚ a pracovísk (máj 2008);  
� výstava „Hrad Čabraď v premenách času“ – Múzeum A. Sládkoviča v Krupine (Miňo 

v spolupráci so združením Rondel). 
KPÚ Prešov: 
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� príprava, výber panelov a inštalovanie výstavy „Oživené pamiatky“ v priestoroch 
Krajského pamiatkového úradu Prešov. (Hudáková); 

� organizácia výstavy „Martin Kutný – reštaurátorská tvorba“, 17. 4. 2008 (Poláková); 
� návrh, príprava a realizácia panelovej výstavy „Kameň v architektúre“, 8/2008 Vernisáž 

výstavy bola na Bardkontakte v Bardejove (Hrebeňár, Koreňová, Onufráková). 
KPÚ Košice: 
� prezentácia panelovej výstavy Pamiatkového úradu SR „Stredoveké nástenné maľby 

v srdci Európy“ vo výstavnej sieni Domu umenia Košice (sídlo Štátnej filharmónie 
Košice), Mgr. Labudová, Mgr. Jarkovský, november - december 2008; 

� Gembický, J.(ako spoluautor podkladov a spolupracovník na tvorbe výstavy k dejinám 
zvonov a zvonolejárstva – „Zvony, zvonce, zvončeky“, Slovenské technické múzeum 
Košice, december 2008;  

� Gembický, J.: parciálna spolupráca na medzinárodnej slovensko-francúzskej výstave 
o stredovekých kláštoroch Spiša a oblasti Bigorre („Dialógy – od opátstva Escaladieu 
v Bigorre po Červený Kláštor na Spiši“), v autorstve: Števík, M. – Pavelčíková, M,-
Arvayová, E. a kol. francúzkych autorov, november 2008; 

� Markušová: spolupráca s Občianskym kruhom v Košiciach pri otvorení výstavy Imrich 
Henszlmann – Viktor Myskovszky – Vojtech Wick v Galérii V. Löfflera v Košiciach 
v novembri 2008. 

 
10.5 Konferencia, kolokvium, seminár (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� konferencia „Mladí mistři“ v Opave 27. - 28.5.2008 – pasívna účasť Porubská, Kapišinská; 
� seminár „Stavanie z prírodných materiálov“ na STU 15.5. – pasívna účasť Bystrianska-

Ulašinová, Laczková; 
� seminár „Pohraniční betonová opevnění“, Praha 23.-24.4. – pasívna účasť Laczková; 
� konferencia Obnova památek – restaurování, Praha 18.-19.3. – pasívna účasť Ševčíková; 
� prednáška o historickej cirkevnej organizácii na strednom Považí - M.Ďurčo, Trenčín 3.3. 

– pasívna účasť Kalinová; 
� 18. odborno-metodický deň NPÚ Brno 12.6. – téma Kameň – pasívna účasť Laczková. 
� Konferencia Úsvit renesance na Moravě, Olomouc 8.-10.10. – pasívna účasť Kapišinská; 
� Konferencia Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50-tych 

a 60-tych rokov 20. storočia, Nitra 30.10., pasívna účasť Ulašinová-Bystrianska, 
Kapišinská, Šulcová; 

� Konferencia k 750.výročiu mesta, Trnava 8.-9.9.- pasívna účasť Šulcová, Laczková; 
� Konferencia Umenie na Slovensku v historických  a kultúrnych súvislostiach, Trnava 

10/08, Guldan - účasť s príspevkom: Ivan Gojdič – pamiatkar /príspevok 
k dejinám ochrany pamiatok na Slovensku; pasívna účasť Šulcová; 

� Konferencia Konzervácia vs. rozvoj pamiatkového prostredia, Bratislava 7.11, Šulcová - 
účasť s príspevkom Historický industriál – stopa budúcnosti; pasívna účasť Kalinová; 

� Seminár  Brownfields využitie starých priemyselných stavieb a areálov, Bratislava, 
Slovenská komora stavebných inžinierov: 12/08, Šulcová – účasť s príspevkom 
Priemyselné stavby ako súčasť kultúrneho dedičstva; 

� Konferencia Rod Révai v slovenských dejinách – 16.-17.9. Martin – pasívna účasť 
Kalinová; 

� Seminár  Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom, 18.9., pasívna účasť Kalinová, 
Laczková; 

� Seminár Vodní mlýny III., 14.-16.10., Vysoké mýto, ČR – pasívna účasť Ulašinová-
Bystrianska; 

� Seminár Historické krovy – 06.-08.10. Turiec – pasívna účasť Laczková; 
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� Seminár Tradičné materiály v pamiatkovej starostlivosti – 16.10 Praha – pasívna účasť 
Laczková; 

� Seminár Zemné opevnenia – 24.-25.10 Jaroměř – pasívna účasť Laczková; 
PÚ SR – OOA: 
� prednášky na odborno-metodickom dni NPÚ Brno – „Archivy v památkové péči a 

digitalizace dokumentů“. (Poslání a využití archivu památkových institucí a moderní 
metody archivace), 10. 4. 2008:  
- Plávková: Špecializovaný archív pre ochranu pamiatok na Slovensku,  
- Porubská: Vojenské historické mapy v Archíve PÚ SR, 
- Orosová: Archívny informačný systém a digitalizácia v Archíve PÚ SR, 

� prednáška na Verejnom odpočte činnosti PÚ SR za rok 2007, 15. 4. 2008: 
- Orosová: Činnosť Národnej kultúrnej komisie (1949 – 1951). 

� prednáška na konferencii Rod Révai v slovenských dejinách, Martin, 17. 9. 2008: 
- Orosová: Povojnové osudy Révaiovských majetkov.  

� prednáška na konferencii Počiatky pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín, Nitra, 7. 11. 
2008: 
- Orosová: Ochrana hradov a hradných zrúcanín v agende Štátneho referátu na ochranu 

pamiatok na Slovensku.  
� prednášky v Univerzitnej knižnici v rámci podujatia Prezentácia systému MICHAEL Plus 

prostredníctvom zbierok Archívu PÚ SR, Bratislava, 10. 12. 2008: 
- Plávková: Špecializovaný archív pre ochranu pamiatok na Slovensku. 
- Orosová: Radnice na Slovensku. 

PÚ SR - OPÚ: 
� konferencia  Obnova památek 2008 – Praha  (účasť Dvořáková); 
� prednáška Krajina- človek – kultúra – účasť s príspevkom: Pozícia kultúrneho dedičstva 

v ochrane kultúrnej krajiny, Banská Bystrica, máj 2008 (Dvořáková); 
� XII. konferencia s medzinárodnou účasťou: Krajina – človek – kultúra: Nový pohľad na 

starostlivosť o krajinu: „Tokajský región a jeho perspektíva: lokalita svetového dedičstva 
UNESCO alebo dobývací priestor?“, 16. 5. 2008, Banská Bystrica (prednáška Pinčíková); 

� seminár k implementácii európskeho dohovoru o krajine, Piešťany, apríl 2008 (účasť 
Dvořáková); 

� odborný seminár „Historické zahrady Kroměříž 2008“ v dňoch 5.-6.6. 2008 (Režná účasť); 
� organizácia vlastných konferencií: „Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry 

a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia“; Nitra 30.9-2.10.2008 a 
„Konzervácia verzus rozvoj v pamiatkovom prostredí“ Bratislava 6-7.11.2008; 

� prednáška Historic Gardens in Slovakia, september 2008, Blois, Francúzsko (Dvořáková); 
� účasť na 10. okrúhlom stole expertov Nadácie Romualdo del Bianco, 13.-18.3.2008, 

Florencia, Taliansko (Pinčíková); 
�  „Historické parky nitrianskeho kraja“  (prezentácia Režná); 
� Historické zahrady a parky olomouckého kraje“ (účasť Režná); 
� Informačný seminár pre operačný program Európskej únie „Central Europe“ (účasť 

Tuhárska); 
� 30 rokov výskumu archeologickej lokality „Iža – Leányvár“ (účasť Tuhárska); 
� 23. - 25. 4. 2008 a 18.-19. 6. 2008 „Horizontálne vzdelávanie štátnych zamestnancov 

zamerané na legislatívne zručnosti a na vypracúvanie strategických, koncepčných 
a legislatívnych dokumentov, vrátane posudzovania ich vplyvov (Pinčíková); 

� interne zabezpečené školenie pre prácu v programe Power Map – 10 zamestnancov. 
KPÚ Bratislava: 
� 5. medzinárodná konferencia FUMA VII, 13.-15.5.2008, Křtiny, ČR. Téma: Surovinová 

základňa stredovekého mesta (Staník); 
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� Medzinárodná konferencia „Trnava a vznik stredovekých miest“, 15.-16. 9. 2008 Trnava 
(Staník); 

� Konferencia „Detektory kovu v archeologii III“, Vysoké Mýto, ČR (Bukovčanová); 
� Konferencia „Konzervácia vs. Rozvoj v pamiatkovom prostredí“, Bratislava. Príspevok 

„Architektonické aspekty osvetľovania pamiatok v Bratislave“ (Falbová); 
� detto prednáška na Fakulte architektúry STU BA (Falbová); 
� Konferencia „Konzervácia vs. Rozvoj v pamiatkovom prostredí“, Bratislava. Príspevok 

„Nová architektúra a jej pôsobenie v pamiatkovom prostredí“ (Mackovič); 
� Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Seminár, Nitra 18.9.2008. Organizácia 

podujatia. v spolupráci s KPU Nitra, Mestom Nitra a Biskupstvom Nitra (Baxa); 
� Konferencia Detektory kovů v archeologii. 19.11.2008 Vysoké Mýto, ČR  s prednáškou 

spolu s Mgr. Bukovčanovou a PhDr. Prášekom  „ Využitie detektoru pri terénnej 
prospekcii v katastri Kopčian. K výsledkom spolupráce Pamiatkového úradu  SR a Klubu 
hledačů historie Praha. (Baxa); 

� Konferencia Prírodovedecké metódy v službách archeologie. Nitra 2.-5.6.2008 
s prednáškou spolu s R.Krivánkom , J Šindelárom a B. Váchom „Využitie leteckej 
prospekcie a geofyziky pri výskume okolia sv. Margity v Kopčanoch (Baxa). 

KPÚ Trnava: 
� KPÚ Trnava a Mesto Trnava – organizovanie medzinárodnej konferencie „Trnava 

a počiatky stredovekých miest“ konanej  pri príležitosti osláv 770. výročia udelenia 
mestských výsad Trnave, september 2008; 

� Kazimír, Petrovič, Zelina, Šabíková, Zacharová: Jáchymov –  účasť na 7.špecializovanej 
medzinárodnej konferencii stavebnohistorického prieskumu; 

� Kazimír, Čáni, Zelina, Grznár, Kvetanová, Zacharová: účasť na medzinárodnej  
konferencii „Stredoveké mestá na Morave a v susedných krajinách " v Hodoníne; 

� Kazimír, Klačanská, Petrovič, Jakabšicová, Žemberová, Kšiňanová, Rábiková, Šabíková, 
Kvetanová: účasť na konferencii „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach 2008“, organizovanej  Trnavskou univerzitou 22.10.2008; 

� Kazimír, Klačanská, Jakabšicová, Žemberová, Kšiňanová, Šabíková, Rábiková, 
Kvetanová: účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Konzervácia verzus rozvoj 
pamiatkového prostredia“ 6.11.2008 Bratislava; 

� Kazimír, Petrovič, Žemberová, Čáni, Zelina, Grznár: účasť na konferencii „ Počiatky 
pamiatkovej ochrany hradných zrúcanín“; 

� Klačanská, Petrovič, Kšiňanová, Zelina, Rábiková, Šabíková, Kvetanová: Nitra  - odborný 
seminár - Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom – účasť 18.09.2008; 

� Klačanská, Petrovič, Kšiňanová, Zelina, Kvetanová: Nitra - Katedrála sv. Emeráma, 
obhliadka reštaurátorských a archeologických prác spojená s odborným výkladom; 

� Klačanská: Seminár o reštaurovaní  REMATA 2008 /Komora reštaurátorov/ 24. - 26. 
septembra 2008- účasť + prezentácia Seminár sv. Štefana v Trnave; 

� Jakabšicová: 6/2008 Historické zahrady Kroměříž 2008- Co ohrozuje historické zahrady, 
účasť; 

� Jakabšicová: 8/2008 národná arboristická konferencia Aleje v krajine, účasť; 
� Jakabšicová: 11/2008 Odborný seminár Zelené perly/Historické zahrady a parky 

Olomouckého kraje, účasť; 
� Čáni: Ochrana a obnova  Industriálneho dedičstva – odborný seminár – Bratislava 20. 05. 

2008, účasť; 
� Čáni, Zelina, Grznár, Zacharová: účasť na seminári o problematike mestských 

pamiatkových centier  Bardkontakt v Bardejove 27 – 28.8. 2008 s odborným príspevkom; 
� Čáni, Grznár: účasť na Medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku v Plzni 15. – 19. 

9. 2008 (prezentácia príspevku v panelovej diskusii); 
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� Čáni, Zelina: účasť na pracovnom seminári o historických krovoch v Necpaloch 6. – 8.10. 
2008; 

� Horváthová, Kšiňanová, Kvetanová: Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry 
a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov  20 stor.“ -  Nitra, 30.9.– 2.10.2008, účasť; 

� Petrovič: Regionálne kultúrne dedičstvo na Žitnom ostrove a Matúšovej zemi“,  
konferencia Šaľa 09/2008 , prezentácia; 

� Petrovič: Konferecia Dějiny staveb 8, 2007, Nečtiny, 03/2008-účasť; 
� Kvetanová, Klačanská: 04. novembra 2008 Bratislava - MK SR - vyhlásenie výsledkov 

súťaže „KP roka 2007“  - účasť; 
� Petrovič, Jakabšicová: konferencia „Spoločný kultúrny podklad v historických parkoch 

Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ II.“ Mojmírovce 12/2008, účasť. 
KPÚ Trenčín: 
� aktívna účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii v Nitre – Hodnoty a perspektívy 

ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia , Nitra 
30.9. – 2.10.2008. Prednášky: 
- Pamiatková ochrany centrálnej mestskej zóny Nová Dubnica projektanta Ing. arch. 

Jiřího Krohu“ (Brunovský); 
- Handlová – SORELA na hlavnom cestnom ťahu Prievidza – Banská Bystrica (Blahová); 
- Partizánske – Baťova architektúra (Dvončová); 

� aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bratislave: Konzervácia vs. rozvoj 
pamiatkového prostredia, 6.- 7. november 2008. Prednáška: Pamiatkové zóny 
prievidzského okresu  (Blahová a Dvončová); 

� Bardejov – Bardkontakt 2008 – aktívna účasť na odbornom seminári , Názov seminára 
Problematika mestských pamiatkových centier, prednáška „Problematika iluminácie 
pamiatok z pohľadu KPÚ Trenčín“ (Šovčíková, Múdry); 

� Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku, Plzeň, aktívna účasť: poster 
„Zaniknutý kostol sv. Michala v Závade“, september 2008 (Nipčová). 

KPÚ Nitra: 
� Ochrana a obnova industriálneho dedičstva; 12.júna2008, Brno, Kamenné stavby a pěče o 

ně – 18.odborno-metodický deň (Pavlovič, Korošová, Piatrov, Gažiová); 
� “Možnosti využitia pevnostných systémov v XXI. storočí“, 27.03.2008, Komárno  (Tóth). 
� Ochrana a obnova industriálneho dedičstva; seminár, Bratislava 20. máj 2008, (Bielik, 

Pavlovič)  
� Kamenné stavby a péče o ně, 18.odborno-metodický deň Brno, 12. jún 2008 ( Gažiová, 

Korošová, Pavlovič, Piatrov) 
� Kostol sv.Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom,  17. – 18. 9. 2008, seminár, (Bábiková, 

Viršík, Gažiová, Ulrychová, Jurišová, Korošová, Piatrov, Pavlovič, Tóth) 
� Trnava a počiatky stredovekých miest, vedecká konferencia, Trnava, 8. 9. – 9. 9. 2008, 

(Bábiková,  
� Umenie na Slovensku v historických a  kultúrnych súvislostiach, konferencia, Trnava, 22. 

– 23. 10. 2008, (Bábiková, Viršík) 
� Historické krovy - metodicko-pracovné stretnutie, Trnava, 25.11.2008 (Piatrov, Viršík, 
� Kto sa stará o naše sídla a ako - Letná škola na ochranu pamiatok - Eger - Noszvaj 3.-9. júl 

2008 (Piatrov) 
� Bardkontakt 2008  - Bardejov, Problematika mestských pamiatkových centier, 26-

27.8.2008 (Korošová,  Pavlovič) 
� Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2008 – V minciach žije pamäť, Kremnica, 11. 9. 

2008; (Bielik, Gažiová, Jurišová, Korošová, Valeková, Viršík ) 
� VIII. medzinárodný seminár o reštaurovaní, Remata - Ráztorčno pri Handlovej, 24.-26. 

9.2008; (Korošová) 
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� Hodnoty a perspektívy ochrany urbanistických a architektonických štruktúr 50. a 60. rokov 
20. storočia; medzinárodná vedecká konferencia ,  Nitra, Pamiatkový úrad SR, Ústav 
architektúry a stavebníctva SAV;  30. 9. - 2. 10.  2008; (Gažiová, Jurišová, Tóth, 
Valeková, Viršík) 

� Konzervácia verzus rozvoj; Pálffyho palác v Bratislave; medzinárodná vedecká 
konferencia, Pamiatkový úrad SR, Ústav architektúry a stavebníctva SAV; 6 – 7. 11.  
2008; ( Valeková, Viršík, Tóth) 

KPÚ Žilina: 
� účasť na konferencii „Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu storočí“, 29.02.2008, 

Turzovka (Furman); 
� účasť na seminári „Sanace dřevěných konstrukcii“, 15.05.2008, Praha, Česká republika 

(Lehutová, Štancelová);  
� účasť na medzinárodnej konferencii „Co ohrožuje historické zahrady“, 05.-06.06.2008, 

Kroměříž, Česká republika (Šichtová);  
� účasť na 7. špecializovanej konferencii združenia ShSP – technické zariadenia budov, 10.-

13.06.2008, Jáchymov, Česká republika (Ďurian, Marček); 
� účasť na konferencii Common Heritage (Jablunkovské šance – systém opevnení na území 

troch štátov), 28.06.2008, Čierne (Furman); 
� účasť na 11. medzinárodnom veľtrhu stavebníctva FOR ARCH Slovakia v B. Bystrici dňa 

23.4.2008 (Jurčo, Kulašík); 
� účasť na medzinárodnej konferencii „Trvalo udržateľný rozvoj vidieka – Intereg III. 

A Rakúsko – Slovensko projekt aganda 21“, 10.-11. apríla 2008, Bratislava. Príspevok: 
„Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Čičmany – výnimočný pokus o obnovu 
významnej lokality ľudového staviteľstva na Slovensku.“ (Dudáš); 

� účasť na 9.medzinárodnej konferencii „Doba laténská v Čechách, na Moravě a na 
Slovensku“, 13.-16. mája 2008 – Roztoky u Křivoklátu. Príspevok: „Výpovedná hodnota 
rozšírenia hladkých plechových kruhov k mobilite Keltov na začiatku staršej doby 
laténskej“ (Furman); 

� účasť na odbornom seminári „Vesnické stavitelství 1. poloviny 19. století“, Volduchy, 
Česká republika, 16.-19.septembra 2008 (Majtan, Štancelová); 

� účasť na konferencii „Reštaurovanie nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok“. Remata, 24.-26. septembra 2008 (Michalcová, Reťkovská); 

� účasť na vedeckej konferencii „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach 2008“. Trnava, 22.-23.októbra 2008 (Michalcová, Hubková, Majtan); 

� účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Konzervácia vs. rozvoj“, Bratislava, 06.-07. 
novembra 2008 (Majtan, Šichtová, Magová, Liptayová, Slameňová, Kulašík, Ďurian, 
Marček); 

� účasť na konferencii „Bardkontakt 2008 - problematika mestských pamiatkových centier“, 
26.-27. augusta 2008, Bardejov. Príspevok: „Problematika obnovy a prezentácia výsledkov 
pamiatkového výskumu budovy SKD v Martine“ (Ďurian, Marček); 

� účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Fedor Fridrich Ruppeldt – život a dielo“, 
Žili-na, 14.-15.októbra 2008. Príspevok: „Evanjelický kostol v Žiline a Fedor Ruppeldt“ 
(Dudáš); 

� účasť na konferencii „Slovenské drevené chrámy v Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO“, 23. septembra 2008, Kežmarok. Príspevok: „História a proces zápisu 
drevených chrámov do zoznamu UNESCO“ (Dudáš); 

� účasť na pracovnom stretnutí slovenských škôl UNESCO. Banská Štiavnica, 01. októbra 
2008. Príspevok: „Slovenské drevené kostoly v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO“ (Dudáš);  

� účasť na odbornom seminári „Manažment svetového dedičstva na Slovensku“, Svätý Jur, 
28.-31. októbra 2008. Príspevok: „Drevené kostoly slovenskej časti Karpatského horského 
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pásma – sériová nominácia do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO“ (Dudáš);  

� účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Konzervácia vs. rozvoj“, 06.-07. novembra 
2008, Bratislava. Príspevok: „Problematika obnovy objektu Starej fary v Žiline“ (Dudáš); 

� účasť na odbornom seminári „Historické parky na Slovensku“, Mojmírovce 10. decembra 
2008. Príspevok: „Obnova historického parku v Lednických Rovniach“ (Šichtová). 

KPÚ Banská Bystrica: 
�  „BRNO- reštaurovanie kameňa“  (účasť Damjanovová, Pavlová, Poliaková, Farkaš, Sura); 
�  „BRATISLAVA- industriálne pamiatky“ (účasť Streška); 
� Bratislava -máj – Vedecká konferencia k 50. výročiu založenia Národopisnej spoločnosti 

Slovenska (Sásiková); 
� Roztoky u Křivoklátu ČR – medzinárodná konferencia „Doba laténska“ (Brezňanová); 
� Konferencia o reštaurovaní, Ráztočno 24. – 26. 9. 2008 (Kajba); 
� Konferecia Sv. Vojtech – svätec, doba a jeho kult / UMB B. Bystrica, ŠVK B. Bystrica 9. 

11. – 11. 11. 2008/ (Brezňanová); 
� Doba laténska na Slovensku, Morave a v Čechách; 
� 40. konferencia archeológie stredoveku, Plzeň – referát: Nález radničnej kaplnky sv. Anny 

v Banskej Štiavnici (Miňo); 
� Pamiatky a občianska spoločnosť – Trosky, ČR; 
� Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50.tych a 60.tych 

rokov 20 storočia, september 2008. (Huňavý, Pavlová); 
� Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008,Trnava. (Pavlová, 

Huňavý, Damianovová); 
� Vesnická architektura v 1. polovici 19. storočia  (Sásiková, Puškárová, Maršalková). 
KPÚ Prešov: 
� účasť na 9. konferencii Dejiny staveb – Nečtiny 2008, Česká republika – 27. – 31. marca 

2008, referát: Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule – architektonicko-historický 
výskum krovov Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule – architektonicko-historický 
výskum krovov (referát) (Suchý, Glos, Onufráková, Maximová); 

� účasť na konferencii SHP „Technická infraštruktúra budov a sídiel“ Jáchymov 2008, 
Česká republika (Koreňová, Glos, Zajac); 

� „Preservation – restoration of the wooden structures built heritage practical application: 
International technical colloquium“, Metz 29. – 31. mája 2008, Francúzsko (Suchý); 

� účasť na konferencii – Historické zahrady Kroměříž 2008, Česká republika „Co ohrožuje 
historické zahrady?“ v dňoch 5.- 6. júna 2008 (Semanová, Pavlíková); 

� účasť na prezentácii fy. Nelskamp „Nová generácia keramických škridiel na Slovensku“, 
05. júna 2008, Poprad. (Maximová); 

� účasť na XXIV. medzinárodnej konferencii Rzeszów, Poľsko 5. – 6. marca 2008 (Uličný, 
Harčár, Lukáč); 

� účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii – Archeológia západnej Ukrajiny, Ľvov – 
Ukrajina, 21. – 23. mája 2008 (Uličný, Harčár, Lukáč) 

� účasť na prednáške Ing. arch. Magdalény Janovskej „Katedrálny kostol sv. Martina 
v Spišskej Kapitule vo svetle nových výskumov“, Levoča, 28. februára 2008 (Poláková, 
Glos, Suchý, Grešová, Uličný, Harčár, Koreňová, Onufráková); 

� Odborne metodický den (organizátor NPÚ Brno): téma -Specializované pruzkumy 
historických krovu a soudobé postupy jejich sanace, miesto konania Telč, 27. júna 2008 
(Hrebeňár, Suchý); 

� účasť na odbornom seminári „Bardkontakt“ v Bardejove 26.-28. augusta 2008 – Poláková, 
Koreňová, Harčar, Semanová, Petranská, Lukáč (aktívna účasť), Maximová; 

� Letní škola Sudkův důl: „kurz Dokumentace a průzkumy historických krovů – Malá Úpa 
15.-19. septembra 2008 (Suchý – oboznámenie účastníkov kurzu s prebiehajúcim terénnym 
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prieskumom krovových konštrukcií na sakrálnych objektoch v regióne Turca, vrátane 
dosiaľ spracovaného dokumentačného materiálu, Glos); 

� Kolokvium – Biela keramika 1000-1700, Trebišov – 14.-16. októbra 2008; 
� Stretnutie východoslovenských archeológov – Trebišov 17. októbra 2008; 
� účasť na konferencii „Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických 

štruktúr 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia“, Nitra, 30. 09. – 02. 10. 2008 (Grešová, 
Onufráková); 

� účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového 
prostredia“, Bratislava, 06. – 07. novembra 2008 (Semanová, Suchý – aktívna účasť, 
Poláková, Grešová, Jacková, Pavlíková, Koreňová, Onufráková, Zajac); 

� účasť na konferencii „Trnava a počiatky stredovekých miest“, Trnava, 08. – 09. 09. 2008 
(Grešová, Zajac); 

� účasť na konferencii „Slovenské drevené chrámy v zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO“, 23.9.2008, Kežmarok (Bujnová); 

� spolupráca na organizácii odborného seminára BARDKONTAKT 2008 a úloha odborného 
garanta (Poláková); 

� účasť na konferencii Strom pre život – aleje v krajine Brno, 17. – 19. augusta 2008 
(Pavlíková); 

� organizácia seminára pre KPÚ, PÚ SR, MK SR, MUOP Bratislava a záujemcov z 
vysokých škôl: „Výskum a dokumentácia historických krovov Turiec 06.- 08. október 
2008 (organizátori Suchý, Glos, Ďurian z KPÚ Žilina, pracovisko Martin), prednášky za 
KPÚ: Suchý 

KPÚ Košice: 
� účasť na odbornom seminári pod názvom Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo regiónu 

ABOV, ktorý pripravila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pod záštitou 
 Magistrátu mesta Košice a mnohých ďalších inštitúcií v dňoch 24.-25. júna 2008 
v zasadačke Magistrátu mesta Košice, sa zúčastnili Ing. K. Markušová s príspevkom: 
Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach - 25 rokov a Ing. arch. R. Mokriš 
s príspevkom: Historické rozvojové koncepcie Košíc;  

� účasť na kurze „B“ Urbanisticko-historický a architektonicko-historický výskum, kurz pre 
uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov: Imlingová, 
Hrabinská, Labudová, Mokriš, Alezár, Varechová, Chovanová; 

� účasť s príspevkom na medzinárodnom seminári Sakrálna a profánna drobná architektúra, 
zároveň prezentácia výstavy PÚ SR Kalvárie a krížové cesty – počas trvania semináru, 
v priestoroch Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Maďarsko –Markušová; 

� účasť v pracovnej skupine MK SR pre návrh novely pamiatkového zákona a spracovávanie 
podkladov v rámci činností a kompetencií KPÚ –Mokriš; 

� SNM – Spišské múzeum v Levoči: Pohľady do minulosti - Spišský hrad, prednášajúci: Dr. 
Gabriel Lukáč,14.2.2008 – účasť na prednáške: Karabinoš; 

� SNM – Spišské múzeum v Levoči: Pohľady do minulosti – Katedrálny kostol sv. Martina 
v Spišskej Kapitule vo svetle nových výskumov, prednášajúca: Ing. arch. Janovská, 
28.3.2008 – účasť: Majerová, Karabinoš, Markušová, Jarkovský; 

� účasť na medzinárodnej konferencii XXIV. konferencja Sprawozdawcza Rzeszow, 5.3.-
6.3.2008 s príspevkom: Archeológia a geodézia na Východnom Slovensku, - Pristáš; 

� účasť na III. pokračovaní medzinárodného epigrafického workshopu v Bratislave -  „Die 
wissenschaftliche Erschliessung des inschriftlichen Kulturerbes im mittleren Donauraum“, 
s príspevkom: Prehľad najnovších bádaní a projektov v súvise s paleografiou a epigrafiou v 
rámci aktivít KPÚ Košice a Pamiatkového úradu, angl. - nepublikované.; apríl 2008 - 
Gembický 
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� účasť na odbornom školení IVES k zákonu č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v zmení neskorších predpisov, usporiadaný dňa 27.03.2008 Inštitútom pre verejnú správu: 
Varechová 

� účasť na odbornom školení IVES na tému zodpovednosti za škodu, spôsobenú 
nezákonným rozhodnutím štátneho zamestnanca –Mokriš 

� účasť na odbornom školení IVES na tému kontrola v štátnej správe –Markušová 
� účasť na kurze „B“ Urbanisticko-historický a architektonicko-historický výskum, kurz pre 

uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, realizácia výskumu 
na kaštieli v mestskej časti Košice - Krásna a spracovanie textových a grafických častí 
výskumu, pod vedením Ing. arch. Ivana Gojdiča: Imlingová, Hrabinská, Labudová, 
Mokriš, Alezár, Varechová, Chovanová 

� Účasť na konferencii v Bratislave „ Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového územia“ 
v dňoch 6.-7.11.2008: Markušová, Majerová, Hrabinská, Varechová, Labudová, Strnková, 
Dvorská, Jarkovský, Kladeková, Alezár, Mokriš sa zúčastnil  s prednáškou Utópie 
modernizmu.  

� Účasť na konferencii v Agroinštitúte v Nitre, ktorá sa konala 30. 9.- 2. 10. 2008, „Hodnoty 
a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia“ : 
Markušová, Mokriš  sa zúčastnil s prednáškou: 50 rokov košického urbanizmu. 

 
10.6 Sympózium (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� Sympózium Ornament a moderna, Brno 5.11. 2008 , pasívna účasť Kapišinská, Ulašinová-

Bystrianska 
KPÚ Banská Bystrica: 
� 7. medzinárodné sympózium Nábytok 2008, Technická univerzita Zvolen, Drevárska 

fakulta 18. a 19. júna 2008 - referát Kajba – Veselovský: „Tvaroslovie a konštrukcia 
gotického nábytku na Slovensku“, postery Kajba – Veselovský: Smrečany, sakrálny 
interiér kostola P. Márie a Gotický krídlový oltár z Vojnian. 

 
 
 
10.7 Kongres (organizácia, prezentácia, účasť):  
Plnenie: 
PÚ SR – OPÚ a KPÚ Žilina: 
� účasť na 32. zasadnutí Výboru svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 

v Quebecu a obhajoba nominačného projektu na zápis drevených kostolov slovenskej časti 
Karpatského horského pásma do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. 1.-12. júla 2008, Quebec, Kanada (Pinčíková, Dudáš). 

 
10.8 Letná škola, workshop (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� SAV Bratislava - workshop Mesto, mestečko, dedina, 12/08 (účasť Šulcová). 
PÚ SR – OPÚ: 
� „Monitoring svetového dedičstva Českej republiky“, Kutná Hora – 24.-26. júna 2008 – 

prednáška: Aktuálne otázky monitoringu SKD Slovenskej republiky /25. júna 2008/ 
(Pinčíková); 

� 9. – 18. septembra  2008 Zamość, Poľsko (Tuhárska). 
KPÚ Bratislava: 
� revízia výskumu 2. kostola v Mikulčiciach, 5. marca 2008 (Baxa). 
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KPÚ Trnava: 
� účasť na pracovno-metodickom stretnutí „historické krovy“, Trnava, 25. novembra 2008 

(odborní pracovníci); 
� Letná pamiatková univerzita. Eger, MR – 3.-9. júla 2008 (Horváthová); 
� účasť na školení „Priestupkový zákon“ – IVES, Bratislava, 4. marca 2008 (Horváthová); 
� výskum a dokumentácia historických krovov, Turiec, 10/2008 (Zacharová). 
KPÚ Trenčín: 
� Pracovný seminár a kurz : výskum a dokumentácia krovov – Necpaly pri Martine 6. – 8. 

októbra 2008 – aktívna účasť prezentácia krovov Trenčianskeho kraja. 
KPÚ Žilina: 
� účasť na workshope „Ochrana drevených materiálov tvoriacich súčasť objektov kultúrneho 

dedičstva“, Bratislava, 10. marca 2008. Príspevok: „Drevené kostoly na Slovensku a ich 
možná budúca efektívna ochrana“ (Dudáš); 

� organizácia pracovného kurzu „Výskum a dokumentácia historických krovov - Turiec 
2008“, 06.-08. októbra 2008, prezentácia vybraných historických krovových konštrukcií + 
prednáška (Ďurian). 

KPÚ Prešov: 
� účasť na workshope – architektonicko-historický výskum kaštieľa Krásna nad Hornádom, 

29. - 31. mája 2008 (Bujnová, Lačná); 
� účasť na medzinárodnej letnej krajinárskej škole LAND ART Medzilaborce 2008, 

(Semanová). 
 
10.9 Prednášková a pedagogická činnosť: 
Plnenie: 
PÚ SR – OPÚ: 
� Pamiatková ochrana území v SR  - pre poslucháčov FA STU, apríl 2008 (Dvořáková);  
� Pozícia kultúrneho dedičstva v ochrane kultúrnej krajiny – Krajina, človek, kultúra B. 

Bystrica Fakulta architektúry STU (Dvořáková); 
� prednášky na kurze menežment svetového dedičstva, poriadanom AI Nova Sv.Jur, 

21.10.2008 (Dvořáková). 
KPÚ Bratislava: 
� „Surovinová základňa stredovekej Trnavy“ na 5. medzinárodnej konferencii FUMA VII, 

13.-15. mája 2008, Křtiny, ČR (Staník); 
� „Vzťah pamiatkových výskumov a metodiky pri obnove fortifikácií“ prednáška na 

pamiatkovom postgraduáli organizovanom Fakulta architektúry STU (Staník); 
� Vznik a vývoj mestského opevnenia v Trnave. Prednáška na Medzinárodnej konferencii 

„Trnava a vznik stredovekých miest“, 15.-16. 9. 2008 Trnava (Staník). 
KPÚ Trnava: 
� „Významné sakrálne pamiatky okresu Dunajská Streda“,  konferencia Šaľa 09/2008 

(Petrovič); 
� prednáška na Archeologickej katedre Filozofickej fakulty UK – archeológia v terénnej 

praxi – stredoveké pece v Trnave (Čáni,Grznár); 
� príspevok, „Cukrovar v Trnave“- ochrana technickej pamiatky z pohľadu pamiatkara, 

prednesený na konferencii: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 
2008, 22.10.2008, Trnava (Šabíková); 

� príspevok, „Pamiatková zóna Hlohovec, pamiatková zóna Skalica“ - výsledky práce 
a spolupráce KPÚ s miestnymi inštitúciami pri stavebných realizáciách v historických 
centrách, prednesený na konferencii: Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového prostredia, 
6.-7.11.2008, Bratislava (Šabíková, Žemberová). 

KPÚ Trenčín: 
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� Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva, prednáška pre ZŠ Bánovce n/Bebravou – 
február 2008 a pre ZŠ Svinná – máj 2008 (Nipčová); 

� Stretnutie kronikárov okresov Trenčín, Nové mesto n/V a Bánovce n/Bebravou – 2 
prednášky a posudzovanie kronikárskych záznamov (Lackovičová); 

� Cyklus obrazov zo života sv. Jozefa Kalazanského v prievidzskom piaristickom kostole, 
prednáška pre regionálne kultúrne centrum (Matáková); 

� pamiatky regiónu Horná Nitra z pohľadu historických prameňov pre Regionálne kultúrne 
centrum (Matáková); 

� Náplň prievidzského pracoviska KPÚ Trenčín v rámci fondu hnuteľných a výtvarných 
pamiatok – pre kronikárky okresu Prievidza (Matáková); 

� História a výtvarná výzdoba piaristického kostola Najsv. Trojice a Nanebovzatia Panny 
Márie v Prievidzi pre kultúrno-osvetových pracovníkov Spiša (Matáková). 

KPÚ Nitra: 
� Bisták: Manažment terénneho archeologického výskumu – prednášky na  Katedre histórie 

FF UKF v Nitre, marec – máj 2008; 
� Bisták: Revízny archeologický výskum v Kostoľanoch pod Tríbečom – prednášky  na 

Katedre histórie FF UKF v Nitre, marec – máj 2008; 
� Gažiová,  Jurišová, Bielik: „Deň otvorených dverí“ na Kalvárii v Topoľčanoch 25. apríla 

2008. 
� Bisták: Historické    pamiatky – ochrana a  turizmus“, prednáška na   konferencii 

Historické pamiatky a cestovný ruch v  Nitrianskom kraji, 12.3.2008 v Nitre 
� Bisták: Ochrana archeologických nálezísk – mýtus či skutočnosť?, prednáška  pre 

študentov archeológie, histórie a muzeológie, FF UKF v Nitre, 25.11.2008 
� Valeková: K pamiatkovej obnove kostola sv. Juraja, prednáška na seminári: „Kostol sv. 

Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom“ v Nitre,  18.9.2008 
� Bisták: „Archeologický výskum cintorína pri kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod 

Tríbečom“ (v spoluautorstve s PhDr. Petrom Baxom), prednáška na seminári „Kostol sv. 
Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom“ 18.9.2008 v Nitre  

� Valeková: Vývoj zástavby  Nitry v  50.-60. rokoch, prednáška na medzinárodnej vedeckej 
konferencii v  Nitre: Hodnoty a perspektívy ochrany urbanistických a architektonických 
štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia; september 2008 

� Dudová: Sakrálne kultúrne pamiatky v okrese Nové Zámky, prednáška, Múzeum J. Thaina 
Nové Zámky, október 2008 

�   Dudová: Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce - skalné obydlia, 
prezentácia a záchrana vzniknutého stavu v súčasnosti, príspevky do regionálnej tlače - 
Nitrianske noviny, Pohronie, Nové Pohronie, apríl 2008 

� Dudová: Kalvárie a  ich začlenenie v  krajinnom komplexe, prednáška na seminári 
Historické parky na Slovensku, Mojmírovce, december 2008  

� Gažiová:  „Kaštieľ v Tovarníkoch“, prednáška  na seminári „Z dejín regiónu“, Tríbečské 
osvetové stredisko, 07.11.2008  

� Dudová:  Skalné obydlia a  pamiatkový fond pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry 
v Brhlovciach, sprevádzanie obcou v rámci  Medzinárodného dňa pamiatok 
a pamiatkových území,  11.4.2008   

� Gažiová: Deň otvorených dverí na Topoľčianskom hrade v  Podhradí, sprievodca, 
september 2008  

� Tóth: Pevnostný systém Komárno a Pamiatková zóna Komárno, sprievodca pre 
Gymnázium Metodova Bratislava – október 2008 

KPÚ Žilina:  
� v súvislosti s jubilejným rokom 2008, kedy si mesto Žilina pripomína osemsté výročie 

prvej písomnej zmienky, KPÚ Žilina pripravil projekt - súbor prednášok pre študentov 
žilinských stredných škôl na témy spojené s históriou a dejinami Žiliny a jej okolia. Projekt 
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bol podporený Mestom Žilina a KPÚ získal finančný grand v hodnote 60.000,- Sk na 
zakúpenie notebooku a digitálneho dataprojektoru. Od mája 2008 pracovníci KPÚ Žilina 
prezentujú 6 rôznym tém: 
- Najstaršie archeologické dejiny mesta Žiliny a jej okolia (M. Furman), 
- Mestská pamiatková rezervácia Žilina – prezentácia historického jadra mesta a jeho 

premeny v dejinách (M. Dudáš), 
- Sakrálna architektúra mesta (D. Arce, M. Michalcová), 
- Hrady v okolí Žiliny (V. Majtan), 
- Ľudová architektúra Žiliny a okolia (Z. Štancelová), 
- Výtvarné pamiatky mesta Žiliny a pamiatky jeho histórie (D. Arce, M. Michalcová); 

V decembri 2008 vyúčtovanie projektu a spracovanie záverečnej správy k projektu.  
� prednáška „Pamiatková ochrana“ pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov, Žilina 

(február, jún, október a december 2008) (Dudáš); 
� súbor prednášok „Kultúrne dedičstvo“ pre Fakultu prírodných vied, Žilinskej univerzity 

v Žiline (letný a zimný semester 2008) (Dudáš); 
� súbor prednášok „Ochrana pamiatkového fondu na Slovensku“ pre Stavebnú fakultu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (marec 2008) (Dudáš); 
� súbor prednášok „Folk / Vernacular Architecture in Slovakia“ pre Academia Istropolitana 

Nova, Svätý Jur (marec 2008) (Dudáš); 
� pedagogická práca v školskom roku 2008/2009 na predmete Dejiny kultúry pre Súkromnú 

obchodnú akadémiu v Žiline v správe Akadémie vzdelávania Bratislava (Arce); 
� prednáška „Drevené kostoly na Slovensku“, pre Slovenský inštitút v Prahe, 7. október 

2008 (Dudáš); 
� súbor 2 prednášok „Najstaršie archeologické dejiny mesta Žiliny a jej okolia“ pre stredné 

školy v meste Žilina (Furman); 
� súbor 2 prednášok „Hrady v okolí Žiliny“ pre stredné školy v meste Žilina (Majtan); 
� prednáška „Ľudová architektúra Žiliny a okolia“ pre stredné školy v meste Žilina 

(Štancelová); 
� súbor 2 prednášok „Sakrálna architektúra mesta“ a prednáška „Výtvarné pamiatky mesta 

Žiliny a pamiatky jeho histórie“ pre stredné školy v meste Žilina (Arce, Michalcová); 
� súbor 3 prednášok „Mestská pamiatková rezervácia Žilina – prezentácia historického jadra 

mesta a jeho premeny v dejinách“ pre stredné školy v meste Žilina (Dudáš). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� „Zvolen v stredoveku“ prednáška na zámku Zvolen (Miňo); 
� „Zvolen ako križovatka stredovekých ciest“  prednáška  študentskom centre Dom Phorum 

(Miňo); 
� „Dominikánsky kláštor v Banskej Štiavnici“ prezentácia výskumu v rámci verejného 

odpočtu činnosti PÚ SR (Miňo); 
� „Historické konštrukcie krovov, metodika ich ochrany a obnovy“ exkurzia a prednáška pre 

študentov Technickej univerzity Zvolen, apríl 2008 (Chovanová); 
� „Urbanisticko – architektonický vývoj Banskej Štiavnice“ exkurzia a prednáška pre 

študentov UPRUM Praha a VŠVU (Chovanová); 
� Hrad Vígľaš – prednáška pre SOU Detva (Miňo); 
� 12.september 2008 – Štátna ochrana pamiatok na Slovensku a kultúrno – historické 

hodnoty Banskej Štiavnice – prednáška  a exkurzia pre pracovníkov Národního 
památkového ústavu, pracovisko Ostrava (Chovanová); 

� 7.október 2008 – Metodika ochrany pamiatkovej starostlivosti – prednáška pre študentov 
STU Bratislava, fakulta architektúry (Chovanová). 

KPÚ Prešov: 
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� „Pamiatky architektúry Hornej Torysy“ – prednáška a prezentácia historických objektov 
v regióne Horná Torysa pre  učiteľov dejepisu z okresu Sabinov  - Obecný úrad Krivany 2. 
mája 2008 (Suchý); 

� „Pohľady do minulosti“ – Spišský hrad, 02/2008 (Lukáč); 
� Strešná krajina – konzervácia verzus rozvoj – prednáška a prezentácia; medzinárodná 

vedecká konferencia „Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového prostredia“, Bratislava, 06. 
– 07. 11. 2008 (Suchý); 

� Dokumentovanie krovových konštrukcií – terénna škica atď., Historické krovy – typológia, 
Bijacovce, r.kat. Kostol Všetkých svätých – prieskum historických hambalkových krovov 
+ ich konštruovanie – súbor 3 prednášok a prezentácií v rámci trojdňového pracovného 
seminára „Dokumentovanie a prieskum historických krovov v regióne Turca, október 2008 
(Suchý); 

� Drevené sakrálne stavby – kultúrny fenomén krajiny severovýchodného Slovenska – 
prednáška na LAND ART Medzilaborce 2008 (Semanová); 

� Úpravy okolia drevených kostolíkov v okrese Svidník – prednáška na LAND ART 
Medzilaborce 2008 (Semanová); 

� Mestská pamiatková rezervácia Bardejov, Vývoj a perspektíva systému zelene na 
pamiatkovom území – prednáška na Bardkontakte 2008 (Semanová); 

� Historická zeleň verzus užívateľské nároky – prednáška na medzinárodnej vedeckej 
konferencii Konzervácia a rozvoj pamiatkového prostredia v Bratislave (Semanová); 

� Uplatňovanie Zákona o meste Bardejov – prednáška na seminári Bardkontakt 2008 
(Poláková). 

KPÚ Košice: 
� prednáška v Dejepisnom spolku v Košiciach pod názvom: „Novoobjavené gotické portály 

v Košiciach“ dňa 19. februára 2008 (Imlingová, Varechová); 
� prednáška „Historický vývoj ZUŠ a Reduty v Spišskej Novej Vsi“ – prednesená na 

Informačno-prezentačnom seminári MsÚ SNV – 5. februára 2008 a 20. júna 2008  
(Majerová); 

� prednáška v Dejepisnom spolku v Košiciach pod názvom: „Dominikánsky kláštor vo 
svetle nových poznatkov“ dňa 28.10.2008  (Hrabinská); 

� cyklus prednášok pre Základnú umeleckú školu v Rožňave v novembri 2008 
(Architektonické pamiatky Rožňavy, Výtvarné tradície Rožňavy, Pamiatky gotickej cesty 
v Gemeri) (Kušnierová); 

� prednáška Z dejín evanjelického kostola v Rožňave pri príležitosti 222. výročia postavenia 
kostola pre ev. cirkevný zbor v Rožňave , 30. 11 2008  (Kušnierová); 

� prednáška Pamiatková zóna Medzev - vyhodnotenie územia z hľadiska pamiatkových 
hodnôt na podujatí Bardkontakt, 26. -27. august 2008  - Ing. arch. Šmelková, účasť na 
Bardkontakte v Bardejove; (Mokriš, Markušová, Strnková, Jarkovský, Majerová, 
Karabinoš); 

� prednáška Andrássyovci a Rožňava – na  konferencii Mesta Rožňava a Gem. baníckeho 
spolku, Baníckeho múzea RV a STM Košice dňa 7. novembra 2008  (Šmelková); 

� prednáška: „Archeologický výskum v MPR Levoča, Kasárenská ulica 14“17, na Stretnutí 
východoslovenských archeológov, Trebišov, 17. 10. 2008 (Karabinoš); 

� prednáška Pastofóriá v stredovekých kostoloch na východnom Slovensku na Konferencii 
maďarských archivárov, október 2008, Nyiregyháza (Markušová); 

� prednáška Nové okná v starých domoch – rekviem pre Košice na medzinárodnom seminári 
o historických oknách, november 2008, Budapešť (Markušová). 

� obrazové podklady a vytvorenie prezentácií pre prednášky: Meščanová, A.: Fragmenty 
z obalu Košického polyfónneho zborníka III.; a pre prednášku:  Šoltýsová, M.: Výzdoba 
kartuziánskeho žaltára z 15. storočia z kartúzy Lapis Refugii na Kláštorisku, na 
medzinárodnej muzikologickej konferencii v UK Bratislava; september 2008 (Gembický). 
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10.10 Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území) 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� sprevádzanie návštevy z Národného památkového ústavu Praha (po Bratislave-Staré 

Mesto), 18. apríla 2008 (Prášek); 
� sprevádzanie pracovníkov Národného památkového ústavu Praha, hrad Devín, Bratislava, 

Rusovce (Staník). 
KPÚ Trnava: 
� sprevádzanie a prezentácia významných NKP na exkurzii medzinárodnej konferencie 

„Trnava a počiatky stredovekých miest“, september 2008 (Kazimír, Kvetanová). 
KPÚ Trenčín: 
� História a výtvarná výzdoba r. k. kostola Všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou, jún 

2008 (Matáková); 
� História, výtvarná výzdoba a reštaurovanie mobiliáru r. k. Kostola Najsvätejšej Trojice 

v Diviackej Novej Vsi, jún 2008 prezentácia (Matáková); 
� Mestská pamiatková rezervácia Trenčín, odborný výklad pre účastníkov  medzinárodnej 

konferencie V4 (Lackovičová); 
� Prezentácia pamiatkového fondu Uhrovskej doliny a mesta Bánovce nad Bebravou pre 

účastníkov medzinárodného seminára v rámci V 4 v Uhrovci (Podobová). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� hrad Vígľaš – Stredné odborné učilište Detva (Miňo); 
� 11. 12. 2008 Kláštor sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pre účastníkov  

Konferecie Sv. Vojtech – svätec, doba a jeho kult (Kajba). 
KPÚ Prešov: 
� sprevádzanie s odborným výkladom po MPR Prešov pedagógov a študentov gymnázií 

z Talianska a Rumunska (Petranská); 
� sprevádzanie účastníkov LAND ART Medzilaborce 2008 po vybratých drevených 

kostolíkoch severovýchodného Slovenska. 
 
11. Komisie pri PÚ SR a MK SR: 
11.1 Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
Zasadnutia:  6 
Riešené problémy: 43 
 
 
11.2 Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 

11.3 Odborno - metodická komisia  
Zasadnutia 13 
Stanoviská k výsledkom výskumov 75 
Posudky o odbornej spôsobilosti 12 
Posudzované metodické a odborné materiály 12 

Počet zasadaní komisie: 15  
Počet posudzovaných návrhov a podnetov: 370  
- z toho návrhov a podnetov na vyhlásenie 301  
- návrhov a podnetov na zrušenie ochrany 41 
- návrhov a podnetov na zmenu vyhlásenia 28 
Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP 220 
Počet odsúhlasených zrušení ochrany 23 
Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP 81 
Počet neodsúhlasených zrušení 18 
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Posudzované problematické prípady z krajov 6 
11.4 Reštaurátorská komisia 
Zasadnutia 1     
Posudzované reštaurátorské dokumentácie 6 
Odsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 6 
Neodsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 0 
Subkomisionálne rokovania 10 
11.5 Vedecká rada PÚ SR 
Zasadnutia:                                 0 
Riešené problémy:  0  

11.6  
Krajská 
pamiatková 
komisia 

Zasadnutia 
   

Riešené 
problémy 
 

Krajská subkomisia 
pre ochranu 
kultúrneho dedičstva 

Zasadnutia 
 

Riešené 
problémy 
   

KPÚ Bratislava 7 16 KPÚ Bratislava 0 0 
KPÚ Trnava 1 3 KPÚ Trnava 1 1 
KPÚ Trenčín 1 2 KPÚ Trenčín 2 2 
KPÚ Nitra 2 2 KPÚ Nitra 0 0 
KPÚ Žilina 2 3 KPÚ Žilina 0 0 
KPÚ B. Bystrica 0 0 KPÚ B. Bystrica 0 0 
KPÚ Prešov 2 5 KPÚ Prešov 0 0 
KPÚ Košice 1 4 KPÚ Košice 0 0 
SPOLU 16 35  3 3 
 
12. Sekcie PÚ SR: 
 Zasadnutia 

Sekcia archeológie 3 
Sekcia historickej zelene 2 
Sekcia hrady a fortifikácie 0 
Sekcia kaštiele a kúrie 0 
Sekcia ľudovej architektúry 2 
Sekcia sakrálnej architektúry 1 
Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 0 
Sekcia pamiatok histórie 1 
Sekcia technických pamiatok 0 
Sekcia výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 0 
Sekcia pamiatkových území 1 
 
13. Špecializovaný archív a knižnica 
13.1 Predarchívna starostlivosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� metodické školenie o správe registratúry – PÚ SR Bratislava, KPÚ Trenčín, KPÚ Banská 

Bystrica; 
� prevzatie do archívnych depozitov dokumenty z registratúrneho strediska KPÚ Bratislava 

a dokumenty z miestnosti č. 42; 
� kontrola vyraďovacích zoznamov – KPÚ Košice, KPÚ Banská Bystrica, ORA Banská 

Bystrica, KPÚ Prešov, pracovisko Levoča; 
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� realizácia vyraďovacích konaní – KPÚ Košice, pracovisko Rožňava, Spišská Nová Ves, 
KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok, PÚ SR – EPÚ; 

� uloženie dokumentov prevzatých mimo vyraďovacieho konania - ŠÚPS, SÚPS, R. Rejthar, 
S. Paulusová, Reštaurátorská komisia.  

 
13.2 Odborné archívne činnosti 
13.2.1 Metodika 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� odborná prax študentov archívnictva a dejín výtvarného umenia (M. Orosová, H. Žažová). 
 
13.2.2 Identifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� inventarizácia archívnych dokumentov v zbierke MOB Budapešť, zväzok č. 58 (časť), 69, 

70, 71 (časť) rok 1914 – preložené maďarské texty, vypracované ich regesty a spracované 
miestne registre. Predbežný archívny a bibliografický výskum k dejinám Uhorskej 
pamiatkovej komisie vo vedeckých inštitúciách v Budapešti (Žažová). 

� identifikácia a systemizácia archívnych dokumentov – odborno-metodických záznamov 
z činnosti Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1958 – 1981 – 
lokality A – Beluša, 7 archívnych škatúľ, editácia týchto záznamov v programe Janus 
(Čovan). 

� identifikácia a systemizácia archívnych dokumentov – odborno-metodických záznamov 
Slovenského pamiatkového ústavu 1951 – 1958, 39 archívnych škatúľ, lokality A – L 
(okrem Bratislavy), editácia v programe Janus (Svěchota). 

� prideľovanie inventárnych čísiel jednotlivým spisom a zakladanie do depozitu, spracovanie 
15 archívnych škatúľ od lokality Adamovské Kochanovce po lokalitu Brzotín (Svěchota ). 

� systemizácia a uloženie archívnych dokumentov prevzatých mimo vyraďovacieho konania 
- ŠÚPS, SÚPS, R. Rejthar, S. Paulusová, Reštaurátorská komisia (Orosová). 

� systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov Projektového ústavu 
kultúry – 282 dokumentov do Zbierky projektov a plánov (signatúra 10 348 – 10 630), 
mestá: Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Žilina, Spišská Sobota, 
Trenčín (Plávková, Žilinčíková). 

� systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov (Žilinčíková): 
- do Zbierky tematických výskumov – 74 dokumentov (signatúry 6 144 – 6 218) 
- do Zbierky reštaurátorských dokumentácií – 6 dokumentov (signatúry 4 122 – 4 126 ) 

� systemizácia, inventarizácia a katalogizácia Zbierky negatívov (Žilinčíková, Horková):  
- príprava negatívov pre externých pracovníkov, preberanie spracovaných negatívov – 11 

200 ks  
- prideľovanie čísiel negatívov k PHÚ 1 pre KPÚ, preberanie negatívov a ich kontrola – 6 

243 ks (signatúry 217 063 – 223 306).   
� systemizácia a katalogizácia CD nosičov: 

- do zbierky CD, ktorých pôvodcom je PÚ SR (AD) – signatúry AD166 –  329 (L. 
Višváderová) 

- do zbierky digitálnych fotografií (DF) – signatúry 145 – 193 (B. Porubská). 
- do zbierky CD, ktorých pôvodcom nie je PÚ SR – signatúry 106 – 148 (L. Višváderová) 

KPÚ Trnava: 
� revízia archívnych jednotiek a negatívov. 
KPÚ Trenčín: 
� priebežná evidencia archívnych materiálov a dokumentácii.    
KPÚ Žilina: 
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� prírastky sa priebežne evidovali do jednotlivých archívnych fondov (kartotečné lístky + 
digitalizovaný systém KPÚ).  

KPÚ Banská Bystrica: 
� triedenie, zaradenie dokumentov, vyradenie nepotrebných dokumentov delimitovaných 

z pracoviska bývalého PÚK-u Banská Bystrica; 
� triedenie delimitovaného archívu z pracoviska Kremnica.  
KPÚ Prešov: 
� A, V, Z, R, Historické mapy; 
� do registratúrneho strediska bolo prevzatých 126 archívnych dokumentov. 
  
13.2.3 Tvorba archívnych pomôcok 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Plávková – Volková: Inventár - Zbierka výskumných správ (aktualizácia). Bratislava : 

Archív PÚ SR, 2008, 160 s. 
KPÚ Prešov: 
� prírastkové knihy, katalóg fondov: A, V, Z, R, Negatívy, Diapozitívy, CD, historické 

mapy. 
 
13.2.4 Budovanie archívneho informačného systému 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� editácia záznamov v programe JANUS v databázach: Slovenský pamiatkový ústav, (L. 

Svěchota), SÚPSOP (M. Čovan), Uhorská pamiatková komisia (H. Žažová); 
� aktualizácia záznamov v databáze dokumentačné fondy (V. Plávková); 
� aktualizácia inventára zbierky veľkých diapozitívov v Exceli, signatúry 1 – 12 992. (V. 

Plávková); 
� aktualizácia a editácia záznamov v programe JANUS v databázach dokumentačných 

fondov (V. Plávková); 
� tvorba elektronickej databázy Zbierky negatívov v programe Excel: negatívy z obdobia 

1919 – 1949 a negatívy naskenované v rámci projektu Elektronická encyklopédia umenia 
v spolupráci s Umenovedným ústavom SAV – spolu 10 300 negatívov (lokality pod 
písmenami A – T);  

� digitalizácia Zbierky negatívov: skenovanie fotografií z lokalitného katalógu  a negatívov 
zo zbierky negatívov (v rámci projektu so SAV) – 10 300 ks. (L. Višváderová, V. 
Plávková); 

�  digitalizácia Zbierky veľkých diapozitívov: naskenovaných bolo 6 500 diapozitívov 
(spolupráca s externým dodávateľom); 

� projekt Michael Plus – v rámci projektu bolo vytvorených 46 digitálnych zbierok radníc na 
Slovensku, ktoré obsahujú fotografie, pohľadnice a grafickú dokumentáciu. Sú 
sprístupnené na http://www.michael-culture.sk:8080/mpfsk/pub-mpf/index.html. 

KPÚ Trenčín: 
� priebežné číslovanie dokumentácii a písomná evidencia dokumentov v archívnych 

knihách, tvorba fondov AVR , popis v evidenčných knihách. 
KPÚ Žilina: 
� spracovaný digitalizovaný systém jednotlivých archívnych fondov KPÚ (A, T, R), ktorý 

má každý zamestnanec v PC, ktorý sa priebežne dopĺňa a aktualizuje. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Budovanie archívneho informačného systému vedeného predtým v programe DB3, teraz 

preklopený a dopracovaný v programe Excel; 
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� dopracovanie digitálnej databázy fondu A (A5813- A6098) delimitovanej z PUK Banská 
Bystrica; 

� dopracovanie digitálnej databázy fondu A (A6099- A6287); 
� dopracovanie digitálnej databázy fondu T (T712- A754); 
� dopracovanie digitálnej databázy fondu R (R211- A230); 
� evidovanie výpožičiek zamestnancov v digitálnej forme v jednotlivých databázach.  
KPÚ Prešov: 
� katalóg fondov: A, V, Z, R;  
� PC: archív Prešov – fondy: Z, V, Historické mapy; 
� PC: archív Poprad – fondy: V. 
 
13.2.5 Revízie archívnych fondov a zbierok 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� revízia zbierky veľkých diapozitívov – 12 992 inventárnych jednotiek (V. Plávková). 
KPÚ Trenčín: 
� priebežná kontrola a revízia dokumentov. 
 
13.3 Odborné knižničné činnosti 
13.3.1 Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek 
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 
� identifikovaných a katalogizovaných bolo 569 knižničných jednotiek (signatúry 29 731 – 

30 299).  
KPÚ Trenčín: 
� priebežná revízia a kontrola počtu, usporadúvanie knižnice a evidencia. 
KPÚ Žilina: 
� v roku 2008 sa realizovala priebežná elektronizácia knižničných fondov na KPÚ Žilina.  
 
13.3.2 Tvorba knižničných katalógov 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Služobný katalóg:          569 katalogizačných lístkov 
� Menný katalóg:              627 katalogizačných lístkov 
� Predmetový katalóg:      730 katalogizačných lístkov 
� S p o l u:                       1926 katalogizačných lístkov 
KPÚ Banská Bystrica: 
� evidencia kníh v elektronickej forme; 
� digitalizácia knižničného fondu so základnými údajmi podľa prírastkových kníh; 
� spracovanie digitálnej databázy (A1-753); 
� spracovanie digitálnej databázy (A3183-A4828); 
� spracovanie digitálnej databázy (A4828-A5419); 
� evidovanie výpožičiek zamestnancov v digitálnej forme.  
KPÚ Prešov: 
� História, Umenie, Architektúra, Vlastiveda, Právo, Slovníky, Viazané časopisy  . 
  
13.3.3 Budovanie knižničného informačného systému 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� v databáze knižničného fondu bolo elektronicky spracovaných 569 záznamov. 
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13.3.4 Revízie knižničných fondov  
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� väzba časopisov za roky 2004 – 2006  bolo zviazaných 66 titulov. 
 
13.3.5 Bibliografická činnosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� databázový súbor bibliografie pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 2001 – 2005 

(4 683 záznamov) – odovzdaný do tlače. 
 
13.3.6 Akvizičná činnosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� v roku 2008 získaných 569 kusov nových prírastkov:  

- 169 kusov – kúpa, 254 kusov – výmena, 298 kusov – dar, 13 ks – vlastné publikácie 
- 66 kusov – zviazané ročníky časopisov 

� likvidácia faktúr predplatného na rok 2008 – spolu 25. 
� spracované a odoslané objednávky odborných časopisov na rok 2008 a 2009. 
 
13.4 Činnosť bádateľne 
13.4.1. Sprístupnené archívne dokumenty                 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 3 355 dokumentov 
KPÚ Trnava: cca 180 dokumentov 
KPÚ Trenčín: 132 dokumentov 
KPÚ Žilina: 139 dokumentov 
KPÚ Banská Bystrica: 286 dokumentov 
KPÚ Prešov:  344 dokumentov 
KPÚ Košice: 195 dokumentov 
 
13.4.2. Bádatelia 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 1105 bádateľských návštev 
KPÚ Trnava: 46 bádateľských návštev 
KPÚ Trenčín: 33 bádateľských návštev 
KPÚ Žilina: 50 bádateľských návštev 
KPÚ Banská Bystrica: 174 bádateľských návštev 
KPÚ Prešov: 277 bádateľských návštev 
KPÚ Košice: 15 bádateľských návštev 
 
13.4.3 Bádateľské listy                                             
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 270 
KPÚ Trnava: 21 
KPÚ Trenčín: 28 
KPÚ Žilina:  50 
KPÚ Banská Bystrica: 15 
KPÚ Prešov: 43 
KPÚ Košice: 15 
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13.4.4 Prezenčné a riadne výpožičky kníh a periodík 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 316 bádateľov, 686výpožičiek. 
KPÚ Trenčín: 7 
KPÚ Banská Bystrica: 306 
KPÚ Prešov: 148 
 
 
13.5 Fotografické a fotolaboratórne práce 
13.5.1 Klasická fotodokumentácia NKP 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� 50 objednávok z PÚ SR a KPÚ (najmä v rámci aktualizácie ÚZPF)   
� 24 objednávok z ORA Bratislava (reštaurátorské akcie) 
� počet farebných negatívov: 6 601 
� počet čb fotografií: 3 071 
� počet dní v rámci služobných ciest: 61 
13.5.2 Digitálna fotodokumentácia NKP 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� vytvorené 14 ks CD digitálnych fotografií: Bratislava – mlyn a pekáreň Jedľa, 

Ružomberok  mesto, Ružomberok 1 okres, Ružomberok 2 okres, Ružomberok 3 okres, 
Martin okres obce A – M, Martin okres obce L – So, Martin okres obce Su – T, Martin 
okres obce V, Kláštor pod Znievom, Bátovce – ev. a. v. kostol, Ivánka pri Dunaji – r. k. 
kostol, Nástenné maľby okres Ružomberok a Martin, Lančár – r. k. kostol;    

� počet digitálnych fotografií: 4 072; 
� počet upravených fotografií pre internet portálu www.pamiatky.sk 829 ks. 
KPÚ Bratislava: 2500 
KPÚ Trenčín: 8749- PHÚ , fotenie NKP. 
KPÚ Nitra: 3034 
KPÚ Prešov: 29 CD 
 
13.5.3 Externé objednávky 
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 
� realizovaných 24 objednávok fotolaboratórnych prác; 
� naskenovaných 1 176  kusov archívnych dokumentov pre bádateľov. 
 
14. Reštaurovanie 
14.1 Činnosť oblastných reštaurátorských ateliérov 
Plnenie: 
Prehľad realizovaných  reštaurátorských akcií ORA Bratislava za rok 2008: 
-      Ikonostas Lukov                                                                            329 750.- Sk 
-      Ikonostas Brežany                                                                         100 000.- Sk 
-      TASR Bratislava                                                                             59 500.- Sk 
-      Ikonostas Šmigovec                                                                      105 500.-Sk 
-      Ikonostas Nová Polianka                                                              117 980.-Sk 
-      Ikonostas Jalová                                                                            315 790.-Sk 
-      Hlavný oltár sv. Augustína Brezová pod Bradlom                       194 185.- Sk 
-      Gotický oltár  Turany                                                                      99 250.-Sk 
-      Ikonostas z Matysovej                                                                   309 500.-Sk 
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-      Drevený polychrómovaný reliéf –Kalvária B.Š.                           190 500.- Sk 
-      Oltár Všetkých svätých Ladomerská Vieska                                 247 235.-Sk  
-      Oltárny obraz Čerhov                                                                      42 985.- Sk 
-       Ikonostas Lukov                                                                           265 250.- Sk 
        S p o l u :                                                                                   2 377 425.- Sk 
 
Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča za rok 2008: 
P.č.          číslo akcie                     názov akcie                                              
1. 50 117/99/B/1  Palác Klobušických, Prešov – ukončenie komplexných  
    reštaurátorských prác na čelnej fasáde objektu krajského súdu  
    v Prešove s bohatou štukovou výzdobou 
2. 50 130/00/AB4 Mauzóleum rodiny Andrássyovcov v Trebišove – ukončenie  
    komplexných reštaurátorských prácna exteriéri Mauzólea 
3. 50 160/02/B/2  Henckelova Knižnica, kostol sv. Jakuba, Levoča –reštaurovanie  
    atikových štítov a kamenných prvkov exteriérovej časti 
4. 50 176/03/AB1 ECAV Kežmarok – reštaurovanie dvoch obrazov 

z evanjelického kostola v Levoči (Obetovanie Izáka,  
Vzkriesenie Lazára) 

5. 50 181/04/AB2 Immaculata, Spišské Podhradie – pokračovanie prác na  
    realizácií kópie Immaculaty 
6. 50 190/04/AB1 Oltáre z r. k. kostola Najsvätejšieho Mena Ježiš a Mária, Nižná  
7. 50 190/04/AB2 Šebastová – reštaurovanie bočného oltára Panny Márie a oltára  
    sv. Jána Nepomuckého 
8. 50 206/06/AB1 R. k. kostol sv. Serváca, Vrbov – reštaurovanie nástenných  
    malieb a štukovej výzdoby svätyne kostola 
9. 50 210/06/B/1  LK Hviezdoslav, Štrbské Pleso – ukončenie reštaurovania  
    drevených schodísk v interiéri 
10. 50 212/06/AB1 Hlavný oltár v r. k. kostole Nájdenia sv. Kríža, Hraň –  
    pokračovanie komplexných reštaurátorských prác na hlavnom  
    oltári 
11. 50 220/07/AB1 Nástenné maľby, Štrbské Pleso – ukončenie prác na interiérovej  
    výmaľbe chodieb v liečebnom dome, Štrbské Pleso 
12. 50 223/07/A  Fontána Dobročinnosti na Nám. Majstra Pavla v Levoči,  
    Technické služby Mesta Levoča – komplexný reštaurátorský  
    prieskum fontány na námestí mesta Levoča 
13. 50 224/07/AB1 Súbor oltárnych sôch, RKFÚ Spišská Sobota – ukončenie  
    reštaurátorských prác na sochárskej výzdobe oltára sv. Jozefa 
14. 50 226/07/AB2 Epitafy II., RKFÚ Levoča – reštaurovanie drevených epitafov  
    z južnej kaplnky 
15. 50 227/08/AB1 Balkón, RKFÚ Spišská Sobota – ukončenie reštaurátorských  
    prác na drevenom balkóne v svätyni kostola 
16. 50 229/08/A   R. k. kostol sv. Filipa a Jakuba, Švábovce – RKFÚ Hozelec –  
    reštaurátorský prieskum omietkových vrstiev v soklovej časti  
    interiéru kostola 
17.  50 230/08/AB1 Obrazy, NB MMM Kremnica – komplexné reštaurovanie dvoch  
    obrazov na plátne zo zbierok múzea 
18. 50 233/08/B/1  Immaculata, Spišská Belá – ukončenie umelecko-remeselných  
    prác spojených s premiestnením Immaculaty 
 
14.2 Činnosť Chemicko-technologického oddelenia: 
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14.2.1. Realizované akcie 
Por.
č. 

Číslo 
akcie 

Lokalita  Objednal Názov akcie faktúra 
č. 

Suma 
Sk 

1. 104/07 Slovenská 
Ľupča 

Akad. mal. 
J. Dorica 

Trámový strop 002 08 
210/OF 

10 000,- 

2. 1/08 Nové 
Zámky 

Galéria 
umenia 

2 olejomaľby 006 08 
210/OF 

6 000,- 

3. 3/08 Piešťany STU BA soli, vlhkosti 001 08 
210/OF 

800,- 

4. 5/08 Sádok Mgr. art.  
P. Koreň 

rozbor omietok a mált z kostola Panny 
Márie 

007 08 
210/F 

10 000,- 

5. 6/08 Trenčín Akad. soch. 
J. Krajčo 

interiér karnera sv. Michala 015 08 
210/OF 

2 500,- 

6. 7/08 Bojnice Mgr. art. 
E. Škandíková 

olejomaľba, portrét mladého šľachtica 003 08 
210/OF 

3 000,- 

7. 8/08 Žilina Akad. mal. 
J. Dorica 

nástenné maľby z presbytéria kostola Sv. 
Štefana Kráľa 

014 08 
210/OF 

14 500,- 

8. 9/08 Banská 
Bystria 

Mgr. art. 
M. Sluka 

olejomaľba na plátne Sv. Šebastián 013 08 
210/OF 

4 500,- 

9. 10/08 Bratislava Ing. 
P. Achberger 

vlhkosti, soli, Úrad vlády SR 004 08 
210/OF 

8 600,- 

10. 11/08 Lehnice Ing. 
J. Kianička 

rozbor fasádnych vrstiev z kostola Sv. 
Alžbety Uhorskej 

012 08 
210/OF 

3 000,- 

11. 13/08 Bratislava Akad. soch. 
M. Černák 

kostol Klarisiek, gotická veža 005 08 
210/OF 

500,- 

12. 14/08  J. Sluka  maľba na dreve Pohreb 010 08 
210/OF 

4 500,- 

13. 15/08 Bratislava fy. Monteco, 
s.r.o. 

soli, vlhkosti 008 08 
210/OF 

1 200,- 

14. 16/08 Bratislava Ing. J. Bako soli, secesné gymnázium, ul. 
Grosslingova 

009 08 
210/OF 

4 500,- 

15. 17/08 Bardejov Akad. mal. 
Ľ. Cáp 

obraz Prebodnutie kopijou, Bazilika sv. 
Egídia 

019 08 
210/OF 

12 000,- 

16. 18/08  MUDr. 
M. Laiferová 

maľba na kovovej platni Kôš s ovocím 018 08 
210/OF 

6 500,- 

17. 19/08 Trenčín Akad. soch. 
J. Krajčo 

renesančné portále farského kostola 
Narodenia Panny Márie 

016 08 
210/OF 

3 500,- 

18. 20/08 Pezinok fy. Orpis, 
Ing. I. Bučko 

vlhkosti, Objekt okresného súdu 017 08 
210/OF 

600,- 

20. 21/08 Brodzany Ing. 
M. Pichová 

Letohrádok, soli, vlhkosti 020 08 
210/OF 

700,- 

21. 22/08 Pukanec    Akad. mal. 
M.Brimichová 

oltár Korunovania Panny Márie 
z kostola Sv. Mikuláša biskupa 

023 08 
210/OF 

16 000,- 

22. 23/08 Kremnica Mgr. Art. 
I.Hovorič 

kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého 027 08 
210/OF 

8 000,- 

23. 24/08 Lutila VŠVU socha Madony s dieťaťom 022 08 
210/OF 

1 500,- 

24. 26/08 Bojnice SNM múzeum 
Bojnice 

polychromované sochy zo zbierok SNM 
I-III. etapa 

055 08 
210/OF 

27 900,- 

25. 27/08 Bratislava Ing. J. Bako hrad, soli, vlhkosti 021 08 6 500,- 
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210/OF 
26. 28/08 Bratislava Ing. M. 

Pichová 
Židovské múzeum, vlhkosť, vodivosť 040 08 

210/OF 
3 800,- 

27. 29/08 Bošany Mgr. art. 
A. Zdravecká 

obraz zo svätostánku Zvestovanie Panne 
Márii z hlavného oltára 

032 08 
210/OF 

6 800,- 

28. 30/08 Poprad-
Matejovce 

Akad. mal. 
A. Svetková 

plastika Madony s dieťaťom z r. k. 
kostola sv. Štefana Kráľa 

030 08 
210/OF 

1 500,- 

29. 31/08 Veľká 
Lomnica 

Cirkevný 
zbor, 
Kežmarok 

prieskum dreveného krovu kostola 031 08 
210/OF 

9 800,- 

30. 33/08 Bratislava Ing. J. Bako vlhkosti, soli, ul. Konventná 4 024 08 
210/OF 

4 000,- 

31. 35/08 Malacky Stavan, s.r.o. vlhkosti, soli, kaštieľ 028 08 
210/OF 

2 400,- 

32. 36/08 Nitra Arca v.o.s. štuková výzdoba interiéru Nitrianskej 
galérie, Župný dom 

025 08 
210/OF 

4 500,- 

33. 37/08 Sv. Anton Akad. mal. 
M. Bezák 

RTG olejomaľby Mária Terézia 026 08 
210/OF 

800,- 

34. 38/08  VŠVU RTG olejomaľba 029 08 
210/OF 

400,- 

35. 41/08 Prievidza Akad. soch. 
D. Hagara 

podzemná kaplnka kostola Najsvätejšej 
Trojice a Nanebovzatia Panny Márie  

039 08 
210/OF 

13 000,- 

36. 42/08 Tomášov Ing. 
M. Pichová 

vlhkosti, vodivosti z objektu kaštieľa 037 08 
210/OF 

7 300,- 
 

37. 43/08 Bratislava Ing. J. Bako soli, vlhkosti, ul. Baštová 034/08 3 000,- 
38. 44/08 Pominovec Obecný úrad 

Sedmerovec 
rozbor omietok a mált 046 08 

210/OF 
1 500,- 

39. 46/08 Bytča Arca v.o.s. Sobášny palác 035 08 
210/OF 

4 000,- 

40. 47/08  Ing. V. Fiala olej na plátne Vychádzka na koči 043 08 
210/OF 

9 000,- 

41. 48/08 Bratislava Ing.  J.Bako soli, Štátne bábkové divadlo 036 08 
210/OF 

3 000,- 

42. 49/08  Schomburg soli, vlhkosti 038 08 
210/OF 

2 400,- 

43. 52/08 Pobedim Ing. 
M. Pichová 

r. k. farský úrad, vlhkosť, vodivosť 041 08 
210/OF 

3 500,- 

44. 53/08 Bratislava Ing. 
M. Pichová 

RD, vlhkosť, vodivosť 041 08 
210/OF 

 

45. 54/08  Schomburg soli, vlhkosti 042 08 
210/OF 

3 000,- 

46. 55/08 Kvačany Mgr. Art. 
M. Holomaň 

nástenné maľby z kostola sv. Kataríny 
Alexandrijskej 

051 08 
210/OF 

18 000,- 

47. 56/08 Prievidza Mgr. Art 
J. Sikoriak 

kostol sv. Bartolomeja, nástenné maľby 052 08 
210/OF 

6 500,- 

48. 57/08 Poľanovce Mgr. Art. 
E. Bezúchová 

hl. oltár kostola Nanebovstúpenia PM, 
drevo 

049 08 
210/OF 

800,- 

49. 58/08 Borský Sv. 
Jur 

I. Meňhartová 
Nitra 

kaplnka na cintoríne, exteriérové 
omietky 

047 08 
210/OF 

2 500,- 

50. 60/08 Bratislava Naxis, s.r.o. dom Nestves, vlhkosti 044 08 400,- 
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210OF 
51. 61/08 Báhoň Ing. J. Bako Ústav sociálnej starostlivosti, soli 045 08 

210/OF 
2 000,- 

52. 64/08 Banská 
Bystrica 

Mgr. Art. 
M.Borkowska 

Stredoslovenske múzeum, votívny obraz 070 08 
210/OF 

1 500,- 

53. 65/08 
I.etapa 

Nové 
Zámky 

Galéria 
umenia 

olejomaľba portrét Sobieskeho 069 08 
210/OF 

5 000,- 

54. 65/08 
II.etapa

Nové 
Zámky 

Galéria 
umenia 

olejomaľba Sedliacky dvor 076 08 
210/OF 

1 000,- 

55. 66/08 Bobrov Akad. Mal. 
M.Brimichová 

bočný oltár sv. Jána Nepomuckého 056 08 
210/OF 

6 400,- 

56. 67/08 Lokca Akad. Mal. 
M.Brimichová 

bočný oltár sv. Jána Nepomuckého 057 08 
210/OF 

6 400,- 

57. 68/08 Levoča Akad. Mal. 
A. Svetková 

SNM – Spišské múzeum, procesiový 
obraz 

062 08 
210/OF 

12 000,- 

58. 69/08 Poľanovce Akad. Mal. 
A. Svetková 

olejomaľba Sv. Jozef 063 08 
210/OF 

2 500,- 

59. 70/08 Bratislava Ing. 
M. Pichová 

kláštor Kapucínov, vlhkosti, vodivosti 048 08 
210/OF 

3 000,- 

60. 72/08 Bratislava Ing.J.Bako Červený rak, soli 050 08 
210/OF 

10 300,- 

61. 73/08 Častá Zimmermann RD, vlhkosti, soli 054 08 
210/OF 

1 200,- 

62. 74/08 Jabloňové P. Masopust RD, vlhkosť 053 08 
210/OF 

600,- 

63. 75/08 Bytča Akad. Soch. 
A. Mézes 

Sobášny palác, vstupný portál 059 08 
210/OF 

6 000,- 

64. 76/08 Šahy Akad. Soch. 
A. Mézes 

Radnica, priečelie  061 08 
210/OF 

4 500,- 

65. 77/08 Niagová Akad. Mal. 
M.Bernathová 

6ks RTG ikony 058 08 
210/OF 

2 400,- 

66. 78/08  Schomburg vlhkosti, soli 060 08 
210/OF 

1 800,- 

67. 79/08 Bratislava Ing. J. Bako Červený rak, drevené konštrukcie 065 08 
210/OF 

2 400,- 

68. 80/08 
I.etapa 

Ráztočno Akad. Mal. 
A.Dobošová 

sochy hlavného oltára kostola Narodenia 
Panny Márie 

066 08 
210/OF 

20 000,- 

69. 80/08 
II.etapa

Ráztočno Akad.Mal. 
A.Dobošová 

hlavný a bočný oltár kostola Narodenia 
Panny Márie 

083 08 
210/OF 

16 500,- 

70. 81/08 Vagrinec Akad. Mal. 
A. Dobošová 

ikona Pokrov presvätej Bohorodičky 067 08 
210/OF 

11 300,- 

71. 82/08  Akad. Mal. 
A. Dobošová 

olejomaľba Baroková krajina 082 08 
210/OF 

3 000,- 

72. 84/08 Častá  Akad. Mal. 
M.Brimichová 

hrad Červený kameň, rokokový salón, 
obklad 

071 08 
210/OF 

4 500,- 

73. 85/08  Akad. Mal. 
M.Brimichová 

olejomaľba Podobizeň šľachtica 072 08 
210/OF 

1 500,- 

74. 86/08 Častá Mgr. Art. 
P. Koreň 

hrad Červený Kameň, nástenné maľby 
a štuky 

077 08 
210/OF 

5 500,- 

75. 87/08 Trnava Mgr. Art. Seminár sv. Štefana, exteriér, omietky 088 08 27 500,- 
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J. Puškár 210/OF 
76. 88/08 Košice Mgr. Art. 

M. Holomaň 
kaplnka Immaculaty kostola 
Premonštrátov, nástenná maľba 

093 08 
210/OF 

7 500,- 

77. 89/08 Liptovský 
Mikuláš 

Galéria PMB ikony, rozbor 074 08 
210/OF 

14 700,- 

 89/08 Liptovský 
Mikuláš 

Galéria PMB RTG ikony 084 08 
210/OF 

1 200,- 

 89/08 Liptovský 
Mikuláš 

Galéria PMB rozbor, RTG ikony 094 08 
210/OF 

9 400,- 

78. 90/08 Prievidza Akad. Soch. 
D. Hagara 

kostol Najsvätejšej Trojice, exteriér, 
sochy  

087 08 
210/OF 

6 000,- 

79. 91/08 Spišská 
Kapitula 

J. Voško Jezuitská knižnica - drevo 064 08 
210/OF 

2 000,- 

80. 93/08 Spišské 
Podhradie 

Mgr. Art. 
Š. Siváň 

r. k. kostol, socha Panny Márie 078 08 
210/OF 

4 500,- 

81. 94/08 Lipany Mgr. Art 
Š. Siváň 

r. k. kostol sv. Martina, socha PM  080 08 
210/OF 

6 000,- 

82. 95/08 Kvačany Akad. Soch. 
A.Lipkovičová 

súsošie Panny Márie Bolestnej 075 08 
210/OF 

6 000,- 

83. 96/08 Spišská 
Belá 

Mgr. Art.  
O. Lipták 

Kalvária, socha Ukrižovaného 079 08 
210/OF 

8 000,- 

84. 97/08 Klobušice Ing. J. Bako Kaštieľ, soli 068 08 
210/OF 

4 000,- 

85. 98/08 Lokca Akad. Mal. 
M.Brimichová 

r. k. kostol Najsvät. Trojice, bočný oltár 
sv. Jána Nepomuckého  

095 08 
210/OF 

4 900,- 

86. 99/08 Banská 
Štiavnica 

obec 
reštaurátorov 
Slovenska 

nástenné maľby horného a stredného 
kostola Kalvárie 

092 08 
210/OF 

45 000,- 

87. 100/08 Bojnice Arca štuková výzdoba a nástenná maľba v 
kaplnke  

091 08 
210/OF 

9 000,- 

88. 102/08 Počúvadlo Mgr. Art. 
J. Hromada 

ev. a. v. kostol, olejomaľba 
Nanebovstúpenie Krista 

085 08 
210/OF 

7 500,- 

89. 103/08  Schomburg vlhkosti, soli 073 08 
210/OF 

3 600,- 

90. 104/08  Schomburg vlhkosti, soli 073 08 
210/OF 

 

91. 106/08 Bojnice Ing. 
M. Pichová 

kaplnka, soli 089 08 
210/OF 

300,- 

92. 107/08 Ladomírová Akad. Mal. 
M.Brimichová 

gr. k. kostol sv. Michala Archanjela, 
zástava 

081 08 
210/OF 

3 000,- 

93. 108/08  Akad. Soch. 
J.Gazdík 

RTG sochy Madona s Ježiškom 086 08 
210/OF 

1 200,- 

 
Spolu realizovaných 93 akcií v celkovej fakturovanej sume    565 300,- SKK.  
 
 
14.2.2. Konzultácie, poradenstvo 
číslo 
akcie 

lokalita  objednal názov akcie  

95/07 Spišská ORA Levoča bočný oltár sv. Jozefa z farského kostola sv. Juraja 
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Sobota 
2/08  VŠVU olejomaľba na plátne 
4/08 Levoča ORA Levoča 2 epitafy z farského kostola sv. Jakuba 
25/08 Brezová 

pod 
Bradlom 

ORA BA hlavný oltár r. k. kostola 

32/08  VŠVU  ikona Kazanská madona 
34/08 Kostoľany 

pod 
Tríbečom 

PÚ SR kostol sv. Juraja, technologické práce, stanovenie 
vodorozpustných solí, vlhkosti 

39/08 Kremnica ORA Levoča NBS-MMM, olej Svätica prebodnutá dýkou 
40/08 Kremnica ORA Levoča NBS-MMM, olej Naplnený milosťou 
45/08 Banská 

Štiavnica 
ORA BA drevený reliéf Útek z Egypta 

59/08 Ladomerská 
Vieska 

ORA BA r. k. kostol, bočný oltár 

62/08 Zliechov ORA BA kostol sv. Vavrinca, kazateľnica 
63/08 Slavošovce ORA BA ev. a. v. kostol, oltár 
83/08 Čerhov ORA BA olejomaľba Vzkriesenie Lazara 

105/08  VŠVU drevo plastík a ikon 
Spolu  14 akcií   (bez fakturácie) 

 
14.2.3. Projekty, granty, medzinárodné výskumy 
Plnenie: 0 
 
14.2.4. Iná odborná činnosť 
� účasť na odbornom seminári Reštaurovanie a prírodné vedy, 9.-11.4.2008, VŠVU, 

Bratislava, prednáška: Ing. D. Cebecauerová - Drevo v historických pamiatkach na 
Slovensku - technologický prieskum 

� účasť na seminári "Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom", 18. 9.2008, príspevky: 
- Mgr. K.  Pagáčová, v spolupráci s Ing. K. Bayerom - Stabilizácia interiérovej omietky 

kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom 
- Ing. D. Cebecauerová - Kostoľany pod Tribečom - prieskum vzoriek odobratých v 

rokoch 1964 – 67(Fodor, Janíček); revízia výsledkov meraní pomocou SEM – EDS 
analýzy 

� príspevok do Informátora archívu PÚ SR: Mgr. K. Pagáčová - Organokremičitany v Českej 
pamiatkovej praxi, správa z konferencie Padesát let používaní organokřemičitanů na území 
České republiky, konanou pod záštitou ICOMOS, Národného pamiatkového ústavu 
a Národného múzea 16.4.2008 

� spolupráca  s vedeckými a odbornými inštitúciami:  
- Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, Bratislava  
- STOP, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 
- Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl 

  
 
 
    
15. Kontrolná činnosť 
15.2. Účelovo zamerané tematické kontroly 
Plnenie: 
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PÚ SR: 
 V rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2008 uskutočnil OPR plánovanú kontrolu 
výkonu štátnej správy na KPÚ Košice a KPÚ Žilina. 
KPÚ Bratislava: 
� Baxa: štátny dohľad nad plnením podmienok rozhodnutia o archeologickom výskume 

Podhradie, MPR Bratislava; 
� Prášek: štátny dohľad nad plnením podmienok rozhodnutia o archeologickom výskume : 

Podhradie MPR Bratislava (SAHI BA), Kostol Klarisiek, Farská ul. (trasy zemných 
vedení, arch. výskum MUOP), Bratislava -Staré Mesto, Gorkého 5, obnova NKP (arch. 
výskum MUOP), Bratislava- Staré Mesto, Michalská 9, obnova NKP (arch. výskum 
MUOP),  Bratislava- Staré Mesto, Nedbalova 12, úprava nehnuteľnosti, (arch. výskum 
MUOP), Pezinok, Radničné nám. 9, úprava objektu (arch. výskum Malokarpatské 
múzeum),  Bratislava- Staré Mesto, Kollárovo nám., neočakávaný nález (MUOP), 
Hradisko Neštich, Sv. Jur, výskum pre vedecké a dokumentačné ciele, Malokarpatské 
múzeum Pezinok). 

KPÚ Trnava: 
� Kazimír: kontrola spracovanej aktualizácie ÚZ PF za KPÚ Trnava 
Pamiatkový dohľad v priebehu obnovy  
� Usmerňovanie obnovy NKP: 

- Radnica, Trnava, celková obnova západného krídla, prístavba výťahu, hlavná brána 
- meštiansky dom Kapitulská 21, Trnava, celková obnova 
- meštiansky dom Halenárska 7, Trnava, celková obnova 
- meštiansky dom Štefánikova 32, Trnava, obnova prízemia a fasády hlavného krídla 
- Pamätný dom M. Sch. Trnavského, Trnava, obnova dvorovej fasády 
- meštiansky dom Hlavná 17, Trnava, obnova dvorových fasád 
- Haulíkova 2, Trnava – bývalá detská opatrovňa (pamätihodnosť), obnova strechy 
- a uličnej fasády 
- meštiansky dom Pekárska 40, Trnava (pamätihodnosť), obnova uličnej fasády 
- Káčerov majer, Cukrová 1, Trnava, 1.etapa obnovy hlavnej budovy 
- meštiansky dom Kapitulská 28, Trnava, celková obnova 
- meštiansky dom Halenárska 4, Trnava (pamätihodnosť), obnova uličných fasád 
- Trnava - Kostol sv. Jána Krstiteľa  -  reštaurovanie štukovej a maliarskej výzdoby 

klenby 
- Trnava - Stephaneum - reštaurovanie fasády  (ul. M. Sch. Trnavského) 
- Trnava - Bernolákova brána - obnova 
- Topoľníky -  obnova organa z kostola Narodenia Panny Márie 
- Skalica -  obnova organa z kostola sv. Michala arch. 
- Lančár - kostol sv. Michala archanjela - reštaurovanie organovej empory 
- Šterusy - stĺp so sochou Panny Márie s dieťaťom - reštaurovanie  
- Jablonica - súsošie Golgoty - dokončenie reštaurátorských prác 
- Šaštín - Bazilika Sedembolestnej Panny Márie - dokončenie reštaurátorských prác v 

kaplnke 
- Piešťany - obnova terasy na objekte ZUŠ na Teplickej ul. 
- Skalica -  reštaurovanie oltárov a kazateľnice kostola sv. Pavla Pustovníka 
- Mostová -  obnova organa z kostola Povýšenia sv. Kríža 
- Piešťany - obnova terasy na objekte ZUŠ na Teplickej ul. 
- Dunajská Streda - kaštieľ – obnova podláh  
- Gabčíkovo – kaštieľ – stavebné úpravy v interiéri 
- Hlohovec – Empírové divadlo – obnova fasád 
- Hlohovec – Grotta – komplex. obnova 
- Kopčany  - kostol sv. Margity – obnova exteriéru 
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- Krakovany- kúria - erb  
- Malá Mača. – rk.kostol - obnova fasád    
- Rohovce – kaštieľ– komplex. obnova 
- Šalgočka – kúria – komplex. obnova 
- Šamorín – Kláštor paulánov – statické zabezpečenie  
- Tonkovce – kaštieľ – komplex. obnova 
- Vrakúň – kaštieľ – komplex. obnova 
- Šamorín – r. k. Kostol – reštaurovanie bočného oltára sv. Jozefa 
- Šamorín – r. k. Kostol – reštaurovanie bočného oltára sv. Jána Nepomuckého 
- Štvrtok na Ostrove – r. k. Kostol - reštaurovanie epitafu 
- Horné Otrokovce – park – komplexná obnova 
- Tonkovce – park – komplexná obnova  
- Rohovce – park – komplexná obnova 
- Vrakúň – park – komplexná obnova 
- Dolná Krupá – park – čiastková obnova  
- Hlohovec – park – čiastková obnova 
- Lehnice – park – čiastková obnova 
- Čakany – park – čiastková obnova 
- Galanta - park – čiastková obnova 
- Jablonica - park – čiastková obnova 
- Voderady – park- čiastková obnova 
- Skalica, Potočná 17, evan. fara, NKP, výmena okien 
- Plavecký Peter č. 75, NKP, inštalácia bleskozvodu 
- Trnava, Nemocenská poisťovňa, komplexná obnova – usmerňovanie obnovy  južného  

a západného  krídla, celková obnova ukončená vo februári 2008; 12.02.2008 – 
kolaudácia objektu. 

- Dechtice – r. k. kostol sv. Kataríny – sanácia exteriéru 
- Moravany nad Váhom – r. k. kostol sv. Martina – obnova podlahy interiéru 
- Skalica – evanjelický kostol – obnova exteriéru 
- Trnava – r. k. kostol sv. Mikuláša – obnova krovu severnej veže  
- Trnava – r. k. kostol sv. Mikuláša – 2. etapa obnovy priestoru južného vstupu  
- Trnava – r. k. kostol sv. Mikuláša – 1. etapa rekonštrukcie severozápadného nárožného 

oporného piliera  
- Trnava – r. k. kostol sv. Mikuláša – archeologický výskum a terénne úpravy okolia 

svätyne 
- Trnava – r. k. kostol sv. Mikuláša – obnova zvonov a zvonového poschodia 
- Trnava – synagóga ortodoxných – celková obnova 
- Trnava – kláštor uršulíniek, Hviezdoslavova ul. –  obnova nárožného arkiera  

� usmerňovanie obnovy v pamiatkovom území: 
- Trnava – Historické objekty amfiteátra – bývalej klariskej záhrady, doskúmanie nálezov 

kaplnky - celková obnova pamätihodností mesta 
- Pamiatkový dohľad a priebežné usmerňovanie činnosti v rámci Pamiatkovej zóny  

a ochranného pásma Hlohovec  
- usmerňovanie projekčných prác dostavby preluky exponovanej polohy MPR Trnava, na 

rohu Hviezdoslavovej a Pekárskej ulice, v mieste zaniknutého významného historického 
palácového objektu - zmena stavby pred dokončením 

� usmerňovanie obnovy, obhliadkové prieskumy a doskúmanie: 
- Kláštor uršulíniek, Trnava – usmerňovanie obnovy časti uličnej fasády + doskúmanie 

nálezov uličnej fasády (spolu so Zacharovou) 
- Historické objekty amfiteátra – bývalej klariskej záhrady (pamätihodnosť), celková 

obnova + doskúmanie nálezov kaplnky 
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- meštiansky dom Štefánikova 40, Trnava – usmerňovanie obnovy + obhliadkový 
prieskum 

- Opevnenie, veža a bašta v areáli františkánskeho kláštora – usmerňovanie obnovy 
striech + obhliadkový prieskum 

- meštiansky dom Kapitulská 23, Trnava – usmerňovanie obnovy strechy + obhliadkový 
prieskum podkrovia (spolu so Zacharovou) 

- Kaplnka bývalej klariskej záhrady (pamätihodnosť) celková obnova + doskúmanie 
nálezov 

- Ruiny kostola a kláštora františkánov na Katarínke – usmerňovanie obnovy + 
dokumentácia nálezov počas obnovy 

- Skalica, Potočná 6, NKP, prestavba dvor. krídla 
- Skalica, Nám. slobody 10, NKP, radnica krov 

� usmerňovanie prípravných a stavebných prác: 
- Meštiansky dom Jeruzalemská 41, Trnava, príprava celkovej obnovy 
- Meštiansky dom Štefánikova 15, Trnava, usmerňovanie projektových prác obnovy 
- Meštiansky dom Halenárska 18, Trnava (pamätihodnosť) obhliadkový prieskum 

a usmerňovanie  
- prípravných a projektových prác obnovy 
- Meštiansky dom Halenárska 15, Trnava, obhliadkový prieskum a usmerňovanie 
- projektových prác obnovy a dostavby 
- Meštiansky dom Hollého 1, Trnava, usmerňovanie prípravných a projektových 
- prác obnovy 
- Dechtice – r. k. kostol sv. Kataríny – usmerňovanie prípravy obnovy kostola 
- Skalica – jezuitský kostol – usmerňovanie prípravy projektu obnovy objektu 
- Skalica – špitálik – usmerňovanie prípravy projektu stavebných úprav objektu 
- Trnava – jezuitský kostol – usmerňovanie prípravy obnovy exteriéru 

� usmerňovanie obnovy mimo NKP: 
- Trnava - pamätník POĽNOHOSPODÁRSTVA 
- Sereď - Fándlyho fara – obnova suterénu 
- Obnova Kríža na Mestskom cintoríne 
- Trnava – Amfiteáter – celková obnova 
- Usmernenie zástupcov firmy SLOTAS a.s., majiteľa objektov bývalého hradu Šaštín, pri 

jeho plánovanej obnove  
- Metodická pomoc vlastníkom objektu tzv. Habánskej radnice, nachádzajúcej sa na 

území PZ Sobotište- Habánsky dvor 
- PZ Skalica: 
- Boorova č.11, Výmena krytiny, obnova strechy 
- Družstevná č.4, Výmena krytiny, obnova strechy 
- Gorkého č. 11, Výmena krytiny, obnova strechy 
- Madvova –stodola (Škarn.28) Výmena krytiny, obnova strechy 
- Potočná č. 57, Výmena krytiny, obnova strechy 
- Potočná č. 69, Výmena krytiny, obnova strechy 
- Kollárova č. 16, Výmena okien, výkladu, brány 
- Kráľovská č. 1, Výmena okien, výkladu, brány 
- Nám. slobody č.20, Výmena okien, výkladu, brány 
- Pod Kalváriou č.45, Výmena okien, výkladu, brány 
- Podhradie č.18, Výmena okien, výkladu, brány 
- Podhradie č. 1, Výmena okien, výkladu, brány 
- Štefánikova č. 8, Výmena okien, výkladu, brány 
- Vally č. 11 Výmena okien, výkladu, brány 
- Nám. slobody č. 21, Obnova fasády 
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- Nám. slobody č. 26, Obnova fasády 
- Nám. slobody č.28 Obnova fasády 
- Potočná č. 3 Obnova fasády 
- Demolácia, podmienky pre novostavbu a výstavba novostavby : 
- Družstevná č.22 podmienky pre novostavbu 
- Gorkého č. 26, podmienky pre novostavbu 
- Gorkého č. 36, podmienky pre novostavbu 
- Krížna ulica, hosp. stavba a rod. dom, parc. č. 4189/2, 4183/2, 4190/6 podmienky pre 

novostavbu 
- Komenského č. 58, podmienky pre novostavbu 
- Komenského č. 60, podmienky pre novostavbu 
- Komenského č. parcely 1924 podmienky pre novostavbu 
- Potočná č. 7 (uličné kr.) podmienky pre novostavbu 
- Ružová č. 5, podmienky pre novostavbu 
- Ružová č. 23 podmienky pre novostavbu 
- Boorova č. 1 podmienky pre novostavbu (dve garáže) 
- Gorkého č.7, Prestavba 
- Gorkého č. 18, Prestavba 
- Madvova č. 1, Prestavba 
- Škarniclovská č. 10, Prestavba 
- Potočná č. 14, Prestavba 
- Vally č. 21 Prestavba 
- Plavecký Peter: 
- Pl.Peter č. 3, výmena okien, 
- Pl. Peter, parc. č. 7/4, 3409/2, podmienky pre novostavbu RD 

� Metodické usmerňovanie: 
Projekty „Obnovme si svoj dom 2008“  MK SR: 

- Trnava - kostol sv. Jána Krstiteľa - obnovy krypty: projekt reštaurovanie vstupnej 
náhrobnej dosky, projekt sprístupnenie krypty verejnosti 

- Trnava - Stephaneum - projekt reštaurovanie uličných fasád 
- Trnava - bývalý arcibiskupský palác - projekt sanácie 
- Jablonica - súsošie Golgoty - dokončenie reštaurátorských prác 
- Šaštín - Bazilika Sedembolestnej Panny Márie - dokončenie reštaurátorských prác 

v kaplnke 
- Šterusy - stĺp so sochou Panny Márie s dieťaťom - reštaurovanie  
- Lančár - kostol sv. Michala archanjela  - reštaurovanie organovej empory 

Projekty  MF SR r. 2008 - metodické usmernenie + kontrola projektov: 
- Lančár - kostol sv. Michala archanjela: projekt - obnova organu, projekt - obnova zvonu 
- Šterusy - kostol sv. Márie Magdalény -  projekt - obnova organu 

� Iné 
- Meštiansky dom Štefánikova 41, Trnava, obhliadkový prieskum 
- Meštiansky dom Štefánikova 42, Trnava, obhliadkový prieskum 
- Meštiansky dom Jeruzalemská 43,Trnava (pamätihodnosť), obhliadkový prieskum 
- bývalý „Okresný dom“, A. Žarnova 29, Trnava (pamätihodnosť), obhliadkový prieskum 
- Meštiansky dom Pekárska 13, Trnava (pamätihodnosť), obhliadkový prieskum 
- Sladovnícka 7, „Treumanova sladovňa“, Trnava (pamätihodnosť), obhliadkový 

prieskum 
- časti pivníc 

KPÚ Trenčín: 
▪ kontrolná činnosť sa realizuje priebežne , v zmysle hlavných úloh kontrolnej činnosti na 

rok 2008; 
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▪ v priebehu januára a februára 2008 bol na KPÚ Trenčín - pracovisko Prievidza vykonaný 
ústredný  štátny dohľad Pamiatkovej inšpekcie MK SR zameraný na prešetrenie okolností 
realizovanej výstavby – prístavby „Saunový svet“ na parcele parku a v kontakte stavby 
NKP Kúpeľný dom a park. Na základe štátneho dohľadu boli prijaté opatrenia , ktoré boli 
splnené; 

▪ v roku 2008 boli splnené opatrenia z ústredného štátneho dohľadu zameraného na obnovu 
Rentmajstrovského krídla hradu – Zámok Bojnice;  

▪ v roku 2008 bolo realizovaných 19  štátnych  dohľadov. 
KPÚ Žilina: 
▪ počas obnovy národných kultúrnych pamiatok sú KPÚ Žilina v prípade potreby 

realizované pamiatkové dohľady (29) a podľa zváženia, resp. podnetov aj štátne dohľady 
(44) nad zabezpečením ochrany pamiatkového fondu; 

▪ kontrola PÚ SR Bratislava (p. Machatová) - inventúrneho súpisu peňažných prostriedkov 
v hotovosti (pokladnice) na KPÚ dňa 10. júna 2008 a 21. novembra 2008; 

▪ v zmysle plánu kontrolných činností pracovníci Odboru preskúmavania rozhodnutí 
v správnom konaní PÚ SR v Bratislave uskutočnili v dňoch 12–14. novembra 2008 na 
KPÚ Žilina, vrátane pracovísk vnútornú kontrolu zameranú na dodržiavanie rozhodnutí 
PÚ SR vydaných v rámci odvolacieho konania. Z kontroly bol zhotovený protokol;  

▪ komplexná kontrola pracovísk riaditeľom KPÚ sa uskutočnila dňa 27. novembra 2008 
v Ružomberku a dňa 17. decembra 2008 v Martine. Z kontrol bol spísaný záznam. Počas 
ďalších návštev riaditeľa KPÚ na pracoviskách sa výkon štátnej správy realizuje 
náhodným výberom spisov; zistené nedostatky sa odstránili hneď na mieste. 

KPÚ Banská Bystrica: 
▪ kontrola archívu na pracovisku Banská Štiavnica, kontrola archívu na pracovisku 

Lučenec;   
▪ kaplnka sv. Anny Prihradzany – zabezpečenie základnej ochrany – Pamiatková inšpekcia 

MK SR Bratislava; 
▪ kostol sv. Margity Šivetice – zabezpečenie základnej ochrany – Pamiatková inšpekcia MK 

SR Bratislava; 
▪ kontrola plnenia prijatých opatrení:   

- Banská Štiavnica – dominikánsky kláštor, zabezpečenie odkrytých nehnuteľných 
archeologických nálezov, 

- Ostrá Lúka – kaštieľ s areálom – základná ochrana – plnenie opatrení – vydané 
rozhodnutie – nariadenie správcovi a spoluvlastníkovi objektu vykonať opatrenia, 

- Pamiatková zóna Ratková – plnenie opatrení, 
- Pamiatková zóna Horné Plachtince, 
- Pamiatková zóna Čelovce - prieskum stavu pamiatkového fondu a jeho ochrany 
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8.8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2008 
 

V roku 2008 vykonával Pamiatkový úrad SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady svoje 
základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002  Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  
v znení zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2008, ktorý bol 
schválený a doplnený MK SR. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé 
úseky a odbory PÚ SR ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská. Prioritou 
v činnosti bolo zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a 
plnenie dlhodobých úloh PÚ SR – najmä revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
SR, prípravy Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR a revízie pamiatkových území. 

 
Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2007 sa uskutočnil 15.apríla 2008 

v zasadačke sídla úradu za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, riaditeľov krajských 
pamiatkových úradov, novinárskej obce a širšej verejnosti. Každoročná bilancujúca udalosť 
dostala tentoraz novú formou obrazových prezentácii, ktoré prítomným atraktívnou formou 
predstavili hlavné aktivity úradu. Generálna riaditeľka PÚ SR PhDr. Katarína Kosová súhrne 
zhodnotila činnosť a vývoj úradu v minulom roku, vyzdvihla dosiahnuté pozitíva, ale 
hľadala aj príčiny neúspechov. Ekonomická námestníčka PÚ SR Ing. Daniela Bardúnová sa 
sústredila na finančný rozpočet a výsledky hospodárenia. Konštatovala, že úrad hospodári 
s pridelenými prostriedkami úsporne a ekonomicky, no dynamickejší rozvoj úradu je brzdený 
znižovaním rozpočtu a vynútenými opatreniami v personálnej oblasti. Riaditelia krajských 
pamiatkových úradov analyzovali činnosť svojich úradov, ktorú zhodne ilustrovali najmä 
dosiahnutými úspechmi pri obnove a reštaurovaní pamiatok. V bloku venovanom plneniu 
plánu hlavných úloh za rok 2007 sa predstavili zodpovední garanti a riešitelia jednotlivých 
projektov. Na konkrétnych príkladoch dokumentovali aktuálny stav dlhodobých činností, 
akými sú napr. revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, príprava Súpisu národných 
kultúrnych pamiatok SR, monitoring súčasného stavu a využitia nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok a ich obnova, zásady ochrany pamiatkových území, problematika 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a ďalšie. Samostatne boli prezentované výsledky 
archeologických a historických výskumov, ako aj projekty z oblasti informačných 
technológií. Počas verejného odpočtu bola  prezentovaná aj „Výročná správa činnosti PÚ SR 
za rok 2007“.      

 
Ťažisko prác v roku 2008 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č.49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu, vydávaním rozhodnutí, záväzných stanovísk  a odborných 
vyjadrení a stanovísk ku jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb a v zmysle zákona 
č.479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a o doplnení 
niektorých zákonov. Uvedeným zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2005, boli 
novelizované niektoré ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
(ďalej len „pamiatkový zákon“).  V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 3628 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej  správy, 5325 záväzných stanovísk a 12118 
odborných vyjadrení a stanovísk. 

 
    Pamiatkový úrad SR v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi spracoval 
pripomienky ku komentáru k pamiatkovému zákonu a podklady pre návrh novely 
pamiatkového zákona. Pracovníci PÚ SR sa zúčastnili spolu so zástupcom KPÚ Košice (Ing. 
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arch. Mokriš) práce v rámci prípravnej komisie MK SR pre novelu pamiatkového zákona. 
Riešená bola problematika ochrany hnuteľných archeologických nálezov a nálezísk 
v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR – Oddelením krádeží motorových vozidiel 
a ochrany kultúrneho dedičstva a problematika ich umiestňovania v múzeách v súvislosti 
s prípravou nového zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty 
a galerijnej hodnoty.   
 

V januári 2008 sa na podnet MK SR na Ministerstve pôdohospodárstva uskutočnilo 
pracovné stretnutie za účastí zamestnancov MK SR, PÚ SR, š.p. Lesy SR a zástupcu 
občianskych združení, k problematike ochrany hradných ruín, ktoré nie sú vyznačené v 
katastri a nemajú reálneho vlastníka. PÚ SR pripravil zoznam torzálnej architektúry (okrem 
hradov aj objekty typu kláštor, kostol), návrh postupu na legalizáciu vlastníctva týchto 
objektov v katastri a informácie v rozsahu údajov ÚZPF o každom objekte (adresné údaje, 
identifikácia v katastri, fotografie, pôdorysy, mapy, situačné schémy, stav vlastníckych 
vzťahov). Tlačené pare bolo odovzdané š.p. Lesy SR a všetky zúčastnené strany dostali 
všetky informácie na CD na ďalšom stretnutí na MK SR v júni 2008. 10. novembra sa 
uskutočnilo na PÚ SR pracovné stretnutie so zástupcami všetkých občianskych združení, 
ktoré sa venujú obnove hradov na Slovensku.  
 
 Pamiatkový úrad SR v spolupráci s MK SR spracoval „Metodické usmernenie k § 39 ods. 
9 pamiatkového zákona  ako doplňujúci podklad k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu“. 

 
Krajské pamiatkové úrady aktívne spolupracovali s jednotlivými obcami a mestami pri 

vytváraní a odbornom vedení evidencií pamätihodností v zmysle § 14 pamiatkového zákona, 
ako aj s vlastníkmi NKP pri príprave projektov v rámci „Obnovme si svoj dom“. Pri procese 
posudzovania jednotlivých žiadostí v odbornej komisii programu  „Obnovme si svoj dom“ pri 
MK SR zastupovali PÚ SR Dr. Kosová,  Ing. Dudáš, CSc., Ing. Markušová, Dr. Škoviera, 
Mgr. Škulavík a Ing. Váleková. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v KPÚ  Trenčín bola vytvorená  pracovná pozícia pre 
poradenskú činnosť v oblasti možností čerpania z eurofondov, bolo v I. polroku 2008 
spracovaných a vydaných niekoľko metodických materiálov pre túto oblasť. 

 
I pre r. 2008 zostala ťažiskovou úlohou revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 

SR. V rámci  úlohy sa v januári 2008 uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných 
činností na výstupoch uskutočnených revízií za r. 2007 tak, aby bolo možné optimalizovať 
nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie v roku 2008. Pripravený bol 
harmonogram činnosti na  rok 2008 tak, aby  sa  prioritne ukončila revízia v rámci  sídiel 
a  okresov s vysokou mierou spracovania aktualizačných listov jednotlivých národných 
kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do plánu aj ďalšie  okresy. Už v mesiaci november 
2007 bol pripravený harmonogram činnosti na rok 2008. Uskutočnené boli aj kroky 
k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového Súpisu národných 
kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin,  Ružomberok,  Trenčín, Hlohovec, Nitra a sídlo 
Levoča). Zmluva s vydavateľstvom SLOVART Bratislava na vydanie prvých dielov Súpisu 
národných kultúrnych pamiatok SR bola podpísaná už v mesiaci december 2007. 

 
Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2008 revízia pamiatkových území, zameraná v tejto 

etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón a pamiatkových rezervácii 
ľudovej architektúry, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem 
NhNKP a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie zásad ochrany 
pamiatkových území. V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2008  MK SR schválilo 



 
 

130 

PÚ SR 1 mil. Sk na spracovanie zásad ochrany pamiatkových území. Tieto finančné 
prostriedky boli použité na aktualizáciu už jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad 
pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz zásady vypracované nemali. Zásady ochrany 
pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie a  zóny, spracované v  r. 2007, boli postupne 
pripomienkované a následne schválené Odborno-metodickou komisiou PÚ SR.  

 
 Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) sa 19. apríla 

2008 po prvýkrát 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 2008 udelená Mgr. Eve Križanovej. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie výstavy 
Pamiatkového úradu SR „Stredoveké kláštory a ich premeny“. 

 
Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva spojené s odovzdávaním 

výročných cien revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá sa uskutočnilo 11. septembra 
v Kremnici.  

 
Na podnet MK SR bola do Plánu hlavných úloh na rok 2008 opätovne zaradená úloha 

Monitoring aktuálneho stavu a využitia NhNKP s cieľom účinne zabezpečiť trvalo 
vyhovujúci stavebno-technický stav a využitie NKP v súlade s ich pamiatkovými  hodnotami 
a úloha týkajúca sa spracovania analýzy a vyhodnotenie pamiatkových hodnôt industriálnej 
architektúry na Slovensku. 

 
PÚ SR pokračoval v  spolupráci s Archeologickým ústavom AV Českej republiky Praha na 

realizácii projektu „Korpus predrománskej architektúry v Európe“, v rámci ktorého sa 
uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostoľany pod Tribečom – kostol sv. Juraja 
a archeologický výskum NKP Kopčany – kostol sv. Margity Antiochijskej. MK SR prispelo 
v rámci financovania prioritných projektov na rok 2008 na realizáciu archeologického 
výskumu NKP Kopčany – kostol sv. Margity Antiochijskej sumou 500 000,- Sk. Dňa 
18.9.2008 sa uskutočnil v Nitre seminár o výsledkoch výskumu dejín, stavebných premien 
a pamiatkovej obnove kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, ktorý zorganizoval 
Pamiatkový úrad SR a Mesto Nitra v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo 
Nitra. 

 
V rámci plnenia ostatných úloh PÚ SR v rámci PHÚ 2008 sa činnosť v oblasti ochrany 

lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti prípravy nominačných 
projektov na ďalšie slovenské lokality  zamerala najmä na realizáciu spoločného 
nominačného projektu s Českou republikou – „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko 
v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ a na prípravu nominačného 
projektu „Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku“. Spoločný nominačný projekt 
s Českou republikou – „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – 
Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ bol v mesiaci september 2007, po podpise 
ministrov kultúry, zaslaný Výboru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. PÚ SR 
organizačne zabezpečil expertnú návštevu ICOMOSu - Dr. Winghart /Nemecko/ v súvislosti s 
expertným posúdením návrhu Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko Mikulčice, 
Kostol sv. Margity v Kopčanoch.  

 
V rámci prípravy nominačného projektu „Limes Romanus – rímske pamiatky na 

Slovensku“ bolo uskutočnené 9. apríla 2008 pracovné stretnutie k príprave nominačného 
projektu, na ktorom sa prerokovala legislatívna ochrana navrhovaných lokalít (Rusovce, Iža), 
vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania predmetných NKP, samotná príprava 
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nominačného projektu a v závere osobitná diskusia o finančnom zabezpečení nominačného 
projektu. PÚ SR spracoval projekt „Danube Limes – UNESCO World Heritage“ – v rámci 
Operačného programu Stredná Európa 2007-2013  - v spolupráci s viacerými štátmi 
Európskej únie, ktorý bol zaslaný spolu s potrebnými podkladmi k projektu pre MŽP SR, 
Sekciu environmentálnych programov a projektov.  

 
Dňa 18. novembra 2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na MK SR  k otázke 

majetkovo-právneho  vysporiadania vlastníctva pozemkov pod NKP Iža – rímsky vojenský 
tábor. 

Boli vypracované doplnky k medzinárodným projektom, návrhom do Zoznamu svetového 
dedičstva /UNESCO/, na základe vyžiadania Centra svetového dedičstva v Paríži:  

- Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome  - doplnenie 
máp, komparatívnej analýzy v  spolupráci s maďarskou stranou. 

- Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka – doplnenie nominačného 
projektu a úprava ochranných pásiem kostolov, zaslanie mapových príloh do Centra 
svetového dedičstva v Paríži, zriadenie Riadiacej skupiny lokality „Drevené kostoly v 
slovenskej časti Karpatského oblúka“, navrhovanej na zápis do Zoznamu svetového 
dedičstva /UNESCO/, zvolanie 1. zasadania, konaného dňa 19.2. 2008 na pôde 
Pamiatkového úradu v Bratislave, návrh prehlásenia riadiacej skupiny, spracovanie 
a schválenie schémy riadenia, zaslanie všetkých potrebných informácii do Centra 
svetového dedičstva v Paríži, zabezpečenie potrebných prekladov do angličtiny. 
Zabezpečenie prepisu videokazety Drevená sakrálna architektúra na Slovensku 
z Archívu PÚ SR /č. 104/ na iný formát – DVD, resp. BETACAM, DV/CAM, DV a 
zaslanie Centru svetového dedičstva v Paríži k nominácii „Drevené kostoly v 
slovenskej časti Karpatského oblúka“ do Zoznamu svetového dedičstva. 

 
PÚ SR organizačne zabezpečil expertné posúdenie návrhu rozšírenia územia lokality 

zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva /UNESCO/ Spišský hrad a pamiatky okolia 
o Levoču a Dielo Majstra Pavla – p. Hana Derer /Rumunsko/. 

 
PÚ SR vypracovával poklady pre nový internetový portál PÚ SR (www.pamiatky.sk), 

ktorý bol spustený do prevádzky v roku 2007.  
 
PÚ SR a KPÚ pripravil odborné podujatia a konferencie, zamerané na ochranu 

pamiatkového fondu. V dňoch 30. septembra – 2. októbra sa uskutočnila v Nitre 
medzinárodná vedecká konferencia „Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry 
a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia“. V dňoch 6. - 7. novembra sa 
uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia „Konzervácia verzus rozvoj 
pamiatkového prostredia“. 

 
KPÚ Trnava v spolupráci s mestom Trnava usporiadal v dňoch 8. a 9. septembra 2008 

konferenciu pod názvom „Trnava a počiatky stredovekých miest“, ktorá sa uskutočnila pri 
príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave. 

KPÚ Prešov v spolupráci s Fakultou architektúry STU Bratislava pripravil 16. ročník 
odborného seminára Bardkontakt, ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. – 27. augusta 2008 
v Bardejove na témy „Večerný obraz mesta a osvetlovanie pamiatok“ a „Prezentácia 
pamiatkových výskumov v pamiatkových územiach“. Rovnako zorganizoval pracovný kurz 
pre pracovníkov PÚ SR „ Výskum a dokumentácia historických krovov“, ktorý sa uskutočnil 
v dňoch 6.-8. októbra 2008.  
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PÚ SR vydal zborník Monumentorum tutela/Ochrana pamiatok č.19, v ktorom sú 
publikované odborné príspevky z konferencie„ Technické zariadenia, európske technické 
normy a ochrana pamiatok“, ktorá sa uskutočnila 17.-19. októbra 2007 v Častej. 

 
 

 
Vyhodnotenie výkonu štátnej správy PÚ a KPÚ, resp. Pamiatkového ústavu 

a vyhodnotenie Revízie ÚZPF SR v r. 2000 – r.2008: 
 
 
 
Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci PHÚ na rok 

2008, boli splnené.  
 

 Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie  
boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti.  

 
Prebiehala spolupráca s Umenovedným ústavom SAV Bratislava na Elektronickej 

encyklopédii vizuálnej kultúry Slovenska, ako aj spolupráca na vedecko-výskumnom projekte 
Ústavu stavebníctva a architektúry SAV Bratislava „Moderná architektúra ako pamiatka: 
energeticky úsporná obnova“. Taktiež PÚ SR spolupracoval na vedecko-výskumnom projekte 
Ústavu dejín umenia SAV Bratislava „Predrománske a románske umenie na Slovensku“. 

 
Medzi Pamiatkovým úradom SR a Encyklopedickým ústavom SAV Bratislava bola dňa 4. 

júna 2008 uzatvorená zmluva o poskytnutí údajov z Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu. 

 
PÚ SR spolupracoval s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických FF UK 

v Bratislave na riešení projektu Výskum epigrafického kultúrneho dedičstva v regióne 
stredného Dunaja. 

 
Pamiatkový úrad SR uzavrel zmluvu so Slovenským ústavom technickej normalizácie 

Bratislava, ktorá mu umožňuje zúčastniť sa pripomienkového konania návrhov európskych 
noriem CEN/TC pre oblasť ochrany pamiatkového fondu. 

 

Revízia ÚZPF Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 

Spolu 
NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 
2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 
2002 4426 4270 8696 591 656 1247 
2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 
2004 8015 11685 19700 790 992 1782 
2005 6817 12199 19016 687 875 1562 
2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 
9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 
5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 
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Výstava „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ bola prezentovaná 
v Štátnom archeologickom múzeu vo Varšave, v regionálnom múzeu v meste Lowicz 
(Poľsko) a na zámku v rakúskom Greillensteine. Výstava „Stredoveké nástenné maľby 
v Gemeri“ bola prezentovaná v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote a na festivale sakrálneho 
umenia v Dome umenia v Košiciach. Výstava „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ bola 
prezentovaná v Dome slovenskej kultúry v Sarvaši a v múzeu v Szegede v Maďarsku a v 
Slovenskom kultúrnom stredisku v rumunskom Nadlaku.  

 
Pri príležitosti výročia Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči (25 rokov od 

založenia) bola dňa 12. júna 2008 v priestoroch radnice v Levoči otvorená výstava „25 rokov 
Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. 1983 -2008“, ktorá prezentuje reštaurátorskú 
tvorbu v rokoch 2003 – 2008. 

 
V dňoch 28. – 30. mája 2008 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie riaditeľov pamiatkových 

inštitúcií EÚ – European Heritage Heads Forum – EHHF 2008 v Kodani  v Dánsku. Na 
stretnutí boli komunikované tieto okruhy: 
European Heritage Label – nový zoznam Európskeho kultúrneho dedičstva ako priorita 
Francúzskeho predsedníctva EÚ, ktorá by mala byť koncom roku 2008 na zasadnutí 
v Avignone inštitucionalizovaná. Taktiež bola prezentovaná iniciatíva ďalšieho vedenia 
informačného portálu kultúrneho dedičstva HEREIN. Z nórskej iniciatívy bolo sformované 
European Heritage Legal Forum, ktorého ambíciou je byť korektným konzultačným 
partnerom Európskej komisie, čím by mala byť naplnená ambícia pamiatkarov zvýšiť vplyv 
na EÚ legislatívu, aby tá brala viac do úvahy aj požiadavky, súvisiace s ochranou kultúrneho 
dedičstva. Fórum sa zjednotilo na dánskom návrhu, založiť komunikačnú sieť, ktorá sa bude 
venovať výmene skúseností k problematike klimatických zmien a energetickej náročnosti 
budov. V nasledujúcom období bude diskutovaná Dánskom predložená Charta pre zlepšenie 
energetickej náročnosti  historických budov. Nelegálna archeológia, prezentovaná nemeckou 
delegáciou, bola diskutovaná najmä vo vzťahu  k elektronickému obchodu, kde je nutné 
požadovať také právne nástroje, aby sa zabránilo obchodovaniu s nelegálnymi predmetmi. 
Okrem týchto odzneli ďalšie príspevky oboznamujúce nás s rôznymi novými skúsenosťami 
z problematiky ochrany kultúrneho dedičstva v jednotlivých európskych krajinách, ako 
napríklad: k problematike ekonomiky pri ochrane kultúrneho dedičstva bol zaujímavý 
príspevok z Fínska, štátna participácia na financovaní obnovy pamiatok na Cypre, tlak 
developerov v Rakúsku a „Viedenské memorandum,“ enviromentálny rozmer ochrany 
kultúrneho dedičstva vo Švédsku a wellský prístup k interpretácii dedičstva.  
 

V rámci spolupráce s partnerskou organizáciou v Maďarsku bola 14. mája 2008 uzatvorená  
Dohoda o spolupráci medzi PÚ SR a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť na rok 
2008. Pokračovala spolupráca pri spracovaní výskumných podkladov k stredovekým 
premonštrátskym kláštorom v Uhorsku. 

Na základe spoločnej dohody na rok 2008, ktorá bola podpísaná 23. apríla 2008, prebiehala 
aj spolupráca s Národním památkovým ústavem v Brne (Česká republika). Pracovníci PÚ SR 
vystúpili s prednáškami na odborno-metodickom dni NPÚ Brno – „Archivy v památkové péči 
a digitalizace dokumentů (Poslání a využití archivu památkových institucí a moderní metody 
archivace)“, ktorý sa uskutočnil 10. apríla 2008 v Brne.  
 

Taktiež bola uzatvorená príloha k Zmluve o pridruženom členstve Pamiatkového úradu SR 
so Spoločnosťou pre technológiu ochrany pamiatok – STOP Praha č. 2800018/2008 
(podpísaná dňa 10. januára 2008). 
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Hlavnou náplňou Odborno-metodickej komisie ako poradného orgánu generálnej 
riaditeľky PÚ SR bolo v tomto období vypracovávanie odborných posudkov na realizované 
pamiatkové výskumy v zmysle vyhlášky k pamiatkovému zákonu ako aj vypracovávanie 
odborných posudkov pre žiadateľov o získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkových výskumov.   
 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka zapojili aj do práce poradných orgánov MK 
SR, najmä Archeologickej rady a Komisie pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkových výskumov.  

 
Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona prostredníctvom 

oblastných reštaurátorských ateliérov reštaurátorskú činnosť. 

 
Vzhľadom na neustále prebiehajúci personálny audit a jeho výsledky neboli v priebehu 

roku 2008  uskutočnené v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky žiadne výberové konania 
na obsadenie uvoľnených štátnozamestnaneckých miest a neuskutočnili sa ani žiadne 
organizačné zmeny. Nebolo by efektívne prijímať nových zamestnancov na naplnenie limitu 
zamestnancov 336, určeného rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2008 a následne 
znižovať stav zamestnancov prepúšťaním z organizačných dôvodov, vzhľadom na 
skutočnosť, že výsledky auditu predpokladali ďalšie znižovanie stavu zamestnancov. 

Organizačná zmena, ktorá sa uskutočnila koncom roku 2007 sa prejavila od 1.1.2008 
znížením počtu zamestnancov  o 35 funkčných miest.  

Prehlbovanie kvalifikačného potenciálu zamestnancov Pamiatkového úradu SR 
pokračovalo v priebehu celého roka 2008. Štátny zamestnanci absolvovali „horizontálne 
vzdelávanie na legislatívne zručnosti, stratégie a legislatívnu tvorbu a posudzovanie 
dokumentov. 
Zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme  absolvovali vzdelávania zamerané na 
získavanie, osvojenie a prehĺbenie vedomostí a aktuálneho právneho stavu vzhľadom na 
neustále zmeny jednotlivých právnych predpisov (správne právo,  verejné obstarávanie, 
daňová, mzdová, sociálna a finančná oblasť, štátna služba, „verejná služba“, Zákonník práce, 
generálny zákon o prechode na euro a s tým súvisiace semináre a školenia pre oblasť 
pracovno-právnu ekonomickú a finančnú a pod). Štátny zamestnanci absolvovali 
„horizontálne vzdelávanie  na legislatívne zručnosti, stratégie a legislatívnu tvorbu 
a posudzovanie dokumentov. 

 
V roku 2008 mal Pamiatkový úrad SR schválený záväzný ukazovateľ príjmov v celkovo  

objeme 24  850 tis. Sk a záväzný ukazovateľ výdavkov v celkovom objeme 146 203 tis. Sk. 
K 31.12..2008 bol záväzný ukazovateľ príjmov upravený na sumu 15 250 tis Sk a záväzný 
ukazovateľ výdavkov bol upravený na celkovú sumu 186 061,142 tis. Sk, z toho kapitálové 
výdavky v sume 35 470,142 tis. Sk. V hodnotenom období  organizácia dosiahla rozpočtové  
príjmy v sume 16 374 tis. Sk a čerpanie rozpočtových výdavkov predstavovalo sumu 186 058 
tis. Sk, z toho 150 591 tis. Sk v rámci bežných výdavkov a  35 467 tis. Sk v rámci 
kapitálových výdavkov. Okrem rozpočtových finančných prostriedkov získala organizácia aj 
mimorozpočtové finančné prostriedky – dary a granty v celkovom objeme 17 681 tis. Sk, 
ktoré predstavovali povolené prekročenie čerpania výdavkov organizácie. V hodnotenom 
období bolo celkové čerpanie verejných výdavkov v sume 203 739 tis. Sk.   

  
V roku 2008 bola  financovaná hlavná činnosť organizácie, predovšetkým výkon štátnej 

správy,  plán hlavných úloh, reštaurovanie, účelovo určené prioritné projekty a prevádzka 
budov.  Bola dokončená rekonštrukcia objektu na Leškovej ul. v Bratislave, realizoval sa 
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nákup výpočtovej techniky, rekonštrukcia serverovne a portálové riešenie používaných 
softvérov,  z darov sme zahájili sme rekonštrukciu objektu „B“ v Kláštore Kartuziánov 
v Červenom Kláštore a rekonštrukciu objektu na Cukrovej ul.  v Trnave. 
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9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
1.V rámci výkonu štátnej správy: 

� MK SR 
� MZV SR 
� MŽP SR 
� MH SR 
� MF SR 
� VÚC 
� Obecné úrady 
� Miestne úrady  
� Vlastníci a správcovia kultúrnych pamiatok 

 
V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 

Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, VŠ drevárska Zvolen a pod.) 
SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umeno-vedný a archeologický ústav) 
Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá, atď.) 

 
Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 

Študenti vysokých škôl 
Individuálni bádatelia - výskumníci 

 
Laická a odborná verejnosť – prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a propagačnej 
činnosti Pamiatkového úradu SR 

 
V rámci reštaurovania a dokumentačnej činnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy): 

odberatelia reštaurátorských prác 
odberatelia výskumov 

 
Zahraničné odborné inštitúcie: 

UNESCO 
ICCROM 
ICOMOS 
atď. 

 
 
 
 
Bratislava, dňa  13. 2. 2009 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 
 



Zoznam skratiek použitých vo výročnej správe za rok 2008 
 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL    aktualizačný list 
GIS    geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
NhNKP  nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP    národná kultúrna pamiatka 
OdAIS    oddelenie automatizovaných informačných systémov 
OdAP    oddelenie architektonických pamiatok 
OdGD    oddelenie grafickej dokumentácie 
OdPÚ    oddelenie pamiatkových území 
OdÚZPF  oddelenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
OdVP    oddelenie výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 
ONKP    odbor národných kultúrnych pamiatok 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP    ochranné pásmo 
OPÚ    odbor pamiatkových území, svetového kultúrneho dedičstva a  
    archeológie 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
PO    pamiatkový objekt 
PP    pamiatkový predmet 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ    pamiatková zóna 
S    spolupráca 
SKD    svetové kultúrne dedičstvo 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
T    termín 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Z    zodpovednosť 
ZŠ    základná škola 

 
 


