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V dňoch 14. – 15. 05. 2015 zorganizoval KPÚ Prešov metodický seminár v Červenom 

Kláštore, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci všetkých pracovísk KPÚ Prešov. Zamestnanci 

prezentovali svoje poznatky z rôznych seminárov a konferencií, poznatky z vlastnej 

metodickej činnosti a poznatky zo zahraničných pracovných ciest. Jednotlivé prednášky boli 

doplnené obrazovou prezentáciou a po každej prezentácii nasledovala diskusia na danú tému. 

 

1. deň seminára – 14. 05. 2015 

 

Po otvorení seminára a úvodnom slove riaditeľky KPÚ Prešov Ing. Evy Semanovej 

nasledoval prvý blok prednášok.  

 

Ako prvý predstavil svoj príspevok Mgr. 

Dominik Sabol: Drevené kostolíky – 

aktuálny stav, v ktorom predstavil jednotlivé 

objekty rozdelené do okresov a priblížil ich 

aktuálny stavebno-technický stav a poslednú 

obnovu. V závere prednášky na základe 

niekoľkých príkladov prezentoval typológiu 

drevených chrámov východného obradu. 

 

 

Druhá v poradí nasledovala prednáška 

Mgr. Petra Vološčuka: Osobitosti 

hnuteľných pamiatok v kostoloch 

východného obradu. Veľká časť prednášky 

bola venovaná ikonostasu ako 

najcharakteristickejšiemu prvku interiéru 

gréckokatolíckeho chrámu. Na názorných 

príkladoch vysvetlil výstavbu ikonostasu, 

prísne usporiadanie jeho ikon, ich vopred 

určený počet a ikonografiu. Prednáška bola 

venovaná aj ďalšiemu mobiliáru ako 

žertvenik, prestol, samostatné ikony či 

paténa. 

 

Ďalej pokračoval v prednášaní Peter Odler: 

Úprava Mariánskeho námestia v Spišskom 

Podhradí. Vo svojom príspevku prezentoval 

historický stav námestia na starých 

fotografiách a vedutách mesta, novšie úpravy 

námestia až po súčasný stav spevnených 

plôch a zelene. 

 

 



V poslednej prednáške prvého bloku 

JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč: 

Najnovšie nálezy stavebných obetín 

na Spiši prezentoval konkrétne nálezy 

týchto nádob, ktoré v minulosti ľudia 

vstavali do konštrukcií múrov 

v objektoch v Levoči, Spišskej Novej 

Vsi a v Klčove. Ide o pohanské zvyky, 

ktoré pretrvávali aj v kresťanskom 

období. Počas prednášky ozrejmil 

význam týchto nádob, do ktorých sa 

vkladali zvieracie kosti pre ochranu 

budovy pred zlými duchmi a potrebu 

všímať si pri každej stavebnej obnove 

a architektonicko-historických 

výskumoch aj takéto detaily. 

 

 

 

 

 

 

 

V druhom bloku prednášok ako prvé svoj príspevok predniesli Ing. arch. Jana Onufráková 

a Ing. arch. Ľubica Viničenková: Sanácia murív a konštrukcií. V prvej časti J. Onufráková 

referovala o praktickom seminári To 

nejlepší z praxe pri podstupování rizik 

v oblasti sanace vlhkého zdiva 

a hydroizolace, ktorý sa konal v Brne 

vo februári tohto roku. Odborníci 

s dlhodobými skúsenosťami počas 

neho prezentovali svoje skúsenosti 

z praxe – potreba komplexnej 

diagnostiky a prípravy stavieb, 

skúsenosti z realizácie konkrétnych 

stavieb, prehľad používaných 

tradičných aj novodobých materiálov 

a technológií odvlhčenia. V druhej časti Ing. arch. Ľubica Viničenková predostrela analýzu 

problematiky sanácie vlhkých murív na pamiatkach, premietla to do slovenskej reality 

s modelovými objektmi z Prešovského kraja  a načrtla možnosti riešení problémov v tunajších 

podmienkach.  

 

 



 

Počas druhej prednášky tohto bloku Ing. Ľubor Suchý: Typológia historických krovových 

konštrukcií demonštroval na konkrétnych príkladoch sakrálnych objektov z východného 

Slovenska spôsob vývoja krovov od 

stredoveku po súčasnosť. Súčasťou 

prezentácie boli kvalitné grafické 

i fotografické zobrazenia jednotlivých 

typov krovov a konštrukčných 

systémov. Zároveň prednášajúci 

upozorňoval na detaily, ktoré si treba 

všímať pri posudzovaní krovov, aby sa 

dali zadatovať, či ide o hodnotný 

historický krov alebo o nové krovové 

konštrukcie. 

 

Ako prvá v treťom bloku vystúpila zo svojim príspevkom Mgr. Slávka Hudáková: Betón 

a pamiatková ochrana. Vznikol na základe účasti na zahraničnom seminári Obnova památek 

2015 – Beton a památková péče, ktorý 

sa konal v Prahe v marci tohto roku. 

Vo svojej prednáške sa venovala 

predovšetkým negatívnym účinkom 

betónu a cementu ako materiálom 

používaných pri novodobých zásahoch 

do historických konštrukcií (torkretáže, 

nepriedušné betónové podlahy, 

exteriérové monolitické odkvapové 

chodníky...) a možnosti nápravy počas 

súčasných zásahov do týchto stavieb. 

 

Tretí blok uzavrela prezentácia Mgr. Petra Harčara a Ing. Petra Glosa, ktorí spolu 

s ďalšími dvoma kolegami Mgr. 

Mariánom Uličným, PhD. a Mgr. 

Jurajom Timurom absolvovali v máji 

2014 zahraničnú cestu, počas ktorej 

navštívili hrady v Česku, Nemecku, 

Luxembursku a Francúzsku. Na 

názorných príkladoch prezentovali 

postupy obnov v zahraničí od 

historických a súčasných obnov 

hradnej architektúry od prelomu 19. 

a 20. stor. až po súčasné realizácie, od 

prísnych konzervatívnych prístupov 

k obnove až po rekonštrukčné realizácie. 

  



 

2. deň seminára – 15. 05. 2015 

 

Druhý deň seminára otvorila prednáška  

Mgr. Petra Harčara: Renesančné 

kachlice z hradu Zborov. V úvodnej 

časti svojej prednášky sa venoval 

všeobecnému vývoju a funkcii 

kachľových pecí a následne boli 

prezentované nálezy renesančných 

kachlíc z hradu Zborov. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledovalo dokončenie prezentácie 

Mgr. Petra Harčara a Ing. Petra 

Glosa z predchádzajúceho dňa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický seminár svojou prednáškou  

uzavrel Ing. Ľubor Suchý: Obnova 

hradu (strechy) Krásna Hôrka, 

v ktorej predstavil postup prác pri 

obnove striech hradu Krásna Hôrka po 

požiari v r. 2012. Pod metodickým 

dohľadom sú zhotovené repliky 

historických krovov z 1. pol. 19. stor. 

na všetkých objektoch. V závere 

prednášky prezentoval súčasný stav na 

trvalých strechách, kde sú práce krátko 

pred dokončením.  



Záverečné hodnotenie riaditeľky KPÚ Prešov 

 

Všetci zamestnanci, ktorí prednášali, mali pripravené odborne kvalitné prezentácie, o čom 

svedčí fotoobjektívom zaznamenaná pozornosť kolegov pri  sledovaní zaujímavých 

prednášok a prezentácií. 

 

Cieľom stretnutia bolo odovzdanie vedomostí a skúseností získaných praxou, účasťou na 

odborných seminároch  na Slovensku a na zahraničných služobných cestách. Okrem toho bol 

sledovaný aj cieľ, aby sa z našej práce odstránil satelitný princíp jednotlivých pracovísk 

a zjednotili sa prístupy v pamiatkovej ochrane. 

Vo večerných hodinách prvého dňa bolo spoločenské posedenie, ktorého hlavnou náplňou 

bolo vzájomné stretnutie zamestnancov všetkých pracovísk KPÚ Prešov (Prešov, Levoča, 

Spišská Sobota), aby sa navzájom poznali a mali možnosť vzájomnej komunikácie aj mimo 

pracovných povinností. 

 

 

 

Ing. Eva Semanová 

riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 


