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1. Identifikácia organizácie 
 
Názov : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
Sídlo :  Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava 
Rezort : Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
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 č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „pamiatkový zákon) a Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
(ďalej len „MK SR“) z 1.4.2002 číslo: MK 572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚSR“) bol zriadený od 1.4.2002 PÚ 
SR a krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ). 
 
 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

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

PÚ SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na rozpočet 
rozpočtovej kapitoly MK SR, ktorá na základe Splnomocnenia MK SR č.MK-1345/2004-1 
riadi a zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky KPÚ ako aj oblastným reštaurátorským 
ateliérom (ďalej len „ORA“). PÚ SR je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú 
v KPÚ a ORA.  
 
KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY 
 

KPÚ sú preddavkovými organizáciami PÚ 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.  

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

ORA sú preddavkovými organizáciami PÚ SR bez právnej subjektivity, zabezpečujú 
výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených národných 
kultúrnych pamiatkach (ďalej len „NKP). Sídlami jednotlivých ORA sú: Bratislava a Levoča. 
 
Telefón : 02/20 464 111 
Fax:  02/54 77 58 44 
e-mail:  podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.gov.sk 
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
1.1. Poslanie organizácie 
Hlavné činnosti PÚ SR sú definované: 

• zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „pamiatkovým  zákonom) 

• Plánom hlavných úloh (ďalej len „PHÚ“) PÚ SR schváleným MK SR 
 
I. Hlavné činnosti v zmysle pamiatkového zákona : 
PÚ SR: 

a) vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu, 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk vo veciach, o ktorých v prvom 
stupni rozhodujú KPÚ, 

b) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 
uskutočňovaný KPÚ,  

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

d) zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany, 
e) schvaľuje zásady ochrany pamiatkového územia vypracované podľa pamiatkového 

zákona, 
f) rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených mu týmto zákonom 

na úseku ochrany pamiatkového fondu, 
g). preskúmava záväzné stanoviská (ďalej len „ZS“) KPÚ, 
h) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam KPÚ a preskúmava ich rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania, 
i) plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému, 
j) vedie archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu, 
k) zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové, 

reštaurátorské a analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá, 
l) zabezpečuje pamiatkové výskumy a reštaurátorské práce, 
m) vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú 
činnosť, 

m) poskytuje odbornú a metodickú pomoc KPÚ, 
n) spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, 

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

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

p) poskytuje výpisy alebo elektronické odpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
(ďalej len „ÚZPF“), 

r) vydáva pre potreby orgánov verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní a súdov 
odborné posudky a odborné stanoviská vo veci ochrany pamiatkového fondu, 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

s) zastupuje štát ako poškodenú stranu v trestnom konaní v rozsahu pôsobnosti podľa tohto 
zákona. 

 
  



6 
 

KPÚ: 
a)  vykonáva v prvom stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu, 

archeologických nálezov a archeologických nálezísk 
b) vykonáva štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany 

pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, 
c) vypracúva a vydáva zásady ochrany pamiatkového územia, vypracúva podklady 

súvisiace s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné orgány štátnej 
správy a územnej samosprávy, spolupracuje s nimi v procese spracovania prípravnej, 
projektovej a reštaurátorskej dokumentácie na záchranu, obnovu a využitie kultúrnych 
pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  

d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní 
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a poskytuje 
im odbornú a metodickú pomoc, 

e) rozhoduje podľa § 24, 30 až 33, 35, 36, 39, 42 a 43, vydáva ZS podľa § 30 a 32 a 
stanoviská podľa § 29 pamiatkového zákona, 

f) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany kultúrnej pamiatky (ďalej len „KP“) s 
orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy v období krízovej situácie alebo 
mimoriadnej situácie pri príprave opatrení na uvedené situácie,  

g) zabezpečuje v období krízovej situácie, mimoriadnej situácie a podľa pamiatkového 
zákona dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych pamiatok,  

h) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností,  
i) dohliada na dodržiavanie pamiatkového zákona a prijíma opatrenia na odstránenie 

nedostatkov pri ochrane pamiatkového fondu, archeologických nálezov 
a archeologických nálezísk, 

j) ukladá pokuty podľa pamiatkového zákona v prípade priestupkov a iných správnych 
deliktov. 

 
ORA : 

a) zabezpečuje reštaurátorsky výskum KP. 
b) zabezpečuje reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených KP. 

 
II. Hlavné činnosti v zmysle PHÚ: 

a) Pokračovanie v revízii ÚZPF podľa schváleného rozpisu lokalít, príprava Súpisu 
národných kultúrnych pamiatok Slovenska. 

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

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

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

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

Informatizácia spoločnosti II. a PRO MONUMENTA. 
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2.1. Strednodobý výhľad organizácie: 
 
Prioritou v činnosti PÚ SR je výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 

v zmysle platných zákonov. PÚ SR v spolupráci s MK SR pripravil návrh novely zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorý bol 
predložený na rokovanie vlády SR a následne prerokovaný v NR SR, ktorá novelu v marci 
2014 schválila. V zbierke zákonov táto novela bola uvedená ako zákon č. 104/2014, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou od 01.07.2014. Zmeny súvisiace s novelou zákona uviedol PÚ SR do 
praxe. 

V súvislosti s novelou zákona PÚ SR pribudla kompetencia v súvislosti s výkonom štátnej 
správy pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk pre KPÚ - úprava podmienok 
dokumentácie a nakladania s archeologickými nálezmi, prevod správy a vlastníctva 
archeologického nálezu z vlastníctva Slovenskej republiky. 

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

absolútne nevyhovujúcich priestorov, v ktorých by mali byť dočasne alebo trvalo deponované 
archeologické nálezy. Najvhodnejším a finančne najmenej zaťažujúcim riešením je zriadenie 
centrálneho depozitára PÚ SR pre archeologické nálezy v Trnave v zrekonštruovanom objekte 
KPÚ Trnava, Cukrová 1, o rozlohe 890 m2, s vhodným technickým zabezpečením. Potrebné 
bude zrekonštruovať v uvedenom areáli ďalší objekt pre účely osobitného archívu PÚ SR. 

Prioritou v činnosti PÚSR bude aj pokračovanie dlhodobých úloh PÚ SR, najmä revízie 
ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízie pamiatkových území a spracovanie zásad 
ochrany pamiatkových území. PÚ SR začal s realizáciou medzinárodného projektu PÚ SR a 
Riksantikvaren „Pro Monumenta. Prevencia formou údržby“ . 

PÚ SR je nositeľom projektu Digitálny pamiatkový fond, ktorý realizuje v rámci 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti II. Realizáciou projektu sa dosiahne hlavný 
cieľ: vytvorenie podmienok pre umožnenie komplexnej digitalizácie pamiatkového fondu a 
digitalizácia vybraných pamiatkových objektov (ďalej len „PO“). Komplexná digitalizácia 
pamiatkového fondu bude umožnená prostredníctvom vytvorenia digitalizačného pracoviska 
PÚ SR. Činnosť digitalizačného pracoviska PÚ SR bude dlhodobá a bude pokračovať aj po 
ukončení projektu. V rámci projektu bude digitalizovaných približne 2000 objektov 
pamiatkového fondu.  

Výstupom projektu budú digitalizované údaje pamiatkového fondu, ktoré budú slúžiť ako 
základ pre ďalšie sprístupňovanie kultúrneho dedičstva širokej verejnosti ako aj odbornej 
verejnosti. Týmto sa zjednodušia podmienky pre ďalší výskum pamiatkového fondu a 
prispeje sa k zvýšeniu všeobecného povedomia o kultúrnom dedičstve. Projekt je previazaný s 
ďalšími dvomi národnými projektmi: Centrálny dátový archív, ktorý umožní archiváciu 
údajov a Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, prostredníctvom ktorého budú 
údaje sprístupnené verejnosti a budú harmonizované informačné systémy organizácii rezortu 
kultúry. 
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie v r. 2014 
 
Vyhodnotenie Kontraktov PÚ SR: 
 
A/  Kontrakt : Špecifická činnosť 
 

V rámci zabezpečenia uvedenej činnosti boli v roku 2014 riešené nasledovné úlohy: 

1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných 
stanovísk, stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. (PHÚ - úloha 
A. 1.)    

2. Príprava podkladov a správne konania vo veci vyhlasovania objektov a predmetov za 
NKP, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP, podľa stanoveného plánu a aktuálnej 
potreby. (PHÚ A. 2.) 

3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma (ďalej len „OP“) a správne konania vo 
veci vyhlásenia OP  (PHÚ A. 5.):  

- OP nehnuteľných kultúrnych pamiatok (ďalej len „NhKP“)  podľa harmonogramu, 
- OP NhKP podľa akútnej potreby,  
- OP pamiatkových rezervácií (ďalej len „PR“) a  pamiatkových zón (ďalej len „PZ“) 

vo vzťahu k definitívne upraveným hraniciam.  
4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu NKP z územia Slovenskej republiky do 

zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po ich vrátení. (PHÚ A. 6.) 
5. Monitoring stavu zachovania území lokalít svetového kultúrneho dedičstva (PHÚ 

C.1.). 
6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality Svetového kultúrneho dedičstva 

Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (PHÚ C.1.).  
7. Monitoring klimatických podmienok v interiéri NKP kostol sv.  Jakuba v Levoči 

(PHÚ C.1.). 
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Plnenie: 

1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných 
stanovísk (ZS) , stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu.    

Ťažisko prác PÚ SR sa v roku 2014 sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, 
vydávaním rozhodnutí, ZS,  vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4155 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 7047 ZS, 4779 vyjadrení 
a stanovísk. Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy (ďalej len „OPVŠS“) v rámci 
odvolacích konaní vydal 77 rozhodnutí a 15 ZS. Aktuálne sa na súdoch nachádza len 6 
spisov úradu kvôli preskúmaniu rozhodnutí KPÚ a PÚ SR.  

 

 Rozhodnutia 
v 1. a 2. 
stupni 

Záväzné 
stanoviská 

Stanoviská  Spolu 

PÚ SR Bratislava 250 15 776 1041 

KPÚ Bratislava 742 788 582 2112 

KPÚ Trnava 329 383 301 1013 

KPÚ Trenčín 148 284 146 578 

KPÚ Nitra 413 1594 45 2052 

KPÚ Žilina 324 667 671 1662 

KPÚ B. Bystrica 643 1134 563 2340 

KPÚ Prešov 815 1293 286 2394 

KPÚ Košice 491 889 1409 2789 

SPOLU 4155 7047 4779 15981 
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PÚ SR - OPVŠS: r. 2014  

rozhodnutia záväzné 
stanoviská 

podnety vyjadrenia 
k žalobe 

 
77 

 
15 

 
8 

 
5 

 

1. Celkový počet rozhodnutí:  77 

PÚ SR napadnuté rozhodnutia KPÚ:   

a. potvrdil   24 
b. zmenil    32 
c. zrušil a vrátil   20 
d. zrušil bez náhrady  0 
e. konanie zastavil  0 
f. konanie prerušil  0 
g. iné    1 

2. Rozhodnutia PÚ SR 
 
a. b. c. d. e. f. g.  celkový počet rozhodnutí KPÚ 
KPÚ Banská Bystrica 
5 10 1 4 0 0 0    20   
 
KPÚ Bratislava 
1 7 6 0 0 0 0    14 
 
KPÚ Košice 
7 4 7 0 1 0 0    18 
 
KPÚ Nitra 
1 2 0 0 0 0 0    3 
 
KPÚ Prešov 
5 2 2 0 0 0 1    10 
 
KPÚ Trenčín 
1 1 0 0 0 0 0    2 
 
KPÚ Trnava 
2 3 0 0 0 0 0    5  
  
KPÚ Žilina 
2 2 1 0 0 0 0    5 
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PÚ SR - OPVŠS v roku 2014 preskúmaval menej rozhodnutí ako v roku 2013. Naproti 
tomu bolo preskúmavaných viac ZS a taktiež bolo vypracovaných viac vyjadrení k žalobe. 
Z tabuľky vyplýva, že najviac rozhodnutí bolo preskúmavaných z KPÚ Banská Bystrica 
a KPÚ Košice. 

Napriek tomu, že OPVŠS pravidelne každý rok organizuje metodický deň venovaný 
zisteným problematickým okruhom v oblasti správneho práva, priestupkového práva 
a špecializovaného práva v oblasti ochrany pamiatkového fondu, je prekvapivé zistenie, že až 
2/3 preskúmavaných rozhodnutí muselo byť zmenených alebo zrušených a vrátených na 
ďalšie konanie. Z uvedeného vyplýva, že odbor v snahe zlepšiť prácu KPÚ bude aj naďalej 
organizovať metodické dni zamerané na opakujúce sa problematické témy. 

 
Vyhodnotenie ukončených súdnych konaní v roku 2014: 
 
1. žalobca: Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice 

napadnuté rozhodnutie: PÚ-13/490-3/26261/23/KUB 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.02.2014 – žaloba zamietnutá 
 

2. žalobca: IVIM, s. r. o., Žihárec 
napadnuté rozhodnutie: PÚ-11/185-7/1439-12/HAB 
napadnutý rozsudok: Krajský súd v Trnave 
náhrada trov konania: 974,71 € 
- rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28.05.2014 – zmenený rozsudok Krajského 

súdu v Trnave - zrušené rozhodnutie PÚ SR a KPÚ Trenčín a vrátené na ďalšie 
konanie 

 
3. žalobca: euroAWK s. r. o., Bratislava 
 napadnuté rozhodnutie: PÚ-12/1121-2/7875/60/NEM 
 náhrada trov konania: 339,60 € 
 - rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11.06.2014 – zrušené rozhodnutie PÚ 

SR a KPÚ Bratislava a vec vrátená na ďalšie konanie 
 

4. žalobca: JUDr. Husárová, Čadca 
napadnuté záväzné stanovisko: PÚ-10/691-4/333/HAB 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 02.09.2014 – žaloba zamietnutá 
 

5. žalobca: REAL SLOVAKIA, s. r. o., Žilina 
napadnuté rozhodnutie: PÚ-13/17440-3/82317/90/KUB 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Krajského súdu v Žiline zo dňa 15.10.2014 - žaloba zamietnutá 
 

6. žalobca: Slavomír Grohoľ, Bardejov 
napadnuté rozhodnutie: PÚ-11/1026-2/5783/55/NEM 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 24.09.2014 – potvrdený rozsudok Krajského 

súdu v Prešove - žaloba zamietnutá 
 

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2014 bolo rozhodnuté o šiestich žalobách, z nich 
o dvoch rozhodoval Najvyšší súd SR v odvolacom konaní a o štyroch rozhodovali krajské 
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súdy. V dvoch prípadoch boli rozhodnutia PÚ SR zrušené a vrátené  
na ďalšie konanie a súčasne bol PÚ SR povinný zaplatiť trovy konania spolu vo výške 1 
314,31 €. OPVŠS v štyroch prípadoch zastupoval PÚ SR na krajských súdoch. 

 
Prehľad za predošlé roky: 

rok 
NS 
SR 

KS 
rozsudky 

spolu 
potvrdené 

rozhodnutia 
zrušené 

rozhodnutia 
zastavenie 

konania 
trovy 

konania 
2011 2 5 7 4 2 1 1307,31 € 
2012 1 5 6 3 3  972,27 € 
2013 3 5 8 5 2 1 684,05 € 
2014 2 4 6 4 2  1314,31 € 

 
 K 31.12.2014 bolo na súdoch SR (Najvyšší súd SR a krajské súdy) 6 žalôb proti 
rozhodnutiam PÚ SR a KPÚ.  
 
V rámci činnosti PÚ SR - odboru archeológie sa realizovali prevody správy hnuteľných 
archeologických  nálezov na jednotlivé  regionálne múzeá, podľa proveniencie 
archeologických nálezov, prostredníctvom zriaďovateľov jednotlivých múzeí ako sú 
samosprávne kraje alebo Slovenské národné múzeum. Proces prevodu správy hnuteľného 
archeologického nálezu prebieha na základe žiadosti oprávnenej právnickej osoby na 
vykonanie archeologického výskumu, formou zmluvy medzi PÚ SR a príslušným 
zriaďovateľom  múzea. Zmluva  s podrobnosťami o archeologickom náleze je súčasťou 
rozpracovanej evidencie archeologických nálezov a nálezísk. 
 

 Zrealizované prevody archeologických nálezov:  
• Zmluvy o prevode vlastníctva, resp. správy hnuteľného archeologického nálezu 18 
• Rozpracované prevody a zmluvy o prevode          7  

 
PÚ SR v roku 2014  mal rozpracovaných 25 žiadostí o prevod vlastníctva alebo správy 

hnuteľných archeologických nálezov z rôznych archeologických výskumov či náhodných 
nálezov (ďalej len „prevod“). V 7 prípadoch sú prevody rozpracované a ich dotiahnutie bude 
možné v roku 2015. Týka sa to najmä pozastavených prevodov - Prešovský samosprávny kraj, 
ktorý dlho nesúhlasil s prevodom vlastníctva a správy hnuteľných archeologických nálezov na 
nim zriadené múzea, napriek pokračujúcej intenzívnej komunikácii. Prešovský samosprávny 
kraj nakoniec koncom decembra 2014 súhlasil s prevodom archeologických nálezov do svojej 
správy. V 18 prípadoch je proces ukončený. Všetky zmluvy, ktorými PU SR  previedol 
vlastníctvo alebo správu týchto nálezov boli zverejnené v zmysle platných predpisov na 
webovom sídle PU SR  
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/data/File/Financny%20servis/Zmluvy/Zmluvy%2012-
4.xls.  

Oproti minulosti (vyhodnotenia za roky 2011 až 2012) došlo nielen k nárastu žiadostí 
o prevod, ale aj úspešnosti ich realizácie. Takisto sa výrazne zlepšilo dodržiavanie zákonných 
podmienok, za ktorých je PÚ SR správcom archeologických nálezov a za ktorých môže 
uskutočniť prevod, zo strany žiadateľov o prevod, konkrétne osôb oprávnených vykonať 
archeologický výskum. Ide najmä o kvalitu, čiže úplnosť informácii v prírastkových 
katalógoch, či vôbec splnenie si zákonnej povinnosti odovzdať príslušné výskumné 
dokumentácie krajským pamiatkovým úradom. Naďalej, aj keď v menšej miere, zostáva 
problematickým získanie súhlasu s prevodom zo strany niektorých nadobúdateľov 
vlastníctva/správy. Nesúhlas ešte v roku 2013 vyjadril Nitriansky samosprávny kraj. Od 
1.7.2014 novelou pamiatkového zákona má PÚ SR povinnosť previesť správu vlastníctva 
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archeologických nálezov spolu s príslušnou výskumnou dokumentáciou. Rovnako v tejto 
novele je možnosť pre zefektívnenie prevodov uskutočniť zo strany PÚ SR v rámci štátneho 
pamiatkového dohľadu kontrolu depozitárov oprávnených právnických osôb na vykonanie 
archeologických výskumov ešte pred samotným prevodom. Kontroly depozitárov 
oprávnených právnických osôb sa v roku 2014 zo strany PÚ SR neuskutočnili. V rámci 
odboru sa uskutočnilo niekoľko kontrol stavu depozitára v Trnave a tiež v priebehu júla až 
augusta sa uskutočnila revízia nálezov v rámci príručného depozitára v odbore archeológie. 
Koncom decembra 2014 sa začal spracovávať depozitárny poriadok oboch depozitárov, podľa 
vzorov zo Slovenského národného múzea a z Múzea v Kežmarku.  
 
PÚ SR sa v spolupráci s KPÚ pripravoval od začiatku r. 2014 na zmeny vo výkone štátnej 
správy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 104/2014 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa pamiatkový zákon od 1.7.2014.  
 

• Činnosť poradných orgánov, komisií a sekcií:  
 
Odborno-metodická komisia: 
V roku 2014 sa Odborno-metodická komisia PÚ SR (ďalej len „OMK“) zišla na dvanástich 
riadnych zasadnutiach a na dvoch zasadnutiach Subkomisie pre obnovu Bratislavského hradu. 
Posúdených bolo 101 dokumentácií k pamiatkovým výskumom. V rámci interných materiálov 
bolo v komisii posúdených 9 dokumentácii zásad ochrany pamiatkových území, 4 návrhy na 
vyhlásenie ochranného pásma a 1 návrh na vyhlásenie PZ. Na základe hodnotení odbornej 
praxe jednotlivých žiadateľov bolo vydaných 15 stanovísk k udeleniu osvedčení o osobitnej 
odbornej spôsobilosti na výkon pamiatkového výskumu. 
 

 
  

OMK 
Celkový 
počet 

Schválené 
bez 
pripomienok 

Schválené 
s pripomienkami 

Neschválené 

Posudzované pamiatkové 
výskumy 

101 
42 55 4 

Posudok k udeleniu 
osvedčenia o osobitnej 
odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkového 
výskumu  
 

15 

14 1 0 

Posudzované zásady ochrany, 
obnovy a prezentácie hodnôt 
pamiatkového územia 

9 
0 8 1 

Posudzované návrhy na 
ochranné pásma 

4 
0 4 0 

Posudzované iné odborné 
materiály 

1 
0 0 1 

Posudzované problematické 
prípady 

0 
0 0 0 
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Subkomisia OMK pre archeológiu: 
 

 
PÚ SR vydal v roku 2014 505 stanovísk k výsledkom archeologických výskumov k 478 
výskumným dokumentáciám, z nich bolo v r. 2014 opätovne posúdených 24. 3 výskumné 
dokumentácie boli posúdené, prípadne už opätovne posúdené ešte pred rokom 2014, avšak 
opätovné stanoviská k výsledkom výskumu boli vydané až v r. 2014. 
 
Reštaurátorská komisia: 

Zoznam posudzovaných reštaurátorských dokumentácii :  

Chtelnica, kaštieľ – východný pavilón s kaplnkou, č. ÚZPF 881/1-7, „Kaštieľ Chtelnica, 
východný pavilón – kaplnka. Reštaurátorský výskum.“ Spracovali: Mgr.art. Andrej Krchňák, 
Mgr.art. Michal Pleidel, Mgr.art. Tomáš Kružlík, zodpovedný reštaurátor Mgr.art. Jana 
Balážiková 

Bratislava, Sedlárska 8, dom meštiansky, č. ÚZPF 213/1 - „Návrh na reštaurovanie. Drevený 
trámový strop v objekte Sedlárska 8, Bratislava“, spracovateľ: Mgr.art. Pavol Ševčík 
 
Nové Mesto nad Váhom, rímsko-katolícky (ďalej len „r.k.“) kostol Narodenia Panny Márie, č. 
ÚZPF 1277/1 - „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie. Omietky fasád kostola – 
exteriér. Fasády r.k. kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom“, 
spracovatelia: akad. mal. M. Šurin, Mgr.art. A. Krchňák 
 
Subkomisie in situ: 1 

Rabčice, r.k. kostol Všetkých svätých, reštaurovanie troch barokových oltárov (Mgr.art. 
František Šmigrovský, ; štátny pamiatkový dohľad: KPÚ Žilina) 

Prešov, r.k.. Kostol sv. Mikuláša – Gotický portál vo svätyni (Mgr. art. M. Kukura a kol., 
štátny pamiatkový dohľad KPÚ Prešov) 

 

Subkomisia Odborno-metodickej 
komisie pre archeológiu 

Celkový 
počet 

Schválené Neschválené 

Posudzované archeologické výskumy 505 219 
286 (z toho 91 
vrátených na 
prepracovanie) 

Posudok k udeleniu osvedčenia 
o osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkového výskumu  

7   

Posudok k predĺženiu osvedčenia 
o osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkového výskumu 

16   

Reštaurátorská komisia 
Celkový 
počet 

Schválené bez 
pripomienok 

Schválené 
s pripomienkami 

Neschválené 

Posudzované reštaurátorské dokumentácie 3 
 3  
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Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu: 

 

 

Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva – vývozná komisia: 

 
Sekcie PÚ SR: 

Sekcie PÚ SR Celkový počet 
zasadnutí 

Sekcia archeológie 2 

Sekcia historickej zelene 3 

Sekcia hrady a fortifikácie 0 

Sekcia kaštiele a kúrie 1 

Sekcia ľudovej architektúry 0 

Sekcia sakrálnej architektúry 1 

Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 3 

Sekcia pamiatok histórie, výtvarných a umelecko-remeselných 
pamiatok 

0 

Sekcia technických pamiatok 0 

Sekcia pamiatkových území 0 

 

2. Príprava podkladov a správne konania vo veci vyhlasovania  objektov a predmetov   
za NKP, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP, podľa stanoveného plánu a aktuálnej 
potreby.  
 
V sledovanom období PÚ SR - Odbor štátneho informačného systému (ďalej len „OŠIS“) 
realizoval:  

• celkový počet správnych konaní :                                        154 
• vyhotovenie odborných podkladov pre správne konania :   162 

 

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu 
Celkový 
počet 

Počet 
odsúhlasených 

Počet 
neodsúhlasených 

Podnety a podklady na vyhlásenie veci za NKP 147 115 32 

Podnety a podklady na zmenu vyhlásenia veci za 
NKP 

45 38 7 

Podnety a podklady na zrušenie vyhlásenia veci za 
NKP 

35 16 19 

Prerokované podnety a podklady spolu 227 169 58 

Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva – vývozná komisia 

Riešené problémy 
Celkový počet 
9 
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Odbor celkovo vydal:  
 

• Rozhodnutia o vyhlásení NKP :      131 
• Rozhodnutia o zmene vyhlásenia NKP (zúženie objektovej skladby) :     3 
• Rozhodnutia o zrušení NKP:         18 
celkový počet rozhodnutí :       152 

 
• Stanoviská, vyjadrenia :         27 

Rozhodnutia o vyhlásení za NKP: 
• Nitrianske Pravno, kalvária 
• Banská Bystrica, ev. cintorín 
• Vyhne, kaplnka kúpeľná 
• Nitra, archeologické nálezisko – kláštor kamaldulov 
• Dolné Zelnice, mauzóleum 
•  Bratislava, m.č. Staré Mesto, Mickiewiczova ul., Nemocnica s areálom 
• Veličná, Kalvária 
• Sládkovičovo, sýpka 
• Sládkovičovo, mlyn parný 
• Kurima, kaplnka pohrebná 
• Bratislava, m. č. Ružinov, Zimný prístav, hala lodná a výťah lodný  
• Sulín, sýpka 
• Beluj, dom a stavba hospodárska 
• Podbiel, stavby hospodárske 
• Ružomberok, Vlkolínec, budovy hospodárske 
• Dechtice, Pivnica, ľadovňa 
• Štrba, vila   
• Veľký Ďur, kaštieľ č. súp. 543 
• Klasov, Hlavná 287, kaštieľ a park 
• Trnava, Halenárska 14, dom meštiansky 
• Nitra-Kynek, škola 
• Nitra-Chrenová, Tr. A. Hlinku 2, škola 
• Petrovany, kaštieľ a park 
• Podhorany, kúria s areálom 
• Trnava, Halenárska 16, dom meštiansky 
• Trnava, Jeruzalemská 38, dom meštiansky 
• Hlohovec, Pribinova 4, dom mestský 
• Vysoké Tatry-Vyšné Hágy, kaštieľ č. 22 
• Banská Štiavnica, Horná Ružová 12, dom banícky 
• Banská Štiavnica, Horná Ružová 13, dom banícky 
• Liptovský Ondrej, kúria č. 59 
• Levoča, Kežmarská cesta 1, kúria a záhrada 
• Rajecké Teplice, Lesná 12, budova administratívna 
• Kočovce, areál kaštieľa- rozšírenie objektov NKP 
• Tomášikovo, areál kaštieľa – rozšírenie objektov NKP 
• Pečeňady, areál kaštieľa - rozšírenie objektov NKP 
• Malé Vozokany, kaštieľ - rozšírenie objektov NKP 
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• Bratislava, Hodžovo nám. 1, palác mestský s areálom  - rozšírenie objektov 
NKP 

• Bratislava, Nám. slobody 1, palác mestský a park - rozšírenie objektov NKP 
•  Poprad, kostol r.k. sv. Egídia s areálom - rozšírenie objektov NKP 
• Veličná, kostol r.k. sv. Michala - rozšírenie objektov NKP 
• Bobot, kostol r.k. sv. Mikuláša s areálom - rozšírenie objektov NKP 
• Mníchova Lehota, kostol r.k.  Trojice s areálom - rozšírenie objektov NKP 
• Petrova Lehota, kostol r.k. sv. Michala - rozšírenie objektov NKP 
• Motešice, kostol s opevnením - rozšírenie objektov NKP 
• Šivetice, kostol s areálom  -  rozšírenie objektov NKP 
• Plešivec, kostol a zvonica - rozšírenie objektov NKP 
• Soblahov, kostol r.k. sv. Mikuláša - rozšírenie objektov NKP 
• Hronský Beňadik, kostol r. k. sv. Egídia - rozšírenie objektov NKP 
• Roztoky, kostol gr.k. s areálom - rozšírenie objektov NKP 
• Horné Obdokovce, Mauzóleum – rozšírenie objektov NKP 
• Koceľovce, kostol ev. – rozšírenie objektov NKP 
• Partizánske, časť Šimonovany, kostol r.k. P. Márie - rozšírenie objektov NKP 
• Stráňavy, r.k. kostol. PM Sedem. - zvon historizujúci z 1894 od F.V.Fischera 
• Kežmarok, r.k. kostol sv. Kríža - socha voľná sv. Michal arch. gotická 
• Kežmarok, r.k. kostol sv. Kríža - kríž s korpusom gotická ľudová práca 
• Kežmarok, r.k. kostol sv. Kríža - epitaf Žigmunda Moesa renesančný 
• Kežmarok, r.k. kostol sv. Kríža - obraz záv. sv.Jána Nep. a rám barokový 
• Kežmarok, r.k. kostol sv. Kríža - obraz záv. sv. Alžbety Durínskej romant. 
• Kežmarok, r.k. kostol sv. Kríža - truhlica neskorogotická drevená obíjaná 
• Trenčianske Mitice, r.k.kost.sv. Juraja - sanktuárium s mrežou gotické 
• Adamovské Kochanovce, ev.a.v. kostol - zvon klasic. z 1817 od K.Filgradera 
• Adam.Kochanovce, r.k. kostol .sv. Petra a Pavla - zvon klasic.z1828 od 

K.Zadla 
• Beckov, zvonica - zvon sv. Michala ranobarokový z r. 1689 
• Drietoma, r.k. kostol sv. Kataríny - zvon barokový z r. 1734 
• Dolná Súča, zvonica - zvon klasicistický z r. 1841 od K. Zadla 
• Horná Súča-Závrská, zvonica - zvon historizujúci z r.1874 od J.Zwillinga 
• Horné Srnie, r.k. kostol sv. Jána Nep.-zvon historiz. z 1864 od F.V.Fischera 
• Kostolná-Záriečie, r.k. kostol sv. Kozmu a Damiána - zvon klas., 1823 od 

Hackenberg 
• Hlohovec, r.k. kostol Vš.sv. - oltár bočný Narodenia Krista rokokový 
• Hlohovec, r.k. kostol Vš.sv. - oltár bočný PM Lurdskej z r. 1794 
• Hlohovec, kláštor františkánov - obrazy martýria frant.svätcov - súbor 8 ks 
• Hlohovec, kláštor františkánov - obraz záv. Krista v Getsemanskej záhrade 
• Hlohovec, kláštor františkánov - obraz záv. Sťatie sv. Barbory barokový 
• Hlohovec, r.k. kostolVš.sv.- sochy voľné súbor 3ks - PM, sv.Mikuláš a biskup 
• Hlohovec, r.k. kostol Vš.sv. - súsošie Kalvárie zo 4. štvrtiny 18. stor. 
• Hlohovec, r.k. kostol Vš.sv. - paramentár z konca 18. storočia 
• Hlohovec, r.k. kostol Vš.sv.-skriňa organová a pozitív od M.Vavra z r. 1867 
• Košice, DPMK, a.s. - električka dvojnápravová K.V.K.V. ev.č. 1 z r. 1913 
• Vrbov, ev.a.v.kostol-oltár s obrazom Krista od L.Mednyánskeho z r.1884 
• Beckov, r.k. kostol sv.Štefana Kráľa - krstiteľnica stenová a obraz zo 17 .st. 
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• Beckov, r.k .kostol sv.Štefana Kráľa - pastofórium gotické zo zač.15. stor. 
• Trenčín, r.k. kostol Nep.počatia PM - lampy secesné - súbor 6 ks z 1908-09 
• Trenčín, r.k. kostol Nep.počatia PM - lampy secesné - súbor 4 ks z 1908-09 
• Trenčín, r.k. kostol Nep.počatia PM - lampy secesné - súbor 3 ks z 1908-09 
• Bratislava 1, historická budova SND - luster z r. 1967-72 od V.Ciglera 
• Dubodiel, r.k. kostol Najsv.Sviatosti - zvon PM historiz. od I.Hilzera, 1868 
• Mníchova lehota, r.k .kostol sv. trojice - zvon sv. Vendelína z r. 1840 
• Štvrtok, ev.a.v. zvonica - zvon historizujúci od F. Walsera z r. 1875 
• Trenčianska Turná, r.k. kostol sv. Martina - zvon klas. od K.Zadla z 1832 
• Trenčianska Turná, r.k. kostol sv. Martina - zvon hist. od P.Ranka z 1894 
• Lúčka, r.k.kostol sv. Trojice - pacifikál klasicistický z 1. pol. 19. stor. 
• Lipany, r.k .kostol sv. Martina - erb mesta Lipany renesančný z r. 1659 
• Trenč.Teplice, r.k. kostolsv. Štefana - zvon hist., od fmySeltenhofer z 1887 
• Čermany, R.K.FÚ  -  obraz záv. PM s dieťaťom barokový z 1. pol. 18. stor. 
• Klasov, r.k. kostol Nanebovzatia PM - kazateľnica klasicistická z r. 1830 
• Malinovo, kaplnka kaštieľska - svätenička baroková z konca 17. stor. 
• Stará Lehota, r.k. kostol sv. Mikuláša - sanktuárium s mrežou z 15. stor. 
• Častkovce, zvonica obecná - zvon barokový od M.Orfandla z r. 1777 
• Moravské Lieskové, ev.a.v. kostol - zvon hist. od F.V.Fischera z r. 1891 
• Beckov, ev.a.v. zvonica - zvon historizujúci od F.V.Fischera z r. 1892 
• Bošáca, ev.a.v. zvonica - zvon historizujúci od F.V.Fischera z r. 1882 
• Modrová, r.k. kostol sv. Michala - zvon hist. od fmySeltenhofer z r. 1887 
• Horná Streda, r.k. kostol Vš.sv. - zvon renesančný z r. 1632 
• Haluzice, zvonica obecná - zvon renesančný od Z.Milnera z r. 1601 
• Beckov, r.k. kostol sv. Štefana - zvon barokový od J.Christelliho z r. 1734 
• Beckov, r.k. kostol sv. Štefana - zvon barokový od K.Filgradera z r. 1796 
• Nové Mesto n.V., r.k. kostol Nar.PM - zvon klasic. Od H.Eberharda z r.1823 
• Nové Mesto n.V., r.k. kostol Nar.PM - oltár bočný Ukrižovania z r. 1738 
• Nové Mesto n.V., r.k. kostol Nar.PM - oltár boč.sv. Anny z 1738, obraz 1856 
• Beluša, r.k. kostol sv. Alžbety - zvon klasicisti. od S.Hakenbergera z 1831 
• Lúka, r.k. kostol PM - zvon barokový od M.Orfandla z r. 1774 
• Poruba, r.k. kostol sv. Mikuláša - kazateľnica murovaná renesančná, 1633 
• Podhradie, r.k. kostol sv. Margity Ant. - zvon klas. z r. 1845 od Ad.Litmanna 
• Záborské, r.k. kaplnka sv. Jána Nep. - epitaf L.Farkaša renesančný, 1548 
• Levoča, ev.a.v. kostol - organ pozitív neskoroklasicistický z 2. pol. 19. stor. 
• Pezinok, r.k. kap. Kostol sv. Trojice - oltár boč. sv. Františka z Assisi, barok. 
• Pezinok, r.k.k. kostol sv. Trojice - oltár boč. sv. Fidela zo Sigmaringen, barok. 
• Pezinok, r.k. kap. kostol sv. Trojice - oltár boč. sv. Alžbety Uhorskej, barok. 
• Pezinok, r.k. kap. kostol sv. Trojice - oltár boč. sv. Felixa z Cantalice, barok. 
• Pezinok, r.k. kap. kostol .sv. Trojice - kazateľnica z 18. stor. 
• Kapušany, r.k. farský úrad - monštrancia novogotická z 19.-20. stor. 
• Šambron, gr.k. kostol PM Ochrankyne - socha voľná VirDolorum z 19. st. 
• Nové Mesto n.V., Prepozitúra - obrazy záv. prepoštov súbor 11 ks  17.-20.st. 
• Plavnica, r.k. farský úrad - kalich ranobarokový z 2. polovice 17. stor. 
• Plavnica, r.k. farský úrad- kalich neskorobarokový hladký z r. 1779 
• Plavnica, r.k. farský úrad - cibórium z nohy z r.1693 a kupy s vrchnákom z 20. 

stor. 
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• Plavnica, r.k. kostol PM - sochy oltárne súbor 7 ks barok. z 2. pol. 18. stor. 
• Ulič, gr.k. kostol sv. Mikuláša - ikona Kristus pred veľradou zo 17./18. stor. 

 

Rozhodnutia o zmene alebo zrušení vyhlásenia NKP: 

 
• Bohdanovce nad Trnavou, kostol r.k. s opevnením, zúženie o múr opevnenia 
• Dlhá nad Kysucou, stavba hospodárska 
• Prešov – Solivar, Dom meštiansky 
• Krivá, Kaplnka 
• Gelnica, Dom banícky 
• Osturňa,  Dom ľudový  
• Osturňa, stavby hospodárske 
• Štefanov nad Oravou, kúria č.95 
• Liptovský Hrádok, Ul. SNP 138, dom pamätný a tabuľa pamätná 
• Bardejov, vila Augustineum 
• Sobotište č. 238, dom pamätný a tabuľa pamätná  
• Ľubica, Ul. gen. Svobodu 127, dom meštiansky a tabuľa pamätná 
• Kežmarok, Kostol. nám. 29, dom meštiansky 
• Kežmarok, Kostol. nám. 27, dom meštiansky 
• Kežmarok, Kostol. nám. 33, dom meštiansky 
• Varín, r.k. kostol sv. Trojice – kazateľnica 
• Lietava, r.k.kostol Povýšenia sv. Kríža - tabuľky kánonové 2ks 
• Teplička n. Váhom, r.k.kostol sv. Martina - tabuľka kánonová 
• Legnava, r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa - svietnik Trojica 
• Dlhé Pole, r.k. farský úrad - kríž s korpusom č. 4822/0 
• Nové Mesto n. Váhom, r.k. farský úrad - kachle keramické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. : Pamiatkový fond Slovenskej republiky (r. 2014):  
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Počet hnuteľných NKP (PP) 
 

14 880 
(33 794 PP) 

Počet nehnuteľných NKP (PO) 
 

9 862 
(15 941 PO) 

Počet pamiatkových rezervácií MPR / PRĽA 
 

17 MPR +  
1 PR tech.diela /  
10 PRĽA 

Počet pamiatkových zón platné / zrušené 
 

83 platných 
16 zrušených 

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

1 602 HNKP 
(1 861 PP) 
2 745 NhNKP 
(3 172 PO) 

Nárast objektov nehnuteľné - (AIS OP)  
Vyhlásené NKP / PO 
 

22 KP  
132 PO 

Zrušené vyhlásenie NKP / PO 
 

15 KP 
17 PO 

Nárast objektov hnuteľné - (AIS OP)  
Vyhlásené NKP / PP 
 

80 KP 
163 PP 

Zrušené vyhlásenie NKP / PP 
 

11 KP 
14 PP 

Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu (PO)  
Dobrý 
 

4 875 

Vyhovujúci 
 

5 887 

Narušený 
 

3 218 

Dezolátny 
 

868 

V obnove 
 

724 

Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy (PO)  
Štát 
 

1 516 

Samospráva obcí 
 

4 120 

Cirkvi 
 

4 197 

Právnické osoby 
 

1 215 

Fyzické osoby  
 

4 550 
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3. Vypracovávanie návrhov na OP a správne konania vo veci vyhlásenia OP : 
 
PÚ SR v roku 2014 spracovával uvedené OP: 

• OP NhNKP podľa harmonogramu: 
- Čelovce, ev.a.v. kostol – druhé konanie, OP vyhlásené, právoplatné,  
- Jasov, kláštor premonštrátov – OP vyhlásené, právoplatné 
- Šivetice, rotunda – OP vyhlásené, právoplatné  
- Plešivec, kostol a zvonica – OP vyhlásené, právoplatné  
- Kolíňany, r. kat. farský kostol – návrh OP rozpracovaný 
- Kapušany, hrad – OP rozpracované  
- Jur nad Hronom, kostol – mimo plán, podnet KPÚ -  OP rozpracované  
- Jasenov, hrad - rozpracovaný návrh OP 
- Martin, Predná Hora – presun na r.2015  
- Žipov, kaštieľ – OP vyhodnotené ako neopodstatnené  
- Chtelnica, kaštieľ a park – najprv aktualizácia NKP, potom zistenie 

opodstatnenosti OP, v kladnom prípade presun na r.2015  
- Bradlo, mohyla – presun na r.2015, nahradené akútnejšou Ludrovou- OP 

NKP kostola Všechsvätých 
 

Malá Mača, OP NKP kostola sv. Margity - spracované stanovisko a mapa 
k archeologickému potenciálu OP v rámci konania o preskúmavaní 
rozhodnutia 
 

Iža - Leányvár, dopracovanie a rozšírenie územia navrhovaného OP - 
spracované doplnenie návrhu OP o územie východne od NKP, t. j. katastrálne 
územie Komárno – Veľký Harčáš, návrh bol prerokovaný v OMK v auguste 
2014. 
 

• OP Nh NKP podľa akútnej potreby: 
- Ludrová, r.kat. kostol – odvolacie konanie  
- Bojnice, hrad a ďalšie NKP – zmena vyhlásenia OP, právoplatné  
- Žilina - Závodie, r. kat. kostol – zmena vyhlásenia OP, právoplatné 
 

• OP PR  a pamiatkových zón (ďalej len „PZ“) vo vzťahu k definitívne 
upraveným hraniciam:  
- PZ Modra –  OP v správnom konaní   

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

 
V sledovanom období PÚ SR - OŠIS realizoval overovanie zhody a posúdenia celkového 
stavu 2 NKP po ich vrátení:  
Obraz tabuľový závesný sv. Ján Krstiteľ a sv. Barbora č. ÚZPF 67/0, gotický z r. 1500 od 
Colyna de Cotera  
NKP vrátená do Dómu sv. Martina v Bratislave koncom r. 2013 z Bruselu, odkiaľ bola 
vyvezená na výstavu „L´Héritage de Rogier van der Weyden. La peinture á Bruxelles „1450 - 
1520“. 
Nitriansky evanjeliár /kódex/ č. ÚZPF  2613/0, pozostávajúci zo staršej románsko-
ranogotickej textovej časti z 11. stor. a mladšej gotickej väzby so striebornou pozlátenou 
titulnou doskou pravdepodobne z 15. stor. 
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NKP vrátená do Biskupského paláca v Nitre vo februári 2014, odkiaľ bola vyvezená do 
Vatikánu na výstavu „SS. Cirillo e Metodio - i Patroni dÉuropa. Le piú antiche 
testimonianze del cristianesimo in Slovacchia“.  

 
5. Monitoring stavu zachovania území lokalít svetového kultúrneho dedičstva. 
 
A/ Pravidelný dvojročný cyklus monitoringu svetového kultúrneho dedičstva pokračoval 
v roku 2014 realizáciou monitoringu území svetového kultúrneho dedičstva pre 
posúdenie stavu zachovania ich jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity a 
uplatnenie účinných nástrojov pri ich ochrane, ako je adekvátny riadiaci systém. Identifikácia 
problémov a ohrozenia hodnôt lokalít umožňuje prijať adekvátne riešenia na ich 
predchádzanie. PÚ SR v zákonných medziach prijíma každoročne opatrenia na nápravu, 
pokiaľ však indikuje ohrozenie hodnôt mimo svojej pôsobnosti, upozorní na problém 
kompetentné subjekty.  
Jedinečné svetové hodnoty všetkých lokalít svetového kultúrneho dedičstva boli v roku 2014 
zachované, ale existujú viaceré ohrozenia, ktoré je potrebné riešiť. V rámci zabezpečenia 
ochrany a adekvátneho stavu zachovania kultúrnych lokalít zapísaných do Zoznamu 
svetového dedičstva je nevyhnutné združiť a skoordinovať úsilie v rámci jednotlivých zložiek 
verejnej správy na všetkých stupňoch riadenia. Stav zachovania území svetového dedičstva 
možno hodnotiť ako uspokojivý a postupne sa zlepšujúci aj vďaka štátnym dotačným 
schémam, určeným prioritne pre lokality svetového kultúrneho dedičstva. Zlepšilo sa aj 
riadenie lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Aktuálne je spracovávaná aktualizácia 
manažment plánu, ktorá stanoví priority na nasledujúce obdobie 10-tich rokov pre časť 
lokality Levoča Spišský hrad a pamiatky okolia. Starostlivosť o zachovanie lokalít je 
multidisciplinárna činnosť, preto je potrebné koordinovať aktivity a vhodnou formou 
pokračovať v medzirezortnej spolupráci, prioritne s rezortom životného prostredia. 

Je však viac oblastí, v ktorých sa prejavuje negatívny vplyv na lokality. Mnohé indikované 
problémy a nedostatky sú dlhodobého charakteru a boli uvedené v periodických správach o 
stave zachovania lokalít, preto ich tu neuvádzame všetky, ale upozorňujeme na tie 
najvýznamnejšie:  

Najvýraznejšie sú rozvojové tlaky spôsobené rozvojom turizmu, sústredené hlavne v 
území obce Štiavnické Bane s lokalizáciou banských diel. Ochrana charakteru 
montánnej krajiny je v tejto oblasti veľmi náročná. V súvislosti s ohrozeniami lokalít 
spôsobenými návštevníkmi a turizmom je problematická situácia z hľadiska dopravy, 
parkovacích kapacít a lokalizácie odstavných plôch. Parkovací systém nie je 
dobudovaný a nie je vždy ani jasná koncepcia riešenia.  

Krádeže a vandalizmus patria medzi faktory, ktoré predstavujú riziká a spôsobujú 
značné problémy (Žehra, Spišské Podhradie, Banská Štiavnica, a i.). Ide hlavne o 
opustené alebo málo využívané objekty baníckej zástavby, opustené, alebo len 
sporadicky využívané obytné domy, kostoly, ktoré svojou lokalizáciou v odľahlejších 
polohách dávajú predpoklad na výskyt vandalizmu. Cieľom krádeží sa tak stáva 
hlavne plechová krytina a klampiarska výbava, ktorej absencia má pre daný objekt 
veľmi negatívne dôsledky. Rovnako negatívne dôsledky pre objekty má aj absencia 
okenných a dverných výplní.  

Samostatným problémom v konaniach o náprave a tiež pri ich následnej realizácii je  
opakujúca sa zmena vlastníkov objektov, ako aj nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Pri 
mnohých technických pamiatkach (hlavne banské diela) toto konanie znemožňujú 
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nevyriešené vlastnícke vzťahy, pretože pre viaceré objekty neexistujú listy vlastníctva. 
O obdobne komplikované konanie o náprave ide v prípade technických pamiatok vo 
vlastníctve firiem v likvidácii, ktoré nedisponujú finančnými prostriedkami a pokus o 
predaj týchto pamiatok  bol zatiaľ neúspešný.  

Rovnako problematická ochrana hodnôt lokality je aj v prípade rozdielneho názoru 
KPÚ a samosprávy, príslušného stavebného úradu. Predpokladom prijatia účinných 
opatrení je súčinnosť všetkých kompetentných orgánov verejnej správy, vrátane 
riadiacich skupín lokalít. Jedným z vážnych ohrození integrity lokality svetového 
kultúrneho dedičstva Historické jadro mesta Bardejov je výstavba komplexu tzv. 
XAWAX centra na Dlhom rade (bývalá pošta) v dotykovom území s lokalitou 
Historické jadro mesta Bardejov. Jedná sa o 5 podlažnú stavbu, ktorá má byť ponad 
Kellerovu ulicu prepojená so západnou časťou existujúcej zástavby ulice Dlhý rad. Je 
to negatívny zásah do urbanizmu mesta, pri ktorom dôjde k radikálnemu narušeniu 
chránených pohľadov monitoringu (č. 8 a č. 37). Výstavba je realizovaná v rozpore so 
zákonom č. 176/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Bardejov. KPÚ Prešov využíva 
všetky zákonné prostriedky na nápravu, dostal sa však do rozporu so stanoviskom 
mesta.  

U všetkých území svetového kultúrneho dedičstva je potrebné vylepšiť prezentáciu a 
propagáciu územia, zlepšiť informačný systém, sprievodcovské služby, kultúrne 
podujatia, vzdelávacie programy, vytvoriť podmienky pre dlhodobejší pobyt 
návštevníkov, zvýšiť ponuky služieb, rozptýliť návštevníkov do celého územia a pod. 
Rezervy sú hlavne vo zvyšovaní povedomia miestneho obyvateľstva a v jeho zapojení 
do procesu ochrany území lokalít.Na zachovanie lokality a starostlivosť o ňu priamo 
vplýva aj územnosprávne členenie, problematické je napr. to, že Spišský hrad 
a Spišské Podhradie ležia v dvoch krajoch.  

Pre účelnejšiu a komplexnejšiu ochranu územia je potrebné zlepšiť spoluprácu rezortu kultúry 
a rezortu ochrany životného prostredia. Spolupráca je síce nastavená na národnej úrovni 
prostredníctvom Medzirezortnej komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového 
kultúrneho dedičstva MK SR, ale to sa javí ako nedostatočné. Je potrebné nastaviť pravidelný 
systém monitoringu za životné prostredie na regionálnej úrovni. Rovnako je nutné zlepšiť 
ochranu lokalít vo vzťahu k ohrozeniam spôsobeným krízovými a mimoriadnymi situáciami 
či živelnými pohromami, s dôrazom na súčinnosť všetkých dotknutých rezortov. Ako akútne 
sa javí zabezpečenie stavu zachovania Spišského hradu, ktorý je ohrozený nestabilným 
podložím, prívalovými dažďami, bleskom, a i. V stave aktuálneho riešenia je problém 
nedostatočného zabezpečenia protipožiarnej ochrany drevených chrámov a ostatnej drevenej 
architektúry, ako jednej z najohrozenejších voči požiaru. Riešenie v širšej spolupráci 
dotknutých orgánov si vyžaduje tiež pretrvávajúci negatívny vplyv nelegálnych aktivít, najmä 
ohrození krádežami a vandalizmom, nelegálnymi archeologickými výskumami a i. 

B/ V 1. štvrťroku 2014 bola spracovaná aktualizácia hodnotenia stavebno-technického 
stavu a stavu zachovania objektov NKP v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 
vychádzajúca z údajov z cyklu monitoringu roku 2013 a reflektujúca zmeny na objektoch 
NKP, ktoré sa udiali i v priebehu začiatku roka. Zameriavala sa prednostne na objekty, ktoré 
boli hodnotené stupňom „narušený“ alebo „dezolátny“, ako aj na objekty, ktoré boli v 
uvedenom období v obnove. Výsledky hodnotenia boli poskytnuté MK SR ako jeden z 
podkladov pre rozhodovanie o pridelení dotácií z dotačného programu Obnovme si svoj dom. 
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C/ Stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva : 

Odborom osobitného archívu (ďalej len „OOA“) PÚ SR bola spracovaná výberová 
bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku 
za obdobie 1. 10. 2013 – 1. 10. 2014. 

- publikácie k svetovému dedičstvu – všeobecné: 6 bibliografických záznamov  
- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: 4 bibliografické záznamy 
- Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia: 4 bibliografické záznamy 
- Historické jadro mesta Bardejov: 1 bibliografický záznam 
- Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 2 bibliografické 

záznamy 

D/ Odvolacie konania týkajúce sa jednotlivých lokalít svetového kultúrneho dedičstva : 
za obdobie 01.10.2013 – 01.10.2014:  
PÚ SR – OPVŠS v rámci svojej činnosti v roku 2014 riešil nasledujúce problémy týkajúce sa 
lokalít svetového kultúrneho dedičstva : 

- Historické jadro mesta Bardejov: 

Problém – výstavba objektu mimo PR a OP Bardejov zasahujúceho do chráneného pohľadu 
na PR (opomenutie KPÚ Prešov ako dotknutého orgánu v konaní stavebného úradu). 

OPVŠS v tejto veci si podrobne preskúmal Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva ako aj zákony č. 176/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Bardejov 
(ďalej len „zákon o Bardejove“), č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji Banskej Štiavnice a jej 
okolia (ďalej len „zákon o Banskej Štiavnici“) ako aj dôvodové správy k týmto zákonom a 
snažil sa zistiť a určiť kompetencie orgánov na úseku ochrany pamiatkového fondu. 

Zistil, že tieto zákony (o meste Bardejov a o meste Banská Štiavnica) sú určené samosprávam 
na výkon činností spojených so zabezpečovaním Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva, určujú povinnosti samosprávam a určujú orgány vykonávajúce ich 
kontrolu. 

Na základe uvedeného dospel OPVŠS k záveru, že mimo vymedzených území definovaných 
pamiatkovým zákonom môžu pamiatkové orgány vykonávať iba kontrolnú činnosť v súlade 
so zákonmi o meste Bardejov a o meste Banská Štiavnica, t. j. môžu upozorňovať na zistené 
nedostatky. 

Pri preskúmavaní manažment plánov odbor zistil ich nejednotnosť (rôzna platnosť, rôzna 
štruktúra materiálov) a to aj napriek tomu, že sú financované MK SR ako štátna pomoc vo 
vzťahu k jednotnému plneniu Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva. Taktiež nie je jasne definované kto tieto manažment plány kontroluje –  kvalitu, 
plnenie, dodržiavanie, zodpovednosť. 

- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: 

Okruhy problémov: 

 parkovanie v PR Banská Štiavnica 
 výstavba rodinného domu v PR Banská Štiavnica 
 veľkorozmerné reklamné zariadenie o OP PR Banská Štiavnica 
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 prestavba rodinného domu v OP NKP vo Svätom Antone 
 petícia občanov za zrušenie PR Štiavnické Bane 

Odvolacie konania boli vedené iba v Banskej Štiavnici (3). Táto lokalita sa javí už niekoľko 
rokov ako viac problematická a to z dôvodu konfliktu záujmov vlastníkov nehnuteľností v 
chránenom území a verejného záujmu ochrany pamiatkového fondu svetového významu. 

Zoznam preskúmavaných rozhodnutí: 

1. Banská Štiavnica, Horná Ružová 8 /zámer úpravy nehnuteľnosti/ – rozhodnutie 
KPÚ zmenené 
2. Banská Štiavnica, Pod Červenou studňou 5 /zámer úpravy nehnuteľnosti/ – 
rozhodnutie KPÚ zrušené a vrátené na ďalšie konanie 
3. Banská Štiavnica, 8. mája /zamietnutý zámer realizácie novostavby/ – rozhodnutie 
KPÚ potvrdené 

Zoznam preskúmavaných záväzných stanovísk (ZS): 

1. Križovatka – ZS k umiestneniu veľkorozmerného reklamného zariadenia – 
potvrdený nesúhlas 
2. umiestnenie 5 ks reklamných informačných zariadení umiestnených na stĺpy 
verejného osvetlenia na ul. Križovatka, pozícia č. 1; ul. A. T. Sytnianskeho, pozícia č. 
2; ul. Lesnícka, pozícia č. 3; ul. Drevená, pozícia č. 4 a 5 v meste Banská Štiavnica – 
potvrdenie nesúhlasu 
3. Svätý Anton, zámer úpravy dvoch nehnuteľností v OP – zmena záväzného 
stanoviska 

OPVŠS neviedol žiadne konanie v lokalitách Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského 
oblúka; Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec; Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. 

V roku 2014 bolo súdmi SR právoplatne rozhodnuté o jednej žalobe týkajúcej sa  
Historického jadra mesta Bardejov, kde Slavomír Grohoľ z Bardejova žaloval PÚ SR a 
požadoval preskúmať zákonnosť rozhodnutia PÚ SR č. PÚ-11/1026-2/5783/55/NEM – 
konanie o náprave (odstránenie unimobunky). Najvyšší súd SR rozsudkom zo dňa 24. 09. 
2014 zamietol žalobu a potvrdil rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorým bolo potvrdené 
rozhodnutie PÚ SR a KPÚ Prešov. Aj v tomto rozsudku Najvyšší súd SR potvrdil namietanú 
právoplatnosť vyhlásenia Pamiatkovej rezervácie Bardejov za chránené pamiatkové územia. 

Na Najvyššom súde SR (odvolací súd) je doposiaľ nerozhodnuté o žalobe Ing. Jána Čamaja z 
Banskej Štiavnice, ktorý napadol rozhodnutie PÚ SR č. PÚ-13/7949-3/33388/35/HAB (zámer 
obnovy NKP - Banská Štiavnica, Kammerhofská 15). Prvostupňovým rozsudkom Krajského 
súdu v Banskej Bystrici bola žaloba zamietnutá.  

Odborom preskúmavané rozhodnutia KPÚ vykazujú vyššiu kvalitu (odbornú aj procesnú) 
oproti predošlým rokom. 

E/ Nárast NKP/PO v lokalitách SKD v r. 2014 bol nasledovný (NKP/PO): 

- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia:     2/2  
- v ostatných lokalitách svetového kultúrneho dedičstva ostal počet NKP nezmenený. 
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V roku 2014 boli geodeticky zamerané a naskenované tieto NKP v lokalitách svetového 
kultúrneho dedičstva (projekt Digitalizácia pamiatkového fondu): 

ID 
obec/katastrálne 
územie objekt 

počet 
objektov dokumentoval 

60202483001 Banská Štiavnica klopačka 1 OGD 

60202555001 Banská Štiavnica dom meštiansky 1 OGD 

70101703001 Bardejov dom meštiansky 1 OGD 

71201247001 Bodružal kostol s areálom 3 OGD 

71200096001 Bodružal ikonostas 1 OGD 

71201247001 Bodružal nástenná maľba 1 OGD 

70100185001 Hervartov kostol drevený a múr ohradný 2 OGD 

70100185001 Hervartov nástenná maľba 1 OGD 

70100185001 Hervartov nástenná maľba 1 OGD 

70100193001 Hervartov krstiteľnica 1 OGD 

70100183002 Hervartov obrazy kalvárie 3 OGD 

60100051001 Hronsek kostol drevený 1 OGD 

60100051002 Hronsek zvonica drevená 1 OGD 

71200213001 Ladomirová kostol s areálom 4 OGD 

71200316001 Ladomirová ikonostas 1 OGD 

50300228001 Leštiny kostol drevený 1 OGD* 

70402892001 Levoča kostol 1 OUTSOURSING 

70402891001 Levoča radnica s areálom 4 OUTSOURSING 

70404205001 Levoča oltár sv. Mikuláša 1 OGD* 

70404202001 Levoča oltár sv. Petra a Pavla 1 OGD* 

80900086001 Ruská Bystrá kostol drevený 1 OGD 
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*V procese - treba dokončiť zber dát (jar 2015) 

Objekty NKP boli dokumentované jednak cez externých dodávateľov – veľké objekty 
a  komplexy, napr. MPR a hrady, menšie objekty boli dokumentované interne – PÚ 
SR- odbor digitalizácie a a grafickej dokumentácie (ďalej len „ODGD“). Pri vytváraní 
dokumentácie platí, že sú pri digitálnom dokumentovaní použité minimálne dve z 
týchto metód: digitálna fotografia, globálne navigačné satelitné systémy (GNSS), 
geodetické zameranie, 3D laserové meranie, fotogrametria, gigapixelový záber, 
elevačná fotografia a panoráma. Výstupy sú v rôznom štádiu spracovania. 

 
6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho 

dedičstva Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.  
 

80901519001 Ruská Bystrá ikonostas 1 OGD 

70410945001 Spišské Podhradie synagóga 1 OGD* 

70400782001 Spišská Kapitula kostol 1 
OUTSOURSING, 
OGD 

Spišská Kapitula MPR 
Urban. 
súbor 42 OUTSOURSING 

51000253001 Tvrdošín kostol 1 OGD 

50802835001 Vlkolínec dom ľudový 1 OGD 

50802839001 Vlkolínec dom ľudový 1 OGD 

50802844001 Vlkolínec dvor roľnícky 4 OGD 

50802847001 Vlkolínec dvor roľnícky 6 OGD 

50802860001 Vlkolínec dvor roľnícky 3 OGD 

50802861001 Vlkolínec dvor roľnícky 2 OGD 

50802866001 Vlkolínec dvor roľnícky 2 OGD 

50802867001 Vlkolínec dvor roľnícky 3 OGD 

50802856001 Vlkolínec zvonica drevená 1 OGD 

81000830001 Žehra hrad 43 OUTSOURSING 

81000827001 Žehra kostol 1 OGD* 
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Každoročnou súčasťou pravidelného monitoringu je aj sledovanie stavu drevnej hmoty 
objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva Drevené  chrámy v slovenskej časti 
Karpatského oblúka, ktorý bol realizovaný Chemicko-technologickým oddelením PÚ 
SR v spolupráci s ORA Bratislava. V rámci monitoringu bola sledovaná relatívna 
vzdušná vlhkosť v interiéri objektov a relatívna vlhkosť drevnej hmoty. Súčasne bol 
sledovaný stav drevnej hmoty v interiéri a exteriéri objektov ako aj aktivita 
drevokazných organizmov. Monitoring drevených chrámov (Hronsek, Leštiny, 
Tvrdošín, Bodružal, Hervartov, Kežmarok, Ladomírová, Ruská Bystrá) bol 
realizovaný počas jarných mesiacov. Výsledky monitoringu boli poskytnuté riadiacej 
skupine drevených chrámov, aby vlastníci mohli prijať opatrenia na nápravu pri 
indikovaných problémoch. Výsledná záverečná správa monitoringu drevnej hmoty je 
prístupná na webovej stránke PÚ SR:  

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

7. Monitoring klimatických podmienok v interiéri NKP kostol sv.  Jakuba v Levoči. 
  

Úlohu spracoval ORA v Levoči za rok 2014, kedy sa uskutočnilo meranie 
stanovených indikátorov monitoringu – teploty, vlhkosti, rosného bodu. Z výsledkov 
merania bola spracovaná správa poskytujúca numerický i grafický prehľad 
nameraných údajov. V sledovanom období sa vyskytli problémy so zvýšenou 
vlhkosťou v Kaplnke sv. Juraja a krátkodobo na chóre a  pri kazateľnici. Rosný bod sa 
nepriblížil ku kritickej hranici temperatúry priestoru kostola. Pri dvoch čidlách sa 
údaje nepodarilo načítať, pretože bola vybitá batéria. Vlastník objektu v súčinnosti s 
KPÚ Prešov a ORA Levoča bol požiadaný o odstránenie zistených nedostatkov a 
problémov. 

 

Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov na špecifickú činnosť – výkon štátnej správy 
vykazujeme v tabuľke č. 11/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

B/ Kontrakt : Zabezpečenie centrálnej evidencie  a informačných systémov 

 

Úlohy: 

1. Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia 
objektov a predmetov za NKP na základe podnetov  z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu 
NKP Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na základe 
aktuálnych podnetov. (PHÚ B. 3.) 

2. Aktualizácia údajov Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok 
(ďalej len „AISOP“) na základe výstupov z Revízie ÚZPF a prípravy Súpisu NKP, 
(formulár automatizovaného registra, vkladanie do databáz, vkladanie fotografií do 
databáz). (PHÚ B. 2.) 

3. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón (PZ), 
pamiatkových rezervácií (PR) a ich ochranných pásiem OP  pre zverejnenie na 
webovej stránke PÚ SR. (PHÚ B. 4.) 

4. Dopĺňanie registrov pamiatkových území a OP pamiatkového fondu (PHÚ B. 5. , B. 
9., B. 10.): 

- zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia 
pamiatkových území a ich OP do registra, 

- poskytovanie údajov z revízie a vyhlasovania pamiatkových území a ich OP, 
- kompletizácia výmer parciel tých pamiatkových území, ktoré majú  

vyšpecifikovaný zoznam parciel po hranici aj vo vnútri územia, 
- digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov grafického 

informačného systému (ďalej len „GIS“), 
- poskytovanie  digitálnych údajov do mapových priemetov GIS, 
- spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01, 
- vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP za rok 2013 

Plnenie: 

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

Cieľom tejto časti úlohy je plnenie ustanovení zákona NR SR č. 49/2002 Z. z o ochrane 
pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov  uvedených v § 15 ods. 1 a 2, § 20 a § 22. 
Harmonogram je postavený na spracovávaní návrhov na vyhlásenie hnuteľných 
a nehnuteľných vecí za NKP tak ako vyplynú z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu NKP 
Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na základe aktuálnych 
podnetov. 
Metodika úlohy: identifikácia navrhovaných vecí, dopĺňanie vecných podkladov, získavanie 
informácií a podkladov k navrhovaným veciam z Katastra nehnuteľností, sústreďovanie, 
analýza a syntéza poznatkov; fyzická obhliadka a vyhodnotenie veci v teréne, 
fotodokumentácia a grafická dokumentácia, predloženie materiálov na rokovanie Komisie pre 
posudzovanie pamiatkového fondu, komplexné spracovanie návrhu v zmysle metodiky, 
správne konanie vyhlásenia veci za NKP, spracovanie rozhodnutia PÚ SR. Po nadobudnutí 
právoplatnosti vyhlásenia veci za NKP vkladanie textov a obrazových príloh do registra 
hnuteľných a nehnuteľných NKP.  
Hlavní riešitelia: ÚVŠS, ONKPaPÚ, OŠIS, KPÚ  
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KPÚ a odbory PÚ SR spracovali v roku 2014 spolu 159 podkladov, z toho 50 podkladov na 
vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP, 44 podkladov na vyhlásenie hnuteľnej veci za NKP, 15 
podkladov na zrušenie vyhlásenia, 11 podkladov na zmenu vyhlásenia, 39 podkladov na 
rozšírenie objektovej skladby NKP. Okrem podkladov, ktoré vyplynuli z Revízie ÚZPF, 
prípravy Súpisu NKÚ SR, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a  aktuálnych podnetov 
sa KPÚ Prešov v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy zameral na prípravu 
a spracovanie návrhov na zápis vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny v katastroch šiestich 
okresov severovýchodného Slovenska ako pamiatok histórie.  
KPÚ a PÚ SR spracovali a zaslali do Komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu 85 
podnetov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia veci za NKP. Po ich prerokovaní a schválení 
komisiou spracovali príslušné pracoviská podklad, v zmysle metodiky, tak aby bolo možné 
začať správne konanie, prípadne zaradili spracovanie podkladu do plánu na rok 2015. 

 

Podklady na vyhlásenie veci za NKP - nehnuteľné 
(§ 15, ods. 2) 

ONKP a PÚ 
Ondrejovce – kostol sv. Ondreja + cintorín 
prikostolný 1 KP / 2 PO 
Ondrejovce – kaplnka P. Márie + cintorín prikostolný 
1 KP / 2 PO 
Bratislava, prístav – hala lodná a výťah lodný  1 
KP/ 2 PO 
Hnilčík, banícke domy I.-IV.   1 KP / 4 PO 
Hnilčík – dom riaditeľa závodu   1 KP / 1 PO 
Bratislava -  Obilné silo býv. Ludwigov mlyn, 1 
KP / 1 PO 
Sládkovičovo - Cukrovar, dielňa hospodárskych 
strojov, sklad hmôt, sýpka, 1 KP / 3 PO 
Bratislava - Električkové depo, Petržalka 1 KP / 
1 PO 
OŠIS 
Sládkovičovo, areál cukrovaru – budova 
administratívna, oplotenie, kasíno 
Sobotište č. 238, dom pamätný a tabuľa 
pamätná  
Ľubica, Ul. gen. Svobodu 127, dom meštiansky 
a tabuľa pamätná 
Kežmarok, Kostol. nám. 29, dom meštiansky 
Kežmarok, Kostol. nám. 27, dom meštiansky 
Kežmarok, Kostol. nám. 33, dom meštiansky 
Veličná, Kalvária pri kostole 
KPÚ Trnava 
Trnava, meštiansky dom Jeruzalemská 38, 
(Kazimír )  
Trnava, meštiansky dom Halenárska 16, 
(Babiková) 
Pečeňady – park pri kaštieli ( Jakabšicová) 
Tomášikovo – park pri kaštieli (Jakabšicová) 
Hlohovec, meštiansky dom Pribinova 4 
(Šabíková) 
Dvorníky, zaniknutý kostol, archeologická 
lokalita ( Grznár ) 
Dolné Trhovište,kaštieľ (Zelina, Pechová) 
Dolné Zelenice, mauzóleum (Pechová) 
Dolné Zelenice, kríž cintorínsky (Pechová) 
Koplotovce, kostol Navštívenia P.Márie 
(Pechová) 
KPÚ Banská Bystrica 
Banská Bystrica, Ev.a.v. cintorín, Aleja  
Banská Bystrica, Ev. cintorín, Sadovnícka 
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úprava 
Beluj, ľudový dom a hospodárska stavba  
KPÚ Trenčín 
Nemšová, mlyn s technológiou 
KPÚ Nitra 
Branč, súsošie na pilieri 
KPÚ Žilina 
Liptovský Mikuláš, lokalita Močiare – dom so 
záhradou s.č.865  (P. Kulašík) 
Ružomberok, Nám. A. Hlinku, meštiansky dom 
s. č.1125 – (P. Kulašík) 
Ružomberok, Nám. Š.N. Hýroša 10, budova 
Liptovského  múzea (P. Jurčo) 
Rajecké Teplice, Administratívna budova 
Lesného úradu grófa von Ballestrem (V. 
Majtan)  
Dubové, Dvor roľnícky, č. súpisné 60 a 140 
(dvojdom ľudový, stodola a studňa) (K. Ďurian) 
Liptovský Ondrej – kúria č.59 (P. Jurčo) 
KPÚ Prešov 
Kurima, kaplnka pohrebná, č. ÚZPF 11947/0 
(Mgr. E. Sendeková) 
Bajerovce, Kaplnka prícestná (Mgr. E. 
Sendeková) 
Štrbské Pleso, Slávikova vila (Vila Limba), súp. 
č. 4050 – spolupráca s PÚ SR pri doplnení 
podkladov správneho konania o vyhlásení veci 
za NKP (Ing. arch. D. Maximová, Mgr. A. 
Olekšáková) 
Petrovany – ľadovňa (Mgr. L. Ďurčeková) 
Levoča – Kežmarská cesta 1, Kúria a záhrada- 
Zsedenyi (Ing. P. Odler, Ing. A. Pavlíková) 
Spišské Podhradie – Pažica, Kaplnka sv. 
Františka Xaverského (Ing. P. Odler) 
Becherov – vojnový cintorín z 1. svetovej vojny 
(Mgr. D. Sabol) 
Hostovice  – vojnový cintorín z 1. svetovej 
vojny (Mgr. D. Sabol) 
Parihuzovce – vojnový cintorín z 1. svetovej 
vojny (Mgr. D. Sabol) 
Stebník – vojnový cintorín z 1. svetovej vojny 
(Mgr. D. Sabol) 
Sukov – vojnový cintorín z 1. svetovej vojny 
(Mgr. D.Sabol) 
Svetlice – vojnový cintorín z 1. svetovej vojny 
(Mgr. D.Sabol) 
Ulič – vojnový cintorín z 1. svetovej vojny 
(Mgr. D.Sabol) 
Veľkrop – vojnový cintorín z 1. svetovej vojny 
(Mgr. D.Sabol) 

 

Podklady na vyhlásenie veci za NKP - hnuteľné 
(§ 15, ods. 2) 

ONKPa PÚ 
Poprad  - 2 kanvice,  
Poprad -  súbor obrazov (2 ks)  
OŠIS 
Malinovo, kaštieľ – svätenička 
KPÚ Trenčín 
Lazany, r. k. kostol Panny Márie Snežnej – zvon 
z r. 1892 
Horná Maríková, dvere vnútorné 1 krídlové v r. 
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k. kostole sv. Jána Nepomuckého 
Horná Maríková, organ pozitív jednomauálový 
v r.k. kostole sv. Jána Nepomuckého 
Beckov, pastofórium kamenné vežové v r. .k. 
kostole sv. Štefana kráľa 
Beckov, krstiteľnica stenová a obraz v r. k. 
kostole sv. Štefana kráľa 
Haluzice, svätenička, t. č. uložená vo zvonici 
Nitrianske Pravno, m. č. Solka, Kalvária, 
Kaplnka Judášovej zrady, reliéf Judášova zrada 
Nitrianske Pravno, m. č. Solka, Kalvária, 
Kaplnka Petrovho zapretia, reliéf Petrovo 
zapretie 
Nitrianske Pravno, m č. Solka, Kalvária, 
Kaplnka Nástrojov umučenia, reliéf Nástroje 
umučenia 
Nitrianske Pravno, m. č. Solka, Kalvária, 
Kaplnka Zmŕtvychvstania, reliéf 
Zmŕtvychvstanie 
Nitrianske Pravno, m. č. Solka, Kalvária, 
Kaplnka Nanebovstúpenia, reliéf 
Nanebovstúpenie 
Zliechov, zvon z r. 1588 v r. k. kostole sv. 
Vavrinca 
Lednica, zvon z r. 1850 v r. k. kostole sv. Jána 
Nepomuckého 
Horovce, zvon z r. 1629 v r. k. kostole sv. 
Trojice 
Podolie, m. č. Korytné, zvon z r. 1777 v obecnej 
zvonici 
Haluzice, svätenička, t.č. uložená vo zvonici 
Chrenovec – Brusno, mlyn 
Podhradie, r.k. Kostol sv. Margity, organ S. 
Wagnera 
Podhradie, r.k. Kostol sv. Margity, svätenička 
Podhradie, r.k. kostol sv. Margity, zvony z roku 
1845 a 1921 
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja, lampa 
večného svetla 
Prievidza, r.k. kostol sv. Bartolomeja, socha 
anjelov svetlonos I. 
Prievidza, r.k. kostol sv. Bartolomeja, socha 
anjelov svetlonos II. 
Prievidza, r.k. kostol sv. Bartolomeja, socha sv. 
Florián 
Lazany, r.k. Kostol Panny Márie Snežnej, socha 
neznámeho svätca, rehoľníka 
Lazany, r.k. Kostol Panny Márie Snežnej, socha 
sv. Františka Xaverského 
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja, obraz 
závesný Panna Mária Immaculata 
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja, obraz 
závesný sv. Anton Paduánsky 
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja, obraz 
závesný Kristus na Hore Olivetskej 
Prievidza, r.k. kostol Nanebovzatia panny 
Márie, obraz závesný Nanebovzatia Panny 
Márie 
KPÚ Nitra 
Čermany, obraz závesný 
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Kravany nad Dunajom, oltár hlavný 
KPÚ Žilina 
Hybe, Kostol ev. a. v., 2 x kalich, kanvica, 
krstná misa, 2 x pixida – (A. Reťkovská) 
KPÚ Prešov 
Vrbov, Kostol ev. a. v. – oltár stĺpový(Mgr. E. 
Poláková) 
Kučín, r.k. Kostol Navštívenia Panny Márie – 
svätenička – č.ÚZPF 1450/1 (Mgr. S. 
Hudáková) 
 

Podklady na zrušenie vyhlásenia veci za NKP  
(§ 20, ods. 3) 

ONKPaPÚ 
Stupava – tabuľa pamätná, zrušenie 1 KP / 1 PO 
KPÚ Žilina 
Štefanov Nad Oravou –kúria, súp. č. 95, č. 
ÚZPF 1541/0 (Z. Čechová-Beranová) 
Dolný Vadičov - č. dom ľudový č. 147, č. ÚZPF 
2941/ (M. Lehutová) 
Dolný Kubín, m.č. Srňacie –sýpka, č. ÚZPF 
2085/0 (Z. Čechová-Beranová) 
Podbiel, dom ľudový č.133, č. ÚZPF 2061/0 – 
(Z. Čechová-Beranová) 
Krivá, kaplnka č. ÚZPF 226/0 – (Z. Čechová-
Beranová) 
Hruštín, m.č. Črchľa, dom ľudový s.č.354, č. 
ÚZPF 1541/0 (Z. Čechová-Beranová) 
 
KPÚ Prešov 
Bardejov, vila Augustineum, č. ÚZPF 1807/0   
(Mgr. S. Hudáková) 
Prešov (Solivar), dom meštiansky, č. ÚZPF 
3151/0 (Ing. J. Zajac) 
Osturňa, Dom ľudový č. 4, č. ÚZPF 4230 (Ing. 
arch. I. Bujnová) 
Podolínec, Dom meštiansky č. ÚZPF 3999/1 
(Ing. arch. Ľ. Viničenková)    
Jakubany, Dom ľudový, č. ÚZPF 1915/1 (Mgr. 
E. Sendeková) 
Jakubany, Dom ľudový, č. ÚZPF 1916/1 (Mgr. 
E.Sendeková) 
Hanušovce nad Topľou, sušiareň liečivých  
rastlín, č. ÚZPF 10747/1 (Ing. E. Grešová) 
Kežmarok, Dom meštiansky, Dr. Alexandra č.1, 
ÚZPF 2497/1 (Ing. J. Zajac) 
Vyšné Repaše č. 72, Dvor roľnícky, č. ÚZPF 
11170/1-2, (Ing. P. Odler) 

Podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP 
(§ 20, ods. 3) 

KPÚ Nitra 
Dražovce, Kláštor Kamaldulov, 1513/3 
Levice, Kostol sv. Michala, 1620/1-8 
Komárno, budova súdna a plot, 2147/1-2 
Pribeta, fara, 2119/2 
Sokolce, kostol s areálom, 315/1-3 
Hurbanovo, súsošie na pilieri, 283/1-15 
Komárno, náhrobníky, 304/1-34 
Komárno, palác s areálom, 295/3 
Kolégium, Komárno, 210/1  
 
KPÚ Prešov 
Sulín č. 114, ľudová architektúra,  č. ÚZPF 
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1954/2 – zrušenie neexistujúcej stodoly (Ing. 
arch. M. Čutka) 
Kežmarok, Stanica železničná  
(Mgr. A. Olekšáková) 
 

Návrh na rozšírenie objektovej skladby 

OŠIS 
Banská Bystrica, ev. cintorín – rozšírenie o dom 
smútku, dom strážcu, 23 hrobov  s náhrobníkmi 
Veličná, kostol r.k. sv. Michala – rozšírenie - 
(múr ohradný, náhrobník I., II, cintorín 
príkostolný 
Bobot, kostol r.k. sv. Mikuláša biskupa – 
rozšírenie (cintorín príkostolný) 
Mníchova Lehota, kostol Najsv. Trojice – 
rozšírenie (cintorín príkostolný) 
Petrova Lehota, kostol r.k. sv. Michala – 
rozšírenie o múr ohradný, cint.príkostolný 
Motešice, kostol r.k. Narodenia P. M. – 
rozšírenie o cintorín príkostolný, náhrobník 
Soblahov, kostol r.k. sv. Mikuláša – rozšírenie 
o múr ohradný, cint. príkostol. 
Roztoky, kostol gr.k. – rozšírenie o úpravu 
sadovnícku 
Hronský Beňadik, kostol r.k. sv. Egídia – 
rozšírenie – (cintorín príkostolný) 
Šivetice, kostol r.k. sv. Margity – rozšírenie - 
(úprava sadovnícka) 
Plešivec, ref. kostol – rozšírenie -  (cintorín 
príkostolný) 
Koceľovce, kostol ev. a.v. – rozšírenie -  (múr 
ohradný, cintorín príkostolný 
KPÚ Banská Bystrica 
B.Bystrica, ev. a. v. cintorín – rozšírenie 
(hrobka Hudecovcov) 
KPÚ Trenčín 
Zliechov, r.k. kostol sv. Vavrinca, rozšírenie 
objektovej skladby o PO: cintorín príkostolný 
Partizánske, Šimonovany, r.k. kostol 
Nanebovzatia PM, rozšírenie objektovej skladby 
o PO: cintorín príkostolný 
Zemianske Podhradie, kaštieľ, rozšírenie 
objektovej skladby o PO: múr ohradný 
Adamovské Kochanovce, Kaštieľ s areálom, 
rozšírenie objektovej skladby o PO: múr 
ohradný s bránou, bašta, kaplnka (dom 
záhradný), skleník, pivnica, budova 
hospodárska 
Klátova Nová Ves, Sádok, r.k. kostol Panny 
Márie Kráľovnej anjelov, rozšírenie objektovej 
skladby o PO: brána v opevnení,  cintorín 
príkostolný 
KPÚ Žilina 
Vlkolínec, doplnenie objektovej skladby k d. s. 
č.9011 o stodolu a maštaľ, č. ÚZPF 23839/0 (Z. 
Liptayová) 
KPÚ Prešov 
Petrovany, Kaštieľ s areálom,č.ÚZPF338/1-2– 
rozšírenie o hospodársku stavbu a ľadovňu 
(Mgr. L. Ďurčeková) 
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Podolínec, Kaplnka sv. Anny č.  ÚZPF 944/2– 
rozšírenie o Kaplnku sv. Svorada (Ing. arch. M. 
Čutka) 
Sulín č. 120,  ľudová architektúra,  č. ÚZPF 
1957/2 – rozšírenie o sýpku (Mgr. E. 
Sendeková) 
Plaveč, r.k.. Kostol sv. Margity, č. ÚZPF 341/1 
– rozšírenie o cintorín prikostolný (341/2), múr 
ohradný (341/3), brána (341/4) 

(Mgr. E. Sendeková) 
Plavnica, ľudová architektúra,  č. ÚZPF 1947/1 
– rozšírenie o súbor objektov  
(Mgr. A. Okruhľanská) 
Sulín č. 119, ľudová architektúra,  č. ÚZPF 
1956/1 – rozšírenie o stodolu 

(Mgr. A. Okruhľanská) 
Plavnica, r. k. Kostol Obetovania Pána, č. ÚZPF 
10102/0 – rozšírenie o múr ohradový (10102/2) 
a prikostolný cintorín (10102/3) 

(Mgr. D. Sabol) 
Forbasy, r.k. Kostol sv. Doroty, č. ÚZFP 
10103/1 – rozšírenie o archeologickú lokalitu 
(10103/2) (Mgr. E. Sendeková, Mgr. J. Timura) 
Podolínec, Kostol s areálom, č. ÚZPF 941/1-2 – 
rozšírenie o cintorínprikostolný (941/3), múr 
ohradný (941/4), archeologická lokalita - 
radnica (941/5) (Mgr. E. Sendeková) 
Podolínec, Kláštor piaristov, č. ÚZPF 942/1-3 – 
rozšírenie o hospodársky objekt (942/4) (Mgr. 
E. Sendeková) 
Šambron, Kostol s areálom, č. ÚZPF 381/1 – 
rozšírenie o cintorín prikostolný (381/2), múr 
ohradný (381/3),  kaplnku pohrebnú (381/4) 
(Mgr. E. Sendeková, Mgr. J. Timura) 
Jakubany,  Kostol s areálom, č. ÚZPF 888/1 – 
rozšírenie o cintorín prikostolný (888/2) 
(916/4), múr ohradný (888/3) (Mgr. E. 
Sendeková), Úprava sadovnícka (888/4) (Ing. 
A. Pavlíková) 
Veľká Lesná, r. k. Kostol sv. Jána Krstiteľa, č. 
ÚZPF 998/1 – rozšírenie o cintorín príkostolný 
(998/2) a úpravu sadovnícku (998/3) 

(Ing. arch. P. Jackovič) 
Haligovce, r.k. Kostol Navštívenia Panny 
Márie, č. ÚZPF 10104/1 – rozšírenie o úpravu 
sadovnícku (10104/2) (Ing. arch. P. Jackovič) 
Nižné Ružbachy,  r. k. Kostol sv. Kataríny, č. 
916/1 – rozšírenie o cintorín prikostolný 
(916/2), úpravu sadovnícku (916/3), hrob 
s náhrobkomKorponay Eduard (916/4) (Ing. 
arch. D. Maximová) 
Kolačkov, r. k. Kostol sv. Michala archanjela, č. 
ÚZPF 893/1  - rozšírenie o cintorín 
prikostolný(893/2) (Ing. E. Grešová, Mgr. J. 
Timura) 
Nová Ľubovňa, r. k. Kostol sv. Jána evanjelistu 
č. ÚZPF 919/1 - rozšírenie o cintorín 
prikostolný(919/2) (Mgr. J. Timura), múr 
ohradný(919/3) (Ing. E. Grešová) 
Starina, gr. k. Kostol sv. Michala archanjela, č. 
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Podnety na vyhlásenie veci za NKP:  
Nehnuteľné NKP: 
ONKP a PÚ 
Demandice – r.kat. kostol sv. Michala a cintorín 
Malacky – liehovar Vinohrádok 
Sládkovičovo, priemyselný areál –dielňa hospodárskych strojov, sklad, zámočnícke dielne, 
sýpka 
OŠIS 
Veličná – Kalvária 
Poprad – Kvetnica - Vila Rath s areálom (vila, záhrada, brána ) 
Poprad – Kvetnica - kostol sv. Heleny a úprava sadovnícka 
Poprad – Kvetnica - Vila Šubrt 
Poprad – Kvetnica - Administratívna budova 
Poprad – Kvetnica - Park kúpeľný 
Poprad – Kvetnica - Vila sv. Jur so záhradou 
Poprad – Kvetnica - Administratívna budova kúpeľov so záhradou 
Poprad – Kvetnica - Kúpeľný dom 
Poprad – Kvetnica - Hasičská zbrojnica a veža – zvonica (budova zbrojnice, zvonica - veža na 
sušenie hadíc) 
Poprad – Kvetnica - nemocnica respiračných chorôb s areálom (nemocnica, trafostanica, park) 
Sládkovičovo, areál cukrovaru - budova administratívna, oplotenie, kasíno 
KPÚ Bratislava 
Bratislava - prístav  
Bratislava  - osvetľovací systém SND  
Malacky - elektráreň  
Bratislava - Dom bytový, ul. Fr. Kráľa 6  
Bratislava - Zuckermandel, Žižkova ul.  
Bratislava, areál Istrochem areál 
KPÚ Trnava 
Pusté Sady – Kaplnka  
Dechtice – kaštieľ Planinka  
KPÚ Banská Bytrica 
Banská Štiavnica, Horná Ružová 12, 13  – banícke domy  
Zvolen - administratívna budova rušňového depa 
KPÚ Trenčín 
Zubák, r. k. kostol sv. Vendelína 
Horovce, mauzóleum rodiny Vietoris 

ÚZPF 378/1  - rozšírenie o cintorín prikostolný 
(378/2) (Ing. E. Grešová, Mgr. J. Timura) 
Kamienka, Kostol s areálom, ÚZPF 892/1 – 
rozšírenie o 892/2 – ohrada,892/3 – úprava 
sadovnícka (Ing. J. Zajac, Ing. A. Pavlíková, 
Mgr. J. Timura) 
Jarabina, Kostol, č. ÚZPF 890/1– rozšírenie 
objektovej skladby o 890/2 – úprava 
sadovnícka, 890/3 – archeologická lokalita – 
cintorín prikostolný (Ing. J. Zajac, Ing. A. 
Pavlíková, Mgr. J. Timura) 
Lomnička,  Kostol s areálom, ÚZPF 899/1 – 
rozšírenie o 899/2 – archeologická lokalita – 
cintorín prikostolný(Mgr. J. Timura) 
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Horovce, kríž na podstavci prícestný 
Červený kameň, r. k. Kostol sv. Panny Márie 
Červený Kameň, kaplnka sv. Augustína 
Nitrica, kaplnka sv. Jozefa na cintoríne 
Nitrica, m. č. Račice, kaplnka Božského srdca 
Podhradie, r. k. kostol sv. Margity 
Nitrianske Pravno, 2 stĺpové Božie muky 
Nitrianske Sučany, kaplnka sv. Kríža 
Nitrianske Sučany, kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
Nitrianske Sučany, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 
Dolné Srnie, zvonica r. k.  
Dolné Srnie, zvonica, ev.a.v. 
Lazany, r. k . Kostol Panny Márie Snežnej 
Visolaje, socha na podstavci sv. Ján Nepomucký 
Trenčín, socha na podstavci sv. Ján Nepomucký 
Valaská Belá, kostol sv. Michala archanjela 
Stará Turá, viadukt 
Kľačno, kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
Podskalie, kaplnka Panny Márie Snežnej 
Uhrovec, ev.a.v. kostol 
Podolie, Korytné – zvonica 
Diviaky nad Nitricou, Banky – kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 
Podhradie, r.k. Kostol sv. Margity 
Kľačno, pomník pri prameni rieky Nitra 
Lubina, ev.a.v. kostol 
 
Hnuteľné NKP: 
OŠIS 
Malinovo, kaštieľ – svätenička 
 
ONKP aPÚ 
Kravany, r.kat. kostol – oltár hlavný 
KPÚ Bratislava 
Bratislava - Devín, r.k. kostol – oltár hlavný, 4 bočné oltáre, spovednica, paramentár, 4 sochy, 
kľakadlo 
Malinovo - prvky mobiliáru z kaštieľa  
Pezinok - oltáre a kazateľnica v kostole kapucínov 
KPÚ Trenčín 
Udiča, zvon z roku 1641, v r,k, Kostole sv. Jána Nepomuckého 
Bodiná, zvon, v r.k. Kostole Narodenia Panny Márie 

 
Podnety na zmenu vyhlásenia NKP: 
ONKP a PÚ 
Plešivec, rozšírenie objektovej skladby o 2 PO (cintorín a zvonicu) 
Šivetice – rozšírenie objektovej skladby o 2 PO (cintorín a zeleň) 
Fričovce – rozšírenie r.kat. kostola o cintorín, múr, zvonicu a schodisko 
Hendrichovce – rozšírenie r.kat. kostola o cintorín 
Kravany – rozšírenie r.k. kostola o cintorín 
Partizánske, Šimonovany – rozšírenie r.kat. kostola o cintorín 
Špania Dolina – rozšírenie r.k. kostola o múr, brány, schodisko a cintorín 



38 
 

OŠIS 
Poprad, - rozšírenie-   areál kostola sv. Egídia (oplotenie, cintorín, úpr.sad.),  
Veličná, - rozšírenie -areál kostola sv. Michala (múr ohrad., náhrobník I- II, cintorín 
príkostolný)  
Bobot, - rozšírenie - areál kostola sv. Mikuláša biskupa (cint. príkostolný),  
Mníchova Lehota, - rozšírenie - areál kostola sv. Najsv. Trojice (cint. príkostolný),  
Petrova Lehota, - rozšírenie - areál kostola sv. Michala (múr ohradný, cint. príkostolný),  
Motešice,- rozšírenie - areál kostola Narodenia Panny Márie (cint. príkostolný, náhrobník)  
Soblahov, – rozšírenie - kostol r.k. sv. Mikuláša ( múr ohradný, cint. príkostol.) 
Roztoky, – rozšírenie - kostol gr. k. (úprava sadovnícka) 
Podbiel, - rozšírenie - stavby hospodárske  
Banská Bystrica, ev. cintorín – rozšírenie o dom smútku, dom strážcu, 23 hrobov 
s náhrobníkmi 
KPÚ Bratislava 
Bratislava – Devín, rozšírenieobjektovej skladby kostola sv. Kríža 
Bratislava - rozšírenieobjektovej skladby kláštora kanonistiek Notre Dame  
Bratislava – rozšírenie objektovej skladby Vodáreň 
KPÚ Trnava 
Moravany nad Váhom, kaštieľ s areálom,  rozšírenie o 2 PO:  
Hubice, kaštieľ s areálom, rozšírenie o 12 PO: 
Vrakúň, kaštieľ s areálom, rozšírenie o 3 PO: 

 
Podnety na zrušenie vyhlásenia: 
KPÚ Bratislava 
Bratislava – Devín, dom meštiansky  
Senec - Jazdecká škol 
KPÚ Trenčín 
Kočovce, kríž pamätný prícestný 
 

2. Aktualizácia údajov Automatizovaného informačného systému ochrany 
pamiatokďalej len „AIS OP“) na základe výstupov z Revízie ÚZPF a prípravy 
Súpisu NKP, (formulár automatizovaného registra, vkladanie do databáz, 
vkladanie fotografií do databáz).  

Pre Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok vyvíjal PÚ SR v spolupráci 
s externým dodávateľom firmou TEMPEST novú aplikáciu. Po testovaní 
a pripomienkovaní záverečnej verzie v registroch nehnuteľných a 
hnuteľných kultúrnych pamiatok a v registroch pamiatkových území bola v apríli roku 
2014 nová aplikácia AIS OP spustená v „ostrej prevádzke“. Nová aplikácia AIS OP 
sprístupňuje online aktuálne informácie ÚZPF  okrem pracovísk PÚ SR aj pre všetky 
KPÚ, ako aj  MK SR a pre verejnosť na webe PÚ SR. Následne v spolupráci 
s dodávateľom technológie (TEMPEST) pracovníci OŠIS (správcovia AIS OP) dopĺňali 
a čistili registre NKP a výtvarných súčastí architektúry, spracovali užívateľskú príručku 
a školili pracovníkov PÚ SR a KPÚ. Na základe overovacích a testovacích výsledkov 
vypracovali zmenové požiadavky k aplikácii AIS OP v rozsahu, ktoré sú nevyhnutné 
pre správne zadávanie dát do aplikácie, ich uchovávanie a vyhľadávanie, ako aj pre 
štatistické účely. Zapracovanie týchto požiadaviek dodávateľom si však vyžaduje 
dodatočné finančné prostriedky.  
Testovanie a pripomienkovanie ako aj čistenie databázy po nasadení ostrej prevádzky 
novej aplikácie AIS OP sa týkalo aj databázy výtvarných a umeleckoremeselných 
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súčastí architektúry. Riešiteľom tejto časti úlohy je PÚ SR - odbor národných 
kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.  
 
Aktualizačné listy ako interný materiál sú súčasťou operátov ÚZPF a ich digitálna 
podoba vrátane príloh je zavádzaná do jednotlivých registrov automatizovaného 
informačného systému ochrany pamiatok (AIS OP). 
Odbor štátneho informačného systému (OŠIS), ako hlavný riešiteľ kompletizoval 
aktualizačné listy (aktualizačný list, digitálna podoba textu a dokumentácie), tak aby sa 
mohlo pristúpiť k ich vloženiu do databáz. OŠIS digitalizoval texty 520 nehnuteľných 
NKP. Fotodokumentáciu realizovanú ešte na klasický kinofilm bolo nutné skenovať 
a digitalizovať. V roku 2014 bolo takto digitalizovaných  650 fotografií. 
V roku 2014 zaviedli pracovníci OŠIS 325 nehnuteľných NKP (879 pamiatkových 
objektov) a 226 hnuteľných NKP (656 pamiatkových predmetov). Do databáz vložili 
3360 fotografií a grafických príloh. K 31.12.2014 je v databázach zavedených 5927 
aktualizačných listov nehnuteľných NKP. 
 

3. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených PZ, PR a ich OP pre 
zverejnenie na webovej stránke PÚ SR.  
PÚ SR - odbor NKP a pamiatkových území ONKPaPÚ kontrola, príp. korekcia, a 
zaslanie digitalizovaných máp pamiatkových území na webovú stránku úradu a na 
OŠIS: 
PZ : Hodruša Hámre, Horné Plachtince, Komárno, Liptovský Hrádok   (oprava hranice), 
Markušovce, Rajec, Ratková (zmena vyhlásenia), Topoľčany obe PZ - pripravené, 
Medzev, centrálna mestská oblasť (ďalej len „CMO“) Bratislava pripravené, Ľubica, 
Piešťany, Nitra, Vrbov, Horné Plachtince, Rajec, Markušovce, Polichno, Rožňava 
pripravené, Spišská Nová Ves – pripravené po zmene vyhlásenia, Spišské Podhradie, 
Spišská Kapitula – pripravené, Bratislava – Vajnory, Rimavské Janovce; 
PR : Spišská Sobota , Sebechleby, Košice, Trenčín, Banská Bystrica, Levoča – 
pripravené, Trnava – rozpracované; Prešov – pripravené, Bardejov; 
 

4. Dopĺňanie registrov pamiatkových území a OP pamiatkového fondu: 
• zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia 

pamiatkových území a ich OP do registra:  
V roku 2014 zavedené do registra ÚZPF 2 PZ, 3 OP. 

• poskytovanie údajov z revízie a vyhlasovania pamiatkových území a ich OP, 
• kompletizácia výmer parciel tých pamiatkových území, ktoré majú  

vyšpecifikovaný zoznam parciel po hranici aj vo vnútri územia, 
• digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov geografického 

informačného systému, 
• poskytovanie  digitálnych údajov do mapových priemetov geografického 

informačného systému: 
- Čelovce OP NKP – konverzia mapy VGI do formátu DGN, výrez 
- Konverzia katastrálnych máp z Geodetického kartografického ústavu (GKÚ) 
vo formáte VGI do DGN, rozdelenie veľkých súborov - pamiatkové územia .  
- Ludrová –  spolupráca pri kreslení OP NKP v PowerDraft (MicroStation), 
Bentley Map PowerView V8i, vloženie historickej katastrálnej mapy. Uloženie 
a tlač mapy v PDF formáte, úprava mapy.  
- Malá Mača – konverzia VGI do DGN, tlač 
- Kolíňany – konverzia VGI do DGN  
- Liptovský Ján - konverzia VGI do DGN  
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- CD „Svetové dedičstvo na Slovensku“- napaľovanie, tlač na CD 
- inštalácia BentleyMap, inštalácia Bentley,  sprístupnenie GISu, - skenovanie 
dokumentov  a veľkorozmerných máp a výkresov, odosielanie e-mailom  
-  súpis Levoča, prekresľovanie obrázkov v MicroStation  do tlače,   
- technická pomoc pri vyhľadávaní, kreslení, skenovaní, konvertovaní 
mapových podkladov, tlač  a   napaľovanie CD pre potreby PÚ SR, konverzia 
výkresov do formátu JPG a PDF. 

• spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01:  
V rámci plnenia úlohy sme certifikovali hlásenia všetkých spravodajských 
jednotiek. Po certifikácii sme vygenerovali sumárne hlásenie a zaslali na odbor 
informatiky MK SR na zverejnenie na stránke www.culture.gov.sk. 
Celková zistená suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov 
vynaložených na obnovu NKP v roku 2013 je 32 561 053 €. 

• vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 
2013.  (PHÚ B. 5. , B. 9., B. 10.):  

V zmysle harmonogramu úlohy KPÚ pripravili a spracovali podklady pre 
vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok 
v roku 2013. 
Bolo vyhodnotených 133  ukončených akcií obnovy. 
Členenie podľa komplexnosti: 
 
41 – komplexná obnova 
44 – časť pamiatkového objektu obnovená komplexne 
48 – čiastočná obnova 
 
Členenie podľa krajov: 
 
Bratislava    11 ukončených obnov 
Trnava       8 
Trenčín  21 
Nitra   14 
Žilina   17 
Banská Bystrica 25 
Prešov   24 
Košice   13 

 
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie centrálnej evidencie 
a informačných systémov vykazujeme v tabuľke č. 11/2. 
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C/ Kontrakt : Edičná a vydavateľská činnosť 
Úlohy: 

1. Vydanie  časopisu  Pamiatky a múzeá, ročník 62 – 2 čísla. (PHÚ F. 4.) 
2. Príprava a realizácia podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva  s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18.apríl). (PHÚ F.9.) 
3. Spoluúčasť na aktivitách podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. (PHÚ F. 

10.) 
 
Plnenie: 
 
1. Vydanie časopisu  Pamiatky a múzeá, ročník 62 – 2 čísla.  

 
Štvrťročník Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, vydávajú PÚ SR 
a  Slovenské národné múzeum od roku 1952. V roku 2014 redakcia pripravila a vydala 
štyri štandardné čísla podľa plánovaného harmonogramu výroby v rozsahu 72 strán. 
Čísla 1, 2 a 4/2014 boli polytematické, číslo 3/2014 bolo monotematicky zamerané na 
výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2013 a región Poprad. V Poprade sa aj 
odovzdávali výročné ceny revue za rok 2013 v rámci slávnostného otvorenia Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva v septembri 2014.  
Finančné náklady spojené s vydávaním revue v tomto kalendárnom roku znášali obaja 
vydavatelia z vlastných rozpočtov, pričom čísla 1 a 2/2014 financovalo Slovenské 
národné múzeum a čísla 3 a 4/2014 PÚ SR. Náklady spojené s udeľovaním výročných 
cien revue Pamiatky a múzeá znášali vydavatelia rovnakým dielom. 
Redakcia revue iniciovala a spracovala 148 nominačných návrhov na výročné ceny za 
rok 2013. Udelila 10 výročných cien v 8 kategóriách. Ocenené diela boli predstavené 
článkami v čísle 3/2014 a audiovizuálnou prezentáciou vytvorenou redaktorkami revue 
na slávnostnom odovzdávaní výročných cien 12. septembra 2014 v Poprade. 

 
2. Príprava a realizácia podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva  s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl).  
V rámci Medzinárodného dňa pamiatok, ktorý sa každoročne oslavuje 18. apríla, 
zorganizoval PÚ SR už po siedmy raz slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním 
ceny PÚ SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového 
fondu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2014 v Červenom 
Kláštore 26. apríla. Laureátmi, ktorých vybrala odborná komisia, boli Mgr. Štefánia 
Tóthová, PhDr. Alexander Balega a Ing. arch. Ján Lichner, CSc. in memoriam. 
O udelení ceny referoval článok v Pamiatkach a múzeách č. 2/2014 (s. 66 – 67) a oznam 
uverejnil web PÚ SR, portál Obnova.sk a TASR. 
 

KPÚ Bratislava sa v hodnotenom období podieľal na podujatiach a aktivitách k Mesiacu 
kultúrneho dedičstva: 
 

• 2 prednášky k dejinám architektúry na Pedagogickej fakulte UK (PhDr. Jurkovič);  
• 1 prednáška k pamiatkovému zákonu pre študentov Právnickej fakulty UK (PhDr. 

Jurkovič); 
• 1 prednáška „Archeologické nálezy z doby kamennej“ na školení colníkov Finančnej 

správy SR a PÚ SR, (PhDr. Prášek); 
• 1 príspevok  Mařík, J., Prášek, K.: „Management of archaeological excavations and 

control in the Czech and Slovak Republic“ v zborníku The Valletta Convention: Twenty 
Years After Benefits, Problems, Challenges, 2014.  
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• 1 článok „Div, ktorý je zázrakom“. Rozhovor Ondreja Sliackeho s Karolom Prášekom 
o kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch pre časopis Slniečko,  

 
KPÚ Trenčín: 
 
• Matáková, B.: „Barok, miesto pre sochára“ – prednáška a obrazová prezentácia 

o barokovom exteriérovom sochárstve pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatok 
a historických sídiel. V spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. 
Propagačné materiály: pozvánka, plagát, publikované v  RTVS 24.04.2014. 

• Ružôňová, M.: Prednáška pre študentov Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici 
k obnove NKP Považský hrad / história, výskumy, obnova/, dňa 22.04.2014.  

 
KPÚ Žilina: 
 

Žilina sa aktívne spolupodieľal na organizovaní podujatia „Noc literatúry 2014“; dňa 
14.5.2014 sa v jeho v priestoroch uskutočnilo verejné čítanie (zamestnanci J. Piecková, 
V. Majtan)  spojené s prezentáciou objektu KPÚ Žilina.  

 
KPÚ Banská Bystrica: 
• „Hnuteľné pamiatky v premene času“ – výstava v priestoroch Okresného úradu 

v Lučenci. 
 
KPÚ Prešov:  
• KPÚ Prešov v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline a s Krajským múzeom 

v Prešove zorganizoval výstavu  „Drevo kresané časom“, ktorej vernisáž bola 24.4.2014. 
Na príprave odbornej časti výstavy autorsky participovali Ing. Ľ. Suchý a Ing. P. Glos. 

• dňa 27.5.2014 KPÚ Prešov zorganizoval metodický deň na pôde NKP Zrúcanina hradu 
Medzianky. Metodického dňa sa zúčastnili zamestnanci všetkých pracovísk KPÚ Prešov. 

 
3. Spoluúčasť na aktivitách podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (ďalej 

len „DEKD“).  
 
Rovnako ako každý rok aj v roku 2014 sa podujatia k DEKD na Slovensku uskutočnili 
v septembri daného roku. Slávnostné otvorenie DEKD 2014 sa konalo v Poprade 12. 
septembra 2014. V rámci slávnostného otvorenia boli po 23. raz odovzdané aj výročné 
ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2013.  
V 1. polroku 2014 redakcia revue Pamiatky a múzeá od uzávierky súťaže 31.marca 
pripravila podklady na prezentáciu a organizáciu slávnostného odovzdávania výročných 
cien za rok 2013 v rámci DEKD 2014 (148 nominácií, 10 cien, 40 ocenených).   

 

KPÚ Nitra: 
Deň otvorených dverí na KPÚ Nitra v rámci DEKD v  Nitre, 17.9.2014 – výstavy: 
Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja , NKP mesta Nitra.  

 
KPÚ Trenčín: 
• Matáková, B.: „Príbehy (zaniknutých) prievidzských zvonov“ – prednáška a prezentácia 

o zvonoch prievidzských kostolov so zreteľom na rekviráciu zvonov na vojnové účely. 
Pri príležitosti výročia prvej svetovej vojny a DEKD. V spolupráci s Regionálnym 
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kultúrnym centrom v Prievidzi. Propagačné materiály: pozvánka, plagát, publikované 
v RTVS, regionálna televízia Prievidza 9.10.2014  

• Ružôňová, M.: „Obnova NhNKP Kalvária a jej zastavenia – od výskumov k realizácii“, 
prednáška na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, 17.9.2014 

• Vdovičíková, M.: „NKP kostol s areálom a prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad 
Váhom“, prednášky a lektorský výklad počas  Dňa otvorených dverí v rámci osláv 600. 
výročia založenia prepozitúry v Novom Meste nad Váhom (akcia spojená s DEKD), dňa 
6.9.2014 

• Pavolková, L.: „Historické zvony a krypty kostola“ prednášky a lektorský výklad počas  
Dňa otvorených dverí v rámci osláv 600. výročia založenia prepozitúry v Novom Meste 
nad Váhom (akcia spojená s DEKD), dňa 6.9.2014 

• Hrad Tematín – tradičná brigáda na jednom z hradov Trenčianskeho kraja, 26.9.2014 
 
KPÚ Žilina: 
• KPÚ Žilina v septembri 2014 pripravil vo výklade na prízemí objektu prezentáciu 

archeologických nálezov v Žilinskom kraji, ktorá doplnila existujúcu prezentáciu činnosti 
úradu v oblasti ochrany pamiatkového fondu.  

• Dňa 17.9.2014 sa riaditeľ KPÚ Žilina M. Dudáš ako hosť zúčastnil verejnej diskusie 
o vizuálnom smogu – reklame v historických centrách miest, Stanica Žilina – Záriečie.  

 
KPÚ Prešov: 
spolupráca so Združením historických miest a obcí SR, MK SR, Mestom Poprad, 
Podtatranským múzeom, Tatranskou galériou a redakciou časopisu Pamiatky a múzeá pri 
príprave DEKD v Poprade (Ing. arch. I. Bujnová, Ing. E. Semanová). 
 

Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov na edičnú a vydavateľskú činnosť 
vykazujeme v tabuľke č. 11/3. 
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D/ Kontrakt : Archívna činnosť 

Súčasťou PÚ SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je všestranná 
starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 
evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 
poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré sú aj súčasťou 
plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2014.  

 
1. Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach PÚ SR a KPÚ (školiaca, 

metodická a kontrolná činnosť) (PHÚ D.1.) 
2. Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych 

dokumentov, tvorba archívnych pomôcok) (PHÚ D. 2.) 
3. Archívny informačný systém - finalizácia modulu ARCHÍV v rámci Reminiscence 

Portal E3. Testovanie aplikácie, migrácia dát a nasadenie aplikácie do produkčného 
prostredia. (PHÚ D. 3.) 

4. Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb 
bádateľskej verejnosti) (PHÚ D. 4.) 

5. Digitalizácia archívnych dokumentov a fotografovanie národných kultúrnych 
pamiatok (PHÚ D. 5.) 

6. Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy (PHÚ D. 6.) 
7. Akvizičná činnosť (výmena a nákup publikácií a časopisov) (PHÚ D. 7.) 
8. Bibliografická a rešeršná činnosť (PHÚ D. 8.) 

 
Plnenie:  
 
Úlohy: 

1. Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach PÚ SR a KPÚ  
(školiaca, metodická a kontrolná činnosť).  
Po zavedení aplikácie Registratúrna kniha do ostrej prevádzky sme s firmou Tempest 
riešili problémy, ktoré vznikli v súvislosti s prechodom na nový kalendárny rok 
(prečíslovanie spisov a záznamov). Zmena bola vykonaná, ale podľa pripomienok 
spracovateľov sa ukazuje, že nebola spravená správne. Problém prečíslovania 
prenesených spisov musíme ďalej riešiť. Ostatné naše požiadavky, ktoré sme firme 
Tempest predostreli 13.12.2013 neboli zo strany firmy Tempest riešené a nedostali 
sme k nim ani žiadne stanovisko.  
Registratúrny denník 2014 bol uzavretý bez problémov, do nového roka bolo 
prenesených 2082 neuzavretých spisov.  
Priebežne pokračujeme v poskytovaní informácií, rád a konzultácií pracovníčkam 
všetkých registratúr. 

 
2. Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych 

dokumentov, tvorba archívnych pomôcok).  
 
Inventarizácia dokumentov do archívnych zbierok  
Zbierka tematických výskumov - 7 ks, sign. T 6 412 – T 6418 
Zbierka plánov a projektov - 219 ks, sign. A 10 809 – A 11028 
Zbierka reštaurátorskej dokumentácie – 4 ks, sign. R 4174 - 4177 
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Zbierka negatívov - 180 ks, sign. 229 283 – 229 587 
Zbierka archívnych dokumentov, ktorých pôvodcom je PÚ SR, 31 ks, sign. AD 649 –
AD 680 
Zbierka digitálnych fotografií - 38 ks, sign. DF 392 – DF 430 
Zbierka CD, ktorých pôvodcom nie je PÚ SR - 9 ks, sign. CD 279 – CD 288 
 
Inventarizácia zbierky digitálnych fotografií 
Priebežne sa uskutočňuje aktualizácia inventáru zbierky digitálnych fotografií. V roku 
2014 bolo zinventarizovaných 37 CD a DVD, čo činí do 300 národných kultúrnych 
pamiatok. 
 
Inventarizácia Osobného fondu Karol Chudomelka – dokončenie po prebratí 
druhej časti 
Realizovala sa inventarizácia dokumentov osobného fondu Karol Chudomelka. 
Spracovaných bolo 6 túb projektov a plánov. Inventár osobného fondu bol spracovaný, 
vytlačený a sprístupnený bádateľom. 
 

 Inventarizácia plánov z Oddelenia grafickej dokumentácie PÚ SR 
Realizovala sa inventarizácia dokumentov z oddelenia grafickej dokumentácie 
Pamiatkového ústavu (1981) 1994 – 2001 a oddelenia grafickej dokumentácie 
Pamiatkového úradu SR 2002 – 2008. Dokumentácia v počte 215 inventárnych 
jednotiek za roky 1981 – 2001 bola zapracovaná do zbierky plánov a projektov. 
 

 Usporiadanie a inventarizácia fondu Štátne reštaurátorské ateliéry    
Uskutočnila sa systemizácia a prvostupňové triedenie fondu Štátne reštaurátorské 
ateliéry (1979) 1981 – 1994. Práv časť fondu bola spracovaná v roku 2012. Po revízii 
neusporiadaných dokumentov sa realizovala nová systemizácia a prvostupňové 
triedenie fondu s celkovým počtom 121 archívnych škatúľ, t. j. 12,1 bm, ktoré sú 
uložené v depozite „poľské krídlo“. Dokumenty boli uložené podľa lokalít alebo podľa 
vecných skupín, v rámci toho chronologicky. Každá inventárna jednotka bola založená 
do obalu, na ktorom sa vyznačil obsah a datovanie. K fondu bol vyhotovený opis 
fondu obsahujúci základný súpis inventárnych jednotiek.  
 
Usporiadanie a základná inventarizácia fondu Ústredie štátnej pamiatkovej 
starostlivosti  
Uskutočnila sa systemizácia a prvostupňové triedenie fondu Ústredie štátnej 
pamiatkovej starostlivosti 1981 – 1986. Dokumenty boli usporiadané podľa umelo 
vytvorenej štruktúry a uložené do 46 škatúľ. Každá inventárna jednotka bola založená 
do obalu, na ktorom sa vyznačil obsah a datovanie. K fondu bol vyhotovený opis 
fondu obsahujúci základný súpis inventárnych jednotiek. 

 
Usporiadanie a základná inventarizácia fondov Okresná pamiatková správa 
(ďalej len „OPS“)  Topoľčany (1973 – 1983), Krajský ústav štátnej pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody (ďalej len „KÚŠSOP“)  Bratislava, stredisko 
Topoľčany (1984 – 1991), Pamiatkový ústav, regionálne stredisko Nitra, 
pracovisko Topoľčany/Bojnice (1991 – 2002).  
Uskutočnila sa identifikácia archívnych fondov  a roztriedenie dokumentov do 
príslušných fondov podľa novej metodiky. V nasledujúcom kroku sa realizovala 
systemizácia a prvostupňové triedenie jednotlivých fondov. Dokumenty boli 
usporiadané podľa lokalít alebo podľa vecných skupín, v rámci toho chronologicky 
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a uložené do 46 škatúľ. Každá inventárna jednotka bola založená do obalu, na ktorom 
sa vyznačil obsah a datovanie. K fondom boli vyhotovené opisy fondov obsahujúce 
základný súpis inventárnych jednotiek (lokalita/vecná skupiny, stručný obsah, 
datovanie, číslo škatule). 

 
 Usporiadanie a inventarizácia fondu OPS Trenčín  

Uskutočnila sa klasifikácia a systemizácia spisov fondu OPS Trenčín (1973 – 1983) na 
úroveň jednotlivých lokalít a následne na úroveň konkrétnych pamiatkových objektov.  
 
Usporiadanie a inventarizácia fondov OPS Liptovský Mikuláš a OPS  
Ružomberok  
Uskutočnila sa klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívneho materiálu 
z fondov OPS Liptovský Mikuláš (1974 – 1981) a OPS Ružomberok (1957 – 1991). 
Z primárneho materiálu bol vytriedený materiál provenienčne patriaci do fondu 
KÚŠSOP Banská Bystrica, OPS Dolný Kubín so sídlom vo Vyšnom Kubíne a OPS 
Liptovský Mikuláš. Ten bude potrebné implementovať a zaradiť do príslušných 
fondov. Ku každému fondu bol vypracovaný podrobný súpis inventárnych jednotiek. 
Prehodnotený materiál predstavuje najmä administratívno-organizačné, osvetovo-
propagačné, hospodársko-ekonomické a branno-bezpečnostné záznamy z výkonu 
pamiatkovej ochrany z príslušného správneho územia. 

 
Usporiadanie a základná inventarizácia fondov OPS Žilina (1971 – 1982), (ďalej 
KÚŠPSOP  Banská Bystrica, stredisko Žilina (1981 – 1991), Pamiatkový ústav, 
regionálne stredisko Žilina (1996 – 2002).  
Uskutočnila sa identifikácia archívnych fondov a roztriedenie dokumentov do 
príslušných fondov podľa novej metodiky. V nasledujúcom kroku sa realizovala 
systemizácia a prvostupňové triedenie jednotlivých fondov. Dokumenty boli 
usporiadané podľa lokalít alebo podľa vecných skupín, v rámci toho chronologicky 
a uložené do škatúľ (OPS Žilina 30 škatúľ, (KÚŠPSOP Banská Bystrica, stredisko 
Žilina 25 škatúľ, PÚ regionálne stredisko Žilina 26 škatúľ). Každá inventárna jednotka 
bola založená do obalu, na ktorom sa vyznačil obsah a datovanie. K fondom boli 
vyhotovené opisy fondov obsahujúce základný súpis inventárnych jednotiek 
(lokalita/vecná skupiny, stručný obsah, datovanie, číslo škatule).     

 
Revízia a inventarizácia zbierky spisov Uhorská pamiatková komisia 
Priebežne sa uskutočňuje revízia časti zbierky zinventarizovaných kópií spisov 
Uhorskej pamiatkovej komisie. V maďarských inštitúciách prebiehal bibliografický 
výskum k dejinám Uhorskej pamiatkovej komisie a spisová agenda z rokov 1914 – 
1919 bola vedecky spracovaná k téme inštitucionálnej ochrany pamiatok počas prvej 
svetovej vojny. Kvôli prebiehajúcemu migrovaniu dát JANUS-u do nového 
archívneho informačného systému je revízia v elektronickej forme neukončená. 
Revízia časti zbierky zinventarizovaných kópií spisov Uhorskej pamiatkovej komisie 
z rokov 1872 – 1903 nebola ukončená z dôvodu implementácie novej aplikácie 
ARCHÍV a odstavenia systému JANUS.  
 V maďarských inštitúciách prebiehal bibliografický výskum k dejinám 
Uhorskej pamiatkovej komisie a spisová agenda z rokov 1914 – 1919 bola vedecky 
spracovaná k téme inštitucionálnej ochrany pamiatok počas prvej svetovej vojny.  
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Revízia archívnych fondov regionálnych pamiatkových orgánov 
Uskutočnili sme revíziu spisových archívnych fondov bývalých stredísk a pracovísk 
právnych predchodcov PÚ SR, resp. KPÚ, z rokov 1961 – 2002, ktoré sme postupne 
preberali do archívu v rokoch 1992 – 2012. Spisy boli vybraté z balíkov a uložené do 
archívnych škatúľ a uložené v depozite č. 111 podľa princípu geografickej 
kompetencie jednotlivých pracovísk. Skontrolovali sme stav spracovanosti fondov 
a existenciu archívnych pomôcok. Narazili sme pritom na vážny metodický problém 
uplatnenia provenienčného princípu, ktorý bol viackrát porušený pri samotnom vzniku 
registratúr, pri početných delimitáciách a organizačných zmenách pamiatkového 
ústavu a jeho predchodcov, aj pri samotnom odovzdávaní dokumentov z registratúr do 
archívu a spracovaní odovzdávacích zoznamov vo vyraďovacích konaniach. 
Vyriešenie tohto problému a určenie ďalšej metodiky pre inventarizáciu 
a konečné sprístupnenie týchto fondov je sťažené tým, že nemáme k dispozícii 
syntetické spracovanie dejín ochrany pamiatok od roku 1958 do roku 2002, ani zmeny 
v početných organizačných štruktúrach regionálnych pamiatkových orgánov, ktoré 
súviseli so zmenami vo verejnej správe a kompetenciách orgánov verejnej správy 
v oblasti ochrany pamiatok. Bez určenia aspoň rámcových organizačných 
a geografických kompetencií regionálnych pamiatkových orgánov a ich 
chronologického zaradenia nebudeme môcť presne vymedziť časový rozsah a obsah 
nespracovaných archívnych fondov, ani ďalšiu metodiku odborných archívnych 
činností.  
 Kompletne zinventarizované a sprístupnené sú len dva fondy regionálnych 
pamiatkových orgánov (KÚŠPSOP Bratislava, KÚŠPOSP Prešov). Elektronický 
inventár prístupný na internete má len fond  KÚŠPSOP Bratislava, fond KÚŠPOSP 
Prešov má inventár len v klasickej papierovej forme. Fond KÚŠPSOP Banská Bystrica 
má spracovaný súpis inventárnych jednotiek. Fond PÚ, regionálne stredisko Bratislava 
je zinventarizovaný v elektronickej forme, ale zatiaľ nesprístupnený. Ostatné fondy sú 
spracované len čiastočne. V elektronickej forme sú k dispozícii opisy fondov OPS 
Žilina, OPS Banská Štiavnica, OPS Poprad, OPS Rožňava, OPS Žiar nad Hronom, 
OPS Prešov, OPS Liptovský Mikuláš, strediská a pracoviská Bratislava, Banská 
Bystrica, Žilina, Nitra, Prešov, Lučenec, Ružomberok, Topoľčany, Kremnica, 
Komárno, Michalovce. K ostatným fondom a podfondom sú k dispozícii podrobne 
spracované odovzdávacie  zoznamy, ku ktorým sme pridali informáciu s číslom 
ukladacej jednotky, čo umožňuje základnú orientáciu pri vyhľadávaní. Dokumenty nie 
sú verejne sprístupnené a využívajú ich zatiaľ len pracovníci krajských pamiatkových 
úradov na požiadanie. Podrobnosti z revízie sú spracované v písomnej správe.  

 
3. Archívny informačný systém - finalizácia modulu ARCHÍV v rámci 

Reminiscence Portal E3. Testovanie aplikácie, migrácia dát a nasadenie aplikácie 
do produkčného prostredia.  
Vzhľadom na odchod programátora T. Zemana z dodávateľskej firmy Tempest sa 
uskutočnili pracovné stretnutia s novým programátorom Pavlom Steinlom, ktorému 
boli opätovne vysvetlené všetky požiadavky zo strany archívu, vrátane terminológie. 
Do návrhu modulu boli zahrnuté nové požiadavky zo strany archívu – zohľadnenie 
viacerých archívnych pracovísk (KPÚ a ich pracoviská) a služba vytvárania nielen 
digitálnych, ale aj xeroxových kópií, prípadne výpisov a odpisov. Prerokovaná bola 
funkčnosť portálu (online zasielanie žiadostí externých bádateľov, povinná registrácia 
užívateľov, ktorí chcú využívať archív), funkčnosť bádateľne (online poskytovanie 
služieb, celoslovenská evidencia bádateľov), funkčnosť evidovania fondov a zbierok 
(pre pracovníkov vysunutých archívnych pracovísk).  
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Firma Tempest dodala prvé návrhy obrazoviek modulu – fondy a zbierky (zoznam, 
formulár, správa), formulár inventárneho záznamu (spisy, obrazové dokumenty, mapy, 
plány, projekty, audiovizuálne dokumenty), bádatelia (zoznam, evidenčný formulár), 
žiadosti o prípravu dokumentov (zoznam, formulár), žiadosti o digitalizáciu (zoznam, 
formulár), žiadosti o výpožičku (zoznam, formulár), ktoré sme podrobne 
pripomienkovali. Spracované boli číselníky pre ukladaciu jednotku, spôsob 
zachovania, jazyk, techniku vyhotovenia, fyzický stav. Realizovalo sa testovanie 
modulu ARCHÍV a spracovali sa pripomienky k funkčnosti a obsahu častí Verejný 
portál, Bádateľna, Fondy a zbierky, Registre. Pripravili sme na migráciu databázy 
z programu Janus, databázy z Archívu digitálnych objektov na intranete a databázy 
v excelovských tabuľkách. Pri testovaní sa vyskytlo viacero problémov 
a nefunkčností, ktoré neboli do konca roka vyriešené, preto sa štart ostrej prevádzky 
modulu odsunul na začiatok roku 2015.   
 Uskutočnila sa validácia novej verzie Archív digitálnych objektov. Testovala 
sa funkcionalita a kompletnosť nanovo migrovanej databázy archívnych dokumentov. 
Na intranet bolo vložených 250 archívnych dokumentov, 100 naskenovaných 
dokumentov, zeditovaných bolo 5600 záznamov. Zároveň sa zálohovali všetky 
digitálne dokumenty na externých nosičoch (DVD, CD, externé disky) a na serveri 
v počte 74 ks DVD a CD. 

 
4. Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb 

bádateľskej verejnosti). 
Je zavedená elektronická evidencia bádateľov a výpožičiek v programe Excel, ktorá 
umožňuje okamžitú kontrolu materiálov poskytnutých na štúdium, poskytuje prehľad 
bádateľov a výrazne uľahčuje štatistiku. 
Počet bádateľov: 850 
Počet bádateľských listov: 212 
Počet sprístupnených archívnych dokumentov: 2294 
Počet skenov: 5314 
Počet čitateľov v knižnici: 110 
Počet sprístupnených knižničných jednotiek: 1145 (332 absenčné a 813 prezenčné) 
Počet informácií formou e-mailu: 814 

 
5. Digitalizácia archívnych dokumentov a fotografovanie NKP. 

Priebežne sa uskutočňuje systematická digitalizácia archívnych dokumentov z fondu 
Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951. Bola ukončená digitalizácia časti 
fondu „Dodatky“, šk. č. 16 – 20. Zo 648 inventárnych jednotiek bolo vyhotovených 
2 847 obrázkov v JPG. Následne sa začala digitalizácia dokumentov uložených podľa 
obcí. Bolo naskenovaných 74 obcí obsahujúcich 1063 inventárnych jednotiek, 
z ktorých bolo vyhotovených 6231 obrázkov v JPG. Začali sa digitalizovať archívne 
dokumenty mestskej pamiatkovej rezervácie (ďalej len „MPR“) Bratislava – bloky. 
Bolo naskenovaných 74 archívnych dokumentov 9193 digitálnych obrázkov v JPG 
a PDF.  
 Zamestnancom PÚ SR a externým bádateľom bolo zdigitalizovaných 211 
archívnych dokumentov zo zbierok archívu, z ktorých bolo vyhotovených 5314 
digitálnych kópií vo formáte TIFF a JPG.  
 V roku 2014 bolo na požiadanie zamestnancov PÚ SR a KPÚ realizovaných 30 
objednávok fotografických prác, čo činí 301 farebných negatívov a 4732 digitálnych 
snímok. Digitálne snímky (4255 ks) boli uložené na 22 CD  a DVD.  
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6. Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy. 
Do prírastkového zoznamu bolo zapísaných 271 knižničných jednotiek, z toho 261 
monografií, zborníkov a 17 periodík. Signatúry: 31 973 – 32 250. Do databázy 
knižnice bolo zaevidovaných a skatalogizovaných 154 + 103 knižničných jednotiek. 
Na intranete a internete sa aktualizovali prírastky za rok 2013 a priebežne sa 
aktualizujú prírastky za rok 2014. 

 
7. Akvizičná činnosť (výmena a nákup publikácií a časopisov). 

 
Archív: 
Prebratie a spracovanie dokumentácie z grantového systému MK SR – program 
Obnovme si svoj dom:  
V prvom polroku sme prebrali z MK SR 178 dokumentácií z grantového systému – 
program Obnovme si svoj dom. Dokumentácia bola spracovaná v programe Excel. 

 
Prebratie pozostalosti Mgr. Soni Zrubcovej 
Dňa 13.6.2014 sme prevzali dokumentáciu a negatívy z pozostalosti Mgr. Soni 
Zrubcovej na základe dohody s jej dedičmi. 

 
Prebratie pozostalosti Ing. arch. Miloša Chlupa  
Dňa 18.6.2014 sme do archívu prevzali prvú časť pozostalosti Ing. arch. Miloša 
Chlupa na základe dohody s jeho dedičmi a Archívom Ústavu pamäti národa, do 
ktorého bola pozostalosť pôvodne odovzdaná. Po prevzatí celej pozostalosti bude 
spracovaný Osobný fond Miloš Chlup (1907 – 1990). V prvej časti pozostalosti sa 
nachádzali plány amfiteátra na Devíne a odborné časopisy, ktoré sme doplnili do 
knižničného fondu periodík. 

 
 Knižnica: 

V roku 2014 získala knižnica 278 knižničných jednotiek, z toho bolo nadobudnutých 
70 kúpou, 119 darom a 89 výmenou s partnerskými inštitúciami (92 slovenských, 21 
českých, 10 zahraničných). Knižnica odoberá 64 titulov odborných periodík 
a časopisov, z toho formou predplatného 29 (20 slovenských, 3 české a 6 
zahraničných) a výmenou 35 (13 slovenských, 8 českých a 10 zahraničných). V rámci 
výmeny publikácií sa uskutočnila distribúcia publikácií v rámci Slovenska 
a zahraničia: Pamiatky a múzeá č. 1 – 4/2014, Monument revue 2/2013, 1/2014 . 

 
8. Bibliografická a rešeršná činnosť. 

Bola spracovaná výberová bibliografia k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku 
za roky 2006 – 2010 v elektronickej podobe a sprístupnená na webovej stránke PÚ SR 
www.pamiatky.sk. Rukopis bibliografie obsahuje 183 strán textu.  
 Realizovalo sa štúdium zdrojov informácií a spracovávanie bibliografických 
záznamov pre výberovú bibliografiu k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za 
rok 2011 a 2012. Bibliografické záznamy sú zoraďované podľa jednotlivých hesiel 
v elektronickej podobe. 
 Realizovali sme tieto rešeršné práce: 
PhDr. Katarína Kosová – 42 záznamov 
Zamestnanci PÚ SR za rok 2013 – 151 záznamov 
Svetové kultúrne dedičstvo Výberová bibliografia – 18 záznamov 
Spracovanie rešerší v elektronickej forme na požiadanie zamestnancov PÚ SR 
z databázy knižnice PÚ SR, Univerzitnej knižnice Bratislava, Slovenskej národnej 
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knižnice Martin, databázy Národní knihovny ČR Praha. Bola spracovaná 
bibliografická rešerš k pamiatkam a histórii mesta Levoča – 567 bibliografických 
záznamov (databáza Slovenskej národnej knižnice Martin) Levoča súpis – výberová 
bibliografia - úprava bibliografického popisu 

 

Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov na archívnu činnosť vykazujeme v tabuľke č. 
11/4. 
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E/ Kontrakt : Reštaurovanie 
PÚ SR zabezpečuje v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie  hnuteľných a NhNKP 

prostredníctvom ORA v Bratislave a v Levoči.  
 

1. Reštaurovanie  národných kultúrnych pamiatok. 
2. Reštaurovanie zbierkových predmetov. 
3. Realizácia reštaurátorských návrhov. 
4. Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie. 

 
Plnenie: 
 
ORA Bratislava: 
V rámci I. polroku  rozpracované  a ukončené tieto akcie : 
20 143/09/B - Hlavný oltár sv. Kozmu a Damiána - Háj. 

V. etapa reštaurátorských prác. 
 
20 146/09/B - Ikonostas a historický mobiliár - Topoľa. 

VI. etapa reštaurátorských prác. 
Prestol s ikonou ,,Snímanie z kríža“ 
Ikona Zvestovania Panne Márii 
Truhlica 

 
20 154/011/B - Gotický krídlový oltár P. Márie - Rakúsy.  

Reštaurátorské práce pokračujú IV. etapou. 
  
20 155/011/B - Ikonostas a prestol –Hrabová Roztoka. 

IV. etapa reštaurátorských prác. 
 
20 156/011/B - Bočný oltár Vir Dolorum z rkt. kostola sv. Heleny - Trnava.  

IV. etapa reštaurátorských prác. 
 
20 161/012/B - Hlavný oltár z ev.a.v .kostola - Gočovo. 

III. etapa reštaurátorských prác. 
 
20 162/012/B - Hlavný oltár z ev.a.v.kostola - Markuška. 

III. etapa reštaurátorských prác. 
 
20 163/012/B - Hlavný oltár z ev.a.v.kostola - Roštár. 

III. etapa reštaurátorských  prác. 
 
20 164/012/B - Hlavný oltár z ev.a.v. kostola - Brdárka. 

III. etapa reštaurátorských prác. 
 
20 167/013/B - Ikonostas a prestol - Frička 

II. etapa reštaurátorských prác 
 
20 168/013/B - Hlavný oltár z ev.a.v.kostola - Koceľovce 

II.etapy reštaurátorských prác. 
 
20 170/013/B - Bočný oltár „ Korunovania P. Márie“ – Fiľakovo 
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II. etapa reštaurátorských prác 
 
20 176/014/B - Pomník padlým /I. – II. svet. vojna/ - Ivanka pri Dunaji 
 
20 172/014/B - Hlavný oltár ,,Korunovanie P. Márie“ – Bystré 
  I. etapa reštaurátorských prác 

Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie 
 
20 174/014/B - Hlavný oltár sv. Imricha – Senohrad 
  I. etapa reštaurátorských prác 
  Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie 
 
20 173/014/B - Súbor ikon – Cigľa 
  I. etapa reštaurátorských prác 
  Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie 
 
V rámci II. polroku  rozpracované a ukončené tieto akcie : 
20 143/09/B - Hlavný oltár sv. Kozmu a Damiána - Háj. 

Pokračovalo sa v V. etape reštaurátorských prác. 
 
20 146/09/B - Ikonostas a historický mobiliár - Topoľa. 

VI. etapa reštaurátorských prác. 
Prestol s ikonou ,,Snímanie z kríža“ 
Ikona Zvestovania Panne Márii 
Truhlica 

 
20 154/011/B - Gotický krídlový oltár P. Márie - Rakúsy.  

 Reštaurátorské práce pokračovali IV. etapou. 
                         Ukončená akcia 
 
20 155/011/B - Ikonostas a prestol –Hrabová Roztoka. 

 IV. etapa reštaurátorských prác. 
 
20 156/011/B - Bočný oltár Vir Dolorum z rkt. kostola sv. Heleny - Trnava.  

 IV. etapa reštaurátorských prác. 
                        Ukončená akcia 
 
20 161/012/B - Hlavný oltár z ev.a.v .kostola - Gočovo. 

 III. etapa reštaurátorských prác. 
  
20 162/012/B - Hlavný oltár z ev.a.v.kostola - Markuška. 

 III. etapa reštaurátorských prác. 
                        Ukončená akcia 
 
20 163/012/B - Hlavný oltár z ev.a.v.kostola - Roštár. 

 III. etapa reštaurátorských  prác. 
 
20 164/012/B - Hlavný oltár z ev.a.v. kostola - Brdárka. 

 III. etapa reštaurátorských prác. 
                         Ukončená akcia  
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20 167/013/B - Ikonostas a prestol - Frička 
 II. etapa  reštaurátorských prác 

 
20 168/013/B - Hlavný oltár z ev.a.v.kostola - Koceľovce    

 II.etapa reštaurátorských prác. 
 
20 170/013/B - Bočný oltár „ Korunovania P. Márie“ - Fiľakovo 

 II. etapa reštaurátorských prác 
 
20 176/014/B  -  Pomník padlým /I. – II. svet. vojna/ - Ivanka pri Dunaji 
                           Ukončená akcia 
 
20 172/014/B - Hlavný oltár ,,Korunovanie P. Márie“ – Bystré 

 I. etapa reštaurátorských prác 
    Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie 
 
20 174/014/B - Hlavný oltár sv. Imricha – Senohrad 
   I. etapa reštaurátorských prác 
   Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie 
 
20 173/014/B - Súbor ikon – Cigľa 
   I. etapa reštaurátorských prác 
   Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie 
 
20177/014/B - Ikonostas – Jarabina  

I. etapa reštaurátorských prác 
 
20175/014/B - Socha sv. Jozefa – Lazaretská 9, Bratislava 

Umelecko – remeselná obnova  
Ukončená akcia 

 
Prehľad  realizovaných akcií ORA Levoča v r. 2014: 

 
1. 50 108/98/AB1 – Hlavný oltár r.k. kostole sv. Kataríny  Alexandrijskej, RKC 

Smolník  
  - komplexné reštaurátorské práce na oltárnej architektúre a oltárnom obraze   
    hlavného oltára z Rímskokatolíckeho kostola v Smolníku   
 

2.  50 237/09/AB1 – Kandelábrový svietnik, Horehronské múzeum, Brezno 
   - komplexné reštaurátorské práce 

 
3.  50 248/09/AB1 – Predrománske a renesančné nástenné maľby v interiéri  r.k. kostola 
     sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom, RKC Ladice 

 - reštaurátorské práce na nástenných maľbách v interiéri kostola – Forgačovska   
   prístavba / románska časť lode / 

 
4. 50 263/10/B/1 – Nástenné maľby v interiéri r.k. kostola Všetkých  svätých v      

Ludrovej, Liptovské múzeum Ružomberok 
      - realizácia komplexných reštaurátorských prác na nástennej maľbe v interiéri  
        kostola –  svätyňa  
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5. 50 275 /11/B/1 – Kamenné prvky a historické omietky v krížovej chodbe Kláštora  
v Okoličnom, RKC Okoličné 

       -  umelecko - remeselné práce na kamenných prvkoch a historických omietkach  
           v interiéri  krížovej chodby Kláštora  v Okoličnom 

 
6.   279/11/AB1 – Súbor drevených barokových kostolných lavíc z r.k. kostola sv. Jána  
      Krstiteľa, RKC Spišské  Vlachy 

     -  reštaurovanie súboru drevených barokových kostolných lavíc 
 

7.   50 281/11/AB1 – Nástenné maľby v interiéri r.k. kostola sv. Michala  Archanjela   
v Sedliackej Dubovej, RKC Sedliacka Dubová 
      - komplexné reštaurátorské práce na nástenných maľbách v interiéri svätyne kostola 
 

8.   50 287/11/AB1 – Exteriérové a interiérové omietky  s fragmentami nástenných  
 malieb v kostole Zjavenia Pána / ruina /,  Klin nad Bodrogom RKC Streda nad 
Bodrogom 

  - začatie reštaurátorských prác v interiéri svätyne kostola  
 

9.   50 289/12/AB1 – Súsošie kalvárie zo severnej predsiene baziliky sv. Kríža  
v Kežmarku, RKC Kežmarok 
     - reštaurátorské práce na Súsoší  Kalvárie 
 

10. 50 294/12/AB1 – Bočný oltár Ukrižovania v r.k. kostole sv. Petra  
z Alkantary v Okoličnom, Rehoľa menších bratov – Františkánov,  Bratislava 

  -  reštaurátorské práce na oltárnej architektúre   bočného oltára Ukrižovania 
 

11. 50 297/12/AB1 – Hlavný oltár v r.k. kostole sv. Jakuba Levoča, RKC Levoča, 
Messerschmitt Stiftung, Nemecko 

- realizácia I. etapy  komplexných reštaurátorských prác – reštaurovanie oltárneho 
nadstavca / architektúra a sochárska výzdoba /  

 
12. 50 304/12/AB1 – Nástenné maľby v interiéri r.k. kostola sv. Trojice  v Hornej 

Lehote, RKC Sedliacka Dubová 
  - realizácia komplexných reštaurátorských prác na nástenných maľbách v interiéri  
    kostola 
 

13. 50 305/12/AB1 – r.k. kostol sv. Jakuba  - južná fasáda – exteriérový plášť, Mesto 
Levoča  

    - reštaurátorské práce na exteriérovom plášti južnej fasády -   východná časť 
 
14.  50 306/12/AB1 – Exteriérové omietky na veži r.k.  kostola Návštevy  Panny Márie   

v Trebišove, RKC Trebišov 
       - reštaurátorské práce na profilovej rímse veže a zdobných prvkoch veže 
 

15.  50 310/12/AB1 – Oltár Dvoch Márií – r.k. kostol sv. Jakuba v Levoči,  RKC Levoča  
- realizácia komplexných reštaurátorských prác na oltárnej architektúre 

a sochárskej výzdobe bočného oltára z Rímskokatolíckeho kostola sv.  
Jakuba v Levoči   
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  16.  50 313/12/AB1 – Socha sv. Jána Nepomuckého na pilieri – II. etapa, Obec Dlhá nad 
Oravou 

   - komplexné reštaurátorské práce na kamennej soche a pilieri 
 

  17.  50 318/13/AB1 – Ikonostas v gr.k. chráme sv. Juraja v Novosade, GKC Novosad 
       - reštaurátorské práce na architektúre Ikonostasu – I. etapa prác 
 

  18. 50 326/13/AB1 – Nástenná maľby na južnej fasáde presbytéria r.k. kostola 
Narodenia Panny Márie v Nižnom Slavkove, RKC Nižný Slavkov 

     - komplexné reštaurátorské práce na nástennej maľbe  
 

 19.   50 329/13/B/1 – Kamenná nápisová tabuľa z r.k. kostola sv. Petra  z Alkantary v 
Okoličnom,  RKC Okoličné 

        - zakonzervovanie originálu, výroba a osadenie kópie na exteriérovej stene nad     
          západným portálom  
 

20.   50 330/13/AB1 –  Židovská synagóga, Ružomberok , Mesto Ružomberok  
- komplexný reštaurátorský prieskum a následné reštaurátorské práce v rozsahu . 

Aron Ha Kodeš  podhľady empor a nástenné maľby stropu v jednom klenbovom 
poli lode  

 
  21. 50 332/13/AB1 – Strop kazetový drevený, maľovaný z r.k. kostola  sv. Uršule vo 

Výbornej, RKC Slovenská Ves 
                 - komplexné reštaurátorské práce na strope – I. etapa prác 
 
  22. 50 336/13/B/1 -  Severná fasáda z Levočskej ulice – Múzeum Spiša  / Provinčný 

dom/,  Spišská Nová Ves    
      - reštaurátorské práce  na severnej fasáde  
 
  23.  50 339/13/B/1 – Kamenná socha Božského srdca Brestov,   Mgr. Vasiľková Mária,  
         Nižná Šebastová 
     - umelecko – remeselné  práce na kamennej soche s podstavcom 
 
  24.  50 340 /13/B/1 – Polychrómovaná socha sv. Jozefa s Ježiškom, RKC Poprad – 

Stráže 
      - umelecko – remeselné práce na drevených sochách z interiéru r.k. kostola Poprad –  
                Stráže 
 
  25.  50 345 /14/B/1 – Soklový obklad, CZ ECAV Prešov 
      - umelecko – remeselné práce – výmena soklového obkladu fasády kostola, Hlavná   
                 143, Prešov  
 
  26.  50 346 /14/B/1 – Dvojkrídlové drevené rámové kazetové  dvere, CZ ECAV, Prešov 
      - obnova – repasovanie vstupných dvojkrídlových drevených rámových kazetových  
                 dverí na južnej fasáde kostola, Hlavná 143, Prešov  
 
  27.  50 348 /14/AB1 – Hlavný oltár sv. Michala vo Veličnej, RKC Veličná 
      - komplexné prieskumné reštaurátorské práce Hlavného oltára sv. Michala vo  
                 Veličnej  
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  28.  50 353/14/A  - Kostol sv. Márie Magdalény, Danišovce, RKC - Odorín 
 - komplexný reštaurátorský prieskum nástenných malieb a kamenných prvkov 
 
  29.  50 354 /14/AB1 – Západný vstupný  portál gr.k. kostola sv. Juraja  v Slovinkách,  

GKC Slovinky 
      - komplexné prieskumné reštaurátorské práce na vstupnom západnom portáli  
 
  30. 50 355 /14/AB1 – Modrotlačiarenské formy z dielne Elemíra Montška z  

Hranovnice, Podtatranské múzeum v Poprade 
      - komplexné konzervátorské práce  
 
 31.  50 356/14/B/1 – Drevené trámy drevenice č. 100 z obce veľký Lipník, Ľubovnianske 

múzeum – Hrad, Stará Ľubovňa  
     -  komplexné konzervátorské práce 
 
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov na reštaurovanie  vykazujeme v tabuľke č. 11/5. 
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F/ Kontrakt : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 
 
V rámci uvedeného kontraktu v r.2014 PÚ SR realizoval uvedené projekty a podujatia: 
 
1. Mimoriadne valné zhromaždenie UNESCO -  Paríž  - november 2014. 
   2.a) Letná škola manažmentu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO krajín V4. (PHÚ  
   C.5.) 
 
2.b) Účasť  odborných zamestnancov na  odborných seminároch a konferenciách v ČR.  
 
3.EHHF 2014 - European Heritage Heads Forum – stretnutie riaditeľov pamiatkových   
  inštitúcií. 
 
4. Vedecko-výskumný projekt  - „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ včlenený od 
  1.11.2010 ako divízia do projektu Európskej únie „Cradles of European Culture 2010 –  
  2015 (PHÚ G.1.). 
 
5. HEREIN – projekt Sieť európskeho dedičstva – permanentný informačný portál pod  
   záštitou Rady Európy – výročné zasadnutie. 
 
6. EHL – European Heritage Label  - značka európskeho dedičstva – nový nominačný proces 
ako iniciatíva Európskej komisie  - stretnutie. 
 
Plnenie: 
1. Mimoriadne valné zhromaždenie UNESCO v  Paríži. 

V dňoch 13.-14.11.2014 sa zúčastnila generálna riaditeľka PÚSR K.Kosová historicky 
prvého mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Výboru svetového dedičstva v 
Paríži, ktorého hlavným bodom rokovania bola úprava procedurálnych pravidiel 
hlasovania pri voľbách 21 miest  Výboru svetového dedičstva. Rokovanie bolo 
ukončením niekoľkoročného, pomerne zdĺhavého procesu diskusie, v ktorej sa hľadal 
optimálny model zastúpenia jednotlivých regionálnych volebných skupín ako aj zaistenie 
účasti svetovo uznaných odborníkov vo Výbore. Optimálny model bolo nutné formulovať 
aj z dôvodu optimalizácie politického a odborného aspektu, ktorý sa prirodzene prejavuje  
v tak zložitom mechanizme, akým svetové organizácie typu UNESCO sú. V ostatnom 
období totiž prichádzala kritika činnosti Výboru najmä v otázkach nedostatočného 
zastúpenia niektorých regiónov nielen vo Výbore, ale aj na prestížnom zozname 
pamiatok svetového dedičstva, čo inak znamenalo nie dostatočné aj odborné hodnotenie 
nominácie .V záverečnej diskusii  a následnom hlasovaní boli predložené tri návrhy 
/Estónsko, krajiny Latinskej Ameriky a Nórsko/. Názory polarizovali medzi modelom 
voľnej súťaze výlučne postavenej na súťaži vynikajúcich svetových odborníkov /návrh 
predložený Estónskom/ až po prísne matematické pridelenie počtu miest vo Výbore 
podľa nároku vyplývajúceho z percentuálneho počtu krajín, ratifikujúcich Dohovor 
o svetovom kultúrnom a prírodnom dedičstve v danom regióne /návrh predložený 
regionálnou skupinou krajín latinskej Ameriky/. Regionálne členenie sveta používané 
v procedurálnych otázkach UNESCO pracuje s modelmi OSN, resp. Generálnej 
konferencie UNESCO pričom piata volebná skupina sa skladá z dvoch samostatných 
skupín pre a/Afriku a b/arabské krajiny.V záverečnom hlasovaní sa presadil návrh 
Nórska, ktorý optimalizoval  požiadavku zabezpečenia pevného počtu miest pre 
jednotlivé volebné regionálne skupiny vo Výbore /pričom jedno miesto bude rotovať 
medzi juhoamerickou a azijsko-pacifickou volebnou skupinou/. Ďalej vytvoril priestor 
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pre otvorenú voľbu piatich miest, ktorá umožňuje viac uplatniť odborný princíp. Jedno 
miesto je určené pre krajinu, ktorá ešte nebola členom Výboru, na rozdiel od 
predchádzajúcej formy, kedy člen Výboru bola krajina, ktorá nemala zápis na Listine 
UNESCO. Týmto sa snaží organizácia zabezpečiť väčšiu transparentnosť procesu zápisu 
na Listinu. K tomu chce prispieť aj štandardizáciou formulára, ktorým má byť 
predstavený kandidát do Výboru, ako aj výzva na zabezpečenie dostatočného počtu 
kandidátov do súťaže. 
 

2. a) Letná škola manažmentu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO krajín V4.  
PÚ SR dlhodobo participuje na organizačnom i odbornom zabezpečení letnej školy 
(ďalej len „LŠ“) prostredníctvom práce v Riadiacej skupine pre kultúrne dedičstvo 
krajín V4, ktorá združuje Medzinárodné centrum kultúry Krakov, PÚ SR, Ministerstvo 
kultúry ČR a Národné centrum pre manažment kultúrneho dedičstva Gyulu Forstera, 
Budapešť. V roku 2014 sa LŠ konala v Krakove a v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva v Českej republike (Olomouc, Telč, Ždár nad Sázavou, Třebíč). Predmetom 
letnej školy pre účastníkov LŠ V4, ktorými boli mladí profesionáli v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu, bolo oboznámenie sa s konceptom svetového dedičstva a 
princípmi jeho manažmentu na prípadovej štúdii lokality svetového kultúrneho 
dedičstva Pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej hore. Cieľom workshopu 
bolo pochopiť hodnoty lokality a v ich kontexte navrhnúť umiestnenie a obsah 
návštevníckeho centra kostola i zapojenie miestnej komunity do práce na jeho príprave 
aj budúcom využití. Zo Slovenskej republiky sa do aktuálneho ročníka letnej školy 
zapojilo päť účastníkov, ktorí sa v budúcnosti môžu podieľať na monitoringu lokalít 
svetového dedičstva. Podrobný program letnej školy je k dispozícii na 
http://www.mck.krakow.pl/page/kurs-letni-nt-miejsc-unesco-w-krajach-v4   
 

b) Účasť odborných zamestnancov na odborných seminároch a konferenciách  
    v Českej republike. 

 
KALINOVÁ,M. - KUBEKOVÁ,L.: „Pamiatkové výskumy na Slovensku 
v súčasnosti.“ Prednáška v rámci tematického okruhu Ochrana památkového fondu na 
základě aplikace národních legislativ. Pracovní setkání odborných pracovníků 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a Národního památkového ústavu. Třeboň  
23.-24.10.2014 
 
KALOVÁ, P.: História a súčasnosť pamiatkovej starostlivosti o priemyselné dedičstvo 
na Slovensku. Konferencia Architektura a udržatelný rozvoj, AUR 14, ČVUT, Praha 
14.11.2014. (Príspevok bude publikovaný v zborníku začiatkom roka 2015.) 
 
OROSOVÁ, M.: Sviatky na Slovensku v medzivojnovom období z pohľadu národnej 
osvety. Prednáška na workshope Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 
1918 – 1938, Masarykov ústav AV ČR, Praha, 24.2.2014. 
 
OROSOVÁ, M.: Legislatívne zabezpečenie ochrany pamiatok po druhej svetovej 
vojne. Prednáška na pracovnom stretnutí odborných zamestnancov PÚ SR a NPÚ, 
Třeboň, ČR, 23.10. – 24.10.2014  
 
ŽAŽOVÁ, H.: Prezentácia pripravovanej publikácie: Stredoveká Bíňa (archeológia – 
história – architektúra). Prednáška na medzinárodnom vedeckom seminári 
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k vedeckému projektu krajín V4 „Via Benedictina“ – Výskum benediktínskeho 
dedičstva v Strednej Európe. Broumov, 3. – 4.4.2014. 

 
ŠKULAVÍK, P.: medzinárodná konferencia: Industriálne stopy 2014 / štvrťstoročie 
potom, Ostrava 29. – 30.8.2014, Prednáška „ Ochrana a starostlivosť o  industriálne 
dedičstvo na Slovensku“   
  
ŠKULAVÍK, P.: seminár NPÚ a PÚ SR k legislatívnym východiskám ochrany 
pamiatkového fondu v Čechách a na Slovensku. Prednáška: „Evidencia  pamiatkového  
fondu  ako základný  zákonný  predpoklad  jeho praktickej  ochrany - k problematike 
vývoja  Ústredného zoznamu pamiatkového fondu v legislatíve SR“.  
 
KIRINOVIČOVÁ, N: seminár: Obnova památek 2014 – Kovové konstrukce a prvky, 
Praha, 18. – 19.3.2014  
 
KIRINOVIČOVÁ, N: seminár: PROPAMÁTKY – Obnova a využívaní vodárenských 
věží, Praha Národní technické muzeum, 13. - 14.11.2014  
 
KIRINOVIČOVÁ, N: seminár: Architektura a udržitelný rozvoj, Fakulta stavební 
ČVUT Praha, 14. 11. 2014  
 
PETROVIČ,R.: SVORNÍK – „Otisk života v historických stavbách“ – Slaný , účasť 
na medzinárodnej konferencii zameranej na stavebno-historický výskum. 
 
JAKABŠICOVÁ, A. : Národní arboristická konference Strom pro život - život pro 
strom XIII. "Stromy mezi domy" . Účasť na odbornom seminári.  
 
FURMAN, M. – aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Forum Archaeologiae 
post-mediaevalis“, 29.-30.4.2014, Praha, Česká republika. Príspevok v spolu-autorstve 
s M. Ďurčom „Záhada sakrálnej stavby v Trstenej“. 
 
DUDÁŠ, M. – aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Dřevěné a polodřevěné 
sakrální stavby“, 14.-15.5.2014, Příbor, Česká republika. Príspevok „Obnova 
dreveného Kostola sv. Juraja v Trnovom“. 
 
FURMAN, M. – aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „15. International 
conference – CELTS 2014“, 11.-13.6.2014, Klement, Rakúsko. Príspevok ”The rings 
with three and four large hollow knobs from Flat Celtic cemeteries in Slovakia. The 
characteristic eastern  Celtic artifacts”. 
 
ŠICHTOVÁ, M. – účasť na odbornej konferencii „Strom pro život – život pro strom 
XIII“, 18.-19.8.2014, Praha, Česká republika. 
 
ŠTANCELOVÁ, Z. – MAGOVÁ, M. – aktívna účasť na medzinárodnom seminári 
„Výrobní, montánní a řemeslná činnosť na venkově a její vliv na utváření vesnických 
sídel a zástavby“, 10.-12.9.2014, Karlova Studánka, Česká republika. Príspevok  
„Vplyv banskej činnosti na vývoj obcí Nižná  a Vyšná Boca“. 
 
ĎURIAN, K. aktívna účasť na 15. ročníku odborného kurzu „Dokumentace a 
průzkumy historických krovů“, 15.-19.9.2014, Domažlice, Česká republika.  
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DUDÁŠ, M. – aktívna účasť na pracovnom stretnutí „Ochrana Pamiatkového fondu“ 
pracovníkov PÚ SR a NPÚ, 23.-24.10.2014, Třeboň, Česká republika. Príspevok 
„Problematika ochrany a obnovy pamiatok – súčasná prax a implementácia 
pamiatkového zákona“. 
  
BUJNOVÁ,I.: „Obnova NKP, úprava nehnuteľnosti v pamiatkovom území 
a v ochrannom pásme – postupy a skúsenosti“,  
 
ZAJAC, J.: Priestupok a správny delikt v pamiatkovom zákone a reálne skúsenosti so 
sankciami“. Pracovné stretnutie „Ochrana památkového  fondu“ odborných 
pracovníkov Pamiatkového úradu SR a Národního památkového ústavu, 23. - 
24.10.2014, Třeboň.  
 
SUCHÝ,Ľ. – SABOL,D.: Kurz historických krovových konštrukcií, september 2014, 
Domažlice.  
 
Konferencia: Dějiny staveb 2014 v Nečtinách, marec 2014; príspevok:  
SUCHÝ,Ľ. : „Historické krovy v regióne Žiliny a Bytče“,  
HARČÁR„ P. : Archeologický výskum na hrade Zborov“ a „Archeologický výskum v 
areáli Kláštora františkánov v Bardejove“.  
 
ČUTKA, M. : Obnova památek 2014 – Kovové konstrukce, Praha, 18. – 19.3.2014 
 
PAVLÍKOVÁ, A.:  národní arboristická konference  „Strom pro život - život pro 
strom XIII. – Stromy mezi domy“ 18 .- 19.8.2014, Praha  
 
MARKUŠOVÁ, K.: Principles of the Care of Historical Reservations and Zones / 
Principles of Protection in Historic Reserves and Zones in Slovakia – case study 
Košice. 16.-18.10. Třeboň, v rámci medzinárodného semináru The Urban Heritage in 
the Central Europe: Current Conditions and Perspectives - Urbanistické dědictví ve 
střední Evropě: současné podmínky a perspektivy. 
 
MOKRIŠ, R. -  ŠMELKOVÁ,E.: Obnova hradu Krásna hôrka po požiari 10.03.2012 
v rámci Stretnutia odborných pracovníkov NPÚ a PÚSR v Třeboni, 23.-24.10.2014.  
 
PRISTÁŠ,M.: Problémy s lokalizáciou archeologických nálezíska v rámci jestvujúcich 
databáz, v rámci stretnutia odborných pracovníkov NPÚ a PÚSR v Třeboni, 23.-
24.10.2014. 

 
3. EHHF 2014 - European Heritage Heads Forum (EHHF) – stretnutie riaditeľov 

pamiatkových inštitúcií. 
Počas služobnej cesty sa generálna riaditeľka PÚ SR Dr. K. Kosová zúčastnila 

pravidelného každoročného zasadnutia riaditeľov pamiatkových inštitúcií členských 
štátov Európskej únie ako aj prizvaných predstaviteľov z tretích krajín /Nórsko, 
Luxembursko, Švajčiarsko, atď./ ako aj prizvaných expertov z Európskej komisie 
a UNESCO – EHHF 2014 , ktorý sa konal v belgickom Leuven v dňoch 21.-23.5.2014.  

Program stretnutia bol vo všeobecnej rozprave zameraný na zdôraznenie kultúrneho 
dedičstva ako kľúčovej charakteristiky Európy, pričom dôraz bol kladený na jeho zásadnú 
ochranu v čase globálnych výziev. Konkrétnejšie sa diskutovali témy súvisiace 
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s potenciálom kultúrneho dedičstva v sídlach. Jedným z významných záverov bola výzva 
Európskej komisii, aby  kultúrne dedičstvo bolo uznané v pripravovanej Stratégii Európy 
2020.  Rovnako bola zdôraznená myšlienka podpory kultúrneho dedičstva ako štvrtého 
pilieru udržateľného rozvoja, dôraz bol rovnako kladený na zintenzívnenie dialógu 
a porozumenia medzi sektorom kultúrneho dedičstva a kľúčovými záujmovými skupinami 
/developeri, cestovný ruch a pod./, ale aj lepšie porozumenie potrebám turistov 
i obyvateľov v kontexte  historického prostredia. 
V ďalšej diskusii sa fórum  zameralo na štyri základné diskusné okruhy:  
1/ archeológia v historicko-urbanistickom kontexte, 
2/ súčasná architektúra v historicko-urbanistickom kontexte, 
3/ energetické parametre v historicko-urbanistickom kontexte,  
4/ cestovný ruch v historicko-urbanistickom kontexte,  
ktoré boli prejedané počas samostatných workshopov. Výsledky odborných diskusií boli 
spracované v záverečnom stanoviska stretnutia. Pre oblasť archeológie sa zdôraznila 
najmä potreba zlepšenia dialógu medzi archeológmi a ostatnými záujmovými skupinami 
v lokalitách, dodržiavanie vysokej profesionálnej úrovne disciplíny a jej štandardov pri 
výskume a v neposlednom rade zlepšenie popularizácie výsledkov týchto výskumov, aj 
s cieľom preukázať výhody pre financujúce strany a verejnosť. Pri uplatnenie súčasnej 
architektúry v historickom prostredí treba pracovať najmä na zmene paradigmy z 
„dedičstva chápaného ako riziko“ na poukázanie hodnoty, ktoré nesie ako  
znovunadobudnuté dedičstvo. Problematiku energetickej náročnosti a dôsledkov jej 
technického riešenia pri pamiatkových objektov a v pamiatkovom prostredí je potrebné v 
budúcnosti zamerať  predovšetkým na aktívnu účasť sektoru kultúrneho dedičstva pri 
vývoji príslušných štandardov CEN participovať na lepšej informovanosti o jej 
negatívnych dôsledkoch vedúcich až k strate pamiatkových hodnôt všetkých 
zainteresovaných z privátneho i verejného sektoru, využívajúc pritom i oblasť ďalšieho 
vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v danej oblasti. Využitie kultúrneho dedičstva pre 
cestovný ruch navrhuje fórum skvalitniť najmä pomocou uplatňovania  nových médií, 
stratégiu rozvoja cestovného ruchu zamerať na znižovanie záťaže konkrétnych lokalít 
a riadeným turizmom garantovať balans medzi užívateľským a historickým  prostredím aj  
pomocou dialógu tour-operátorov s expertným prostredím z oblasti ochrany  kultúrneho 
dedičstva na úrovní nadregionálnej, regionálnej i lokálnej.  
V tomto kontexte bola obsahovo formulovaná i  prednáška p.Hermana van Rompuy, 
stáleho predsedu Európskej rady na slávnostnom stretnutí  fóra v La Rameé Abbey, po 
návšteve pamätníku bitky pri Waterloo. 
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4. Vedecko-výskumný projekt - „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ 
včlenený od 1. 11. 2010 ako divízia do projektu Európskej únie „Cradles of 
European Culture 2010 – 2015. 

 
• Projekt CARE 2014: 

-  príprava monografie Kostol sv. Margity v Kopčanoch do roku 1050. I. časť 
 

V rámci doplnenia rukopisu sa: 
- dopĺňa antropologické vyhodnotenie 5 hrobov z 9. storočia nájdených v roku 

2013 pri Kostole sv. Margity  (Doc. Beňuš);  
- vyhotovuje pedologická štúdia polohy Za jazerom pri sv. Margite (Doc. 
Čurlík) a analýza nájdených pochovaných pôdnych horizontov v Kačenárni; 

- dopĺňajú technologické analýzy kovových predmetov z výskumu Dr. 
Kraskovskej z roku 1961 ( pocínovanie - Mgr. Ottewelter); 

- aktualizujú mapové podklady GIS-u (Ing. Taralovičová); 
- pripravili sa vzorky z Kostola sv. Margity a vybraných objektov a hrobov na 

analýzu C 14 ako materiál pre štúdiu využiteľnosti uvedených dát pre 
chronológiu osídlenia zázemia Kostola sv. Margity (Dr. Světlík); 

- pripravil sa archeologický výskum veľmožského dvorca v rámci prioritných 
úloh PÚ SR v roku 2014 . 

 
• Projekt CEC: 

-Kostoliansky náučný chodník: 
 Vytvorenie virtuálnej verzie turistického sprievodcu po Kostolianskom náučnom chodníku.  
Práce na národnej internetovej verzii sprievodcu po náučnom chodníku  boli v 2. polroku 
2014 prerušené, nakoľko vedenie projektu CEC-Francia Media 850-1050 odporučilo 
spustenie národnej aj anglickej verzie internetovej stránky sprievodcu v rovnakom termíne, 
v akom sa pripravuje spustenie národnej verzie hlavnej  internetovej aplikácie Cesty po 
pamiatkach (Heritage Route) projektu CEC-Francia Media 850-1050 (anglická verzia bola 
spustená v júni 2014, viď http://www.heritage-route.eu/) a to v apríli 2015. 
V 3. štvrťroku 2014 sa vyhotovili anglické preklady všetkých textov, zakúpili sa autorské 
práva na vybrané fotografie, vyhotovili sa  účelové mapy k jednotlivým zastávkam. 
Otvorenie Kostolianskeho náučného chodníka a prezentácia  turistického sprievodcu bola 
presunutá z dôvodu posunu prác na internetovej stránke Kostolianskeho náučného chodníka  
na apríl 2015.  

 
7. plenárne stretnutie Projektu CEC-Francia Media 850-1050: 
V dňoch 12.-13.6.2014 Pamiatkový úrad zorganizoval plenárne rokovanie účastníkov 
Projektu CEC-Francia Media 850-1050 ( zástupcovia partnerov zo Slovinska, Belgicka, 
Holandska, Nemecka, Českej republiky, Talianska a Chorvátska). Stretnutie sa uskutočnilo na 
pôde Krajského pamiatkového úradu v Nitre. V rámci rokovania účastníci navštívili Kostol 
sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. 
 

Spoluúčasť KPÚ Nitra na projekte: 
• Organizácia workshopu: 

1. Organizácia „7th Plenary workshop of the CEC Project“. KPÚ - Nitra, 12.-
13.6.2014 (P. Baxa, Z. Borzová, P. Bisták, K. Válová, kol. KPÚ Nitra) 

• Publikačná činnosť: 
1. BORZOVÁ, Zuzana – BAXA, Peter – BISTÁK, Peter. Prezentácia 

a popularizácia Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. In Zborník 
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z medzinárodnej konferencie „Experimentálna archeológia, činnosť 
archeoparkov a  popularizácia archeológie“ konanej 26.-27.6.2014 
v Hanušovciach nad Topľou. (in press) 

2. BORZOVÁ, Zuzana – BORZA, Martin – BISTÁK, Peter. Interdisciplinárny 
výskum Kostolianskej kotliny – stav a perspektívy. In kol.: Archeologický 
výzkum krajiny a aplikace ICT. Opava 2014. 

• Prednášková činnosť: 
1. BAXA, Peter – BISTÁK, Peter – BORZOVÁ, Zuzana. Presentation of the 

Educational Trail in Kostoľany pod Tribečom. 7th Plenary workshop of the CEC 
Project, 12.-13.6.2014, Nitra 

2. Tatiana DANIELIČOVÁ, Cradles of European Culture-Francia Media 7th 
Plenary workshop in Nitra, Slovakia 12-13 th June, 2014, PÚSR, Katedra 
archeológie FF UKF v Nitre, Archeologický ústav AV ČR, Praha, V.V.I., 
Prednáška o Katedrále sv. Emeráma v Nitre. 

3. BAXA, Peter – BISTÁK, Peter –BORZOVÁ, Zuzana. Early medieval church 
architecture in the region of Nitra. Prednáška na „20th Annual Meeting of the 
European Association of Archaeologists 2014”, 10.9.-14.9.2014, Istanbul. 

4. BORZOVÁ, Zuzana – BORZA, Martin – BISTÁK, Peter. Interdisciplinárny 
výskum Kostolianskej kotliny – stav a perspektívy. Prednáška na medzinárodnej 
konferencii „Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT“, 14.-16.10.2014 
Opava. 

5. Martin BORZA, Peter BISTÁK, Zuzana BORZOVÁ: Interdisciplinárny 
výskum a aplikácia moderných ICT metód pri výskume Kostolianskej kotliny. 
Prednáška  - workshop „Aplikace ICT metod v archeologické praxi II“, 20.5. 
- 22.5.2014, Slezská univerzita v Opave, ČR. 

6. BAXA, Peter – BISTÁK, Peter –BORZOVÁ, Zuzana. Prezentácia Kostola sv. 
Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Prednáška -medzinárodná konferencia 
„Experimentálna archeológia, činnosť archeoparkov a  popularizácia 
archeológie“, 26.-27.6.2014, Hanušovce nad Topľou.  

• Redakčná činnosť: 
Peter BISTÁK, Redakčné práce na pripravovanej slovenskej verzii textov 

hesiel  Kostoľanoch pod Tribečom pre Heritage Route (http://www.heritage-
route.eu/en/kostolany-pod-tribecom/#.VK1omSuG9Yc 

• Príprava výstavy 
Peter BISTÁK : Príprava výstavy „Dedičstvo Karola Veľkého“ (Praha). 
14.2.2014, Archeologický ústav AV ČR na Pražskom hrade. Rokovanie vo veci 
koncepčných zmien oproti výstave, ktorá bola otvorená v Ename (Belgicko), 
s dôrazom na priestor strednej Európy (účastníci:   Archeologický ústav AV ČR- 
Jana Maříková-Kubková, Sylvie Novotná, Jan Mařík, Luboš Polanský, Katarína 
Válová, Katarína Chlustíková, PÚ SR- Peter Baxa, Karel Prášek, Peter BISTÁK) 

• Výskumná činnosť 
Peter BISTÁK, V rámci projektu CEC v dňoch 1.7. – 9.7.2014 účasť na 
archeologickom výskume na Veľkom a Malom Lysci, kat. úz. Kostoľany pod 
Tribečom a Velčice, okr. Zlaté Moravce. 
 

5. HEREIN – projekt Sieť európskeho dedičstva – permanentný informačný portál 
pod záštitou Rady Európy – výročné zasadnutie. 
V dňoch 18. až 21.11.2014 sa v Monse (Belgicko) uskutočnilo 13. výročné zasadnutie 
riešiteľov projektu European Heritage Network pod organizačnou záštitou Rady Európy 
a valónskeho Institute du Patrimoine. Vo vyhodnotení aktuálnej fázy projektu bolo 
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konštatované, že zo 43 participujúcich štátov malo k novembru 2014 kompletne 
spracovanú národnú informačnú databázu 25 štátov, z väčšej časti spracovanú databázu, 
ktorá bude finalizovaná k marcu 2015 má aktuálne 11 štátov (vrátane SR) a len 9 štátov 
k termínu stretnutia v Monse nemalo databázu spracovanú vôbec alebo len v minimálnom 
rozsahu. Účastníci stretnutia prijali rozhodnutie, že po finalizácii národných databáz bude 
potrebné modifikovať ciele projektu HEREIN, posunúť ho od informačnej databázy 
k databáze vedomostnej a zakomponovať nové funkcie pre jednoduchšie a presnejšie 
vyhľadávanie či efektívnejší monitoring (napr. tzv. Crowdfinding umožňujúci 
spracovanie rýchlych dotazníkových prieskumov na špecifické otázky vo vzťahu ku 
kultúrnemu dedičstvu s využitím databázy a kontaktov HEREIN). Na zasadnutí bol 
schválený návrh aktivít, ktoré je potrebné realizovať pred plánovanou prezentáciou 
databázy HEREIN3 Výboru ministrov v máji 2015 a ktoré zahŕňajú prípravu 
identifikačných profilov jednotlivých krajín a ich politík na ochranu kultúrneho 
dedičstva, finalizáciu národných databáz, systemizáciu databázy fotografií a národnej 
legislatívy v anglickom alebo francúzskom preklade.   
 

6. EHL – European Heritage Label - značka európskeho dedičstva – nový nominačný 
proces ako iniciatíva Európskej komisie - stretnutie. 
Dňa 8. a 9.4.2014 sa v Bruseli konalo slávnostné podujatie pri príležitosti ocenenia 
prvých štyroch lokalít značkou EHL v rámci nového formátu koordinovaného Európskou 
komisiou. Zároveň sa uskutočnilo stretnutie národných koordinátorov venované otázkam 
nominácie a hodnotenia nových lokalít uchádzajúcich sa o udelenie značky, ako aj ich 
následného monitoringu a propagácie. Na žiadosť EK bola spracovaná informácia 
o lokalitách, ktoré má SR v úmysle nominovať na udelenie značky EHL v najbližšej 
budúcnosti (ide o štyri lokality, ktorým bola značka EHL priznaná v rámci medzivládnej 
iniciatívy) a pre komunikačné účely bol spracovaný adresár slovenských inštitúcií 
a organizácií, ktoré môžu participovať na informovaní o značke EHL. Pre ďalšie lokality 
z územia Slovenskej republiky, uchádzajúce sa o udelenie značky EHL, bol pripravený 
formulár žiadosti a stanovený proces predbežného posúdenia na národnej úrovni.  

 
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov na zahraničnú spoluprácu a medzinárodné 
vzťahy vykazujeme v tabuľke č. 11/6. 
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G. Kontrakt - Správa a prevádzka 

V rámci kontraktu - Správa a prevádzka PÚ SR čerpal výdavky predovšetkým na 
zabezpečenie chodu organizácie a mzdové výdavky kmeňových zamestnancov. 
 
610 Mzdy, platy. Služobné príjmy a OOV  1 028 629,-€ 
620 Poistné a príspevok do poisťovní     508 422,- € 
630 Tovary a služby     1 096 464,- € 
640 Bežné transfery         47 185, -€ 
 
Uvedené čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s podpísaným kontraktom na rok 2014. 
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov na správu a prevádzku vykazujeme v tabuľke  
č. 11/7 a finančné plnenie analyzujeme v kapitole č. 5 Rozpočet organizácie. 

Vyhodnotenie číslených ukazateľov : 
 

 Plán na rok 
2014 

Plnenie za rok 
2014 

a) Špecifická činnosť :   
Počet vydaných rozhodnutí  4000 ks 4155 ks 
Počet vyhlásených NKP 100 131 
Počet záväzných stanovísk 6500 ks 7047 ks 
Počet stanovísk a vyjadrení 1500 ks 4779 ks 
Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti 36 000,- € 31 702 ,-€ 

b) Zabezpečenie centrálne evidencie a IS :   
Počet aktualizačných listov v ÚZPF 1000 ks 1535 ks 

c) Edičná a vydavateľská činnosť   
Publikačná činnosť 4 ks 4 ks 

d) Archívna činnosť   
Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek 250 ks 271 ks 
Bibliografické záznamy 500 ks 778 ks 
Preberanie archívnych dokumentov mimo 
vyraďovacieho konania 

30 arch.krabíc 26 arch.krabíc 

Vyraďovacie konania v bežných metroch 5m 0m 
e) Reštaurovanie    
Počet uzatvorených zmlúv 33 47 
Príjmy štátneho rozpočtu z reštaurovania 308 702,-€ 243 416,- € 
f) Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy   
Počet zrealizovaných zahraničných ciest 100 81 
Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci 2 4 
Počet zrealizovaných spoločných projektov 2 9 
g) Správa a prevádzka   
Príjmy z prenájmu majetku v správe PÚ SR 346 000,- € 269 498,- € 
Kapitálové príjmy 5 000,- €  70 100,- € 
Iné nedaňové príjmy 3 389,- €  30 906,- € 
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4. Činnosti / Produkty organizácie a ich náklady 

 

STÁLE ČINNOSTI: 

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

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

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

 

DLHODOBÉ ČINNOSTI: 

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

 aktualizácia a revízia ÚZPF; 
 realizácia projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci OPIS 2; 
 realizácia projektu Pro Monumenta 

 

KRÁTKODOBÉ ČINNOSTI: 

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

 výkon reštaurovania ako účelovej pomoci štátu pri ohrozených pamiatkach; 
 analyticko-technologické činnosti v oblasti reštaurovania; 
 dokumentácia pamiatkového fondu. 
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 Vyhodnotenie Prioritných projektov PÚ SR 
 Vyhodnotenie úloh realizovaných mimo Kontraktov a Prioritných projektov PÚ SR  

 
Vyhodnotenie Prioritných projektov PÚ SR: 
 
A/ Prioritný projekt: Dokumentačná a informačná činnosť 
 

Úlohy: 
 

1. Revízia pamiatkových území - výskum území pamiatkových zón a pamiatkových 
rezervácií a spracovanie podkladov na zmeny podľa požiadaviek MK SR, 
spracovávanie nových návrhov na vyhlásenie území. (PHÚ/ A. 3.)    

 
2. Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. (PHÚ/ A. 4.)    

 
3. Edícia „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“ (PHÚ/ F. 1.)   a Revízia ÚZPF. 

(PHÚ/ B. 1.) 
 

4. Archeologické výskumy a nálezné:  
• KPÚ Bratislava, KPÚ Banská Bystrica a KPÚ Košice realizované archeologické 

výskumy lokalít v rámci Slovenska vrátane výskumu veľmožského dvorca 
v Kopčanoch. (PHÚ/ E. 2.)    

• Nálezné – archeologické nálezy 
 

Plnenie: 
 

1. Revízia pamiatkových území - výskum území PZ a PR a spracovanie podkladov 
na zmeny podľa požiadaviek MK SR, spracovávanie nových návrhov na 
vyhlásenie území. 

 
Návrhy na vyhlásenie PZ:   
 

• Blatnica – dopracovanie návrhu, zaslanie na MK SR  
• Čachtice – návrh hotový, pripomienkované OMK, dopracováva sa, v OMK 

01/15 a následne na MK SR 
• Poprad - Kvetnica – neplánovaná priorita – rozpracované na cca 50 % 

   (pre r. 2014 pozastavené, najprv vyhlásenie NKP, pokračovanie v r. 2015) 
• Jabloňovce - podnet KPÚ Nitra – preverená opodstatnenosť návrhu, 

spracovanie návrhu v r. 2015  
 
Návrhy na zmenu vyhlásenia PR a PZ:  
 

• PR Trnava – riešené, zaslané na kataster 01/2015 
• PR Trenčín – riešené, spracované a zaslané na kataster so žiadosťou o zápis. 

Z katastra 2 x vrátené s odmietnutím zápisu. 
• PZ Krupina – vypracovanie návrhu, zaslanie na MK SR – nedoriešené, 

rozpracované na cca 50 %. 
• PZ Ružomberok (podnet mesta) – spracované, prerokované s mestom aj s KPÚ 

 mesto zaslalo 27.11. svoju predstavu - následne posúdená KPÚ; 
 konečná verzia 01/2015 zaslaná na MKSR. 
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• PZ Hniezdne -  hotové, zaslané na MK SR. 
• PZ Tvrdošín,  zúženie ochrany PZ – rozpracované, posun riešenia na r.2015.    
• Spišská Nová Ves – spracovaný návrh na zmenu vyhlásenia, odoslaný na MK 

SR 
 

Návrh na zrušenie PZ – mimo PHÚ PÚ SR: 
 

• PZ Trstená - materiál spracovaný, pripravený na zaslanie na MK SR 
 
Revízia máp (grafických vymedzení územia) 
 
Hotové alebo pripravené: 

• Bratislava centrálna mestská oblasť (ďalej len „CMO“) – pripravené, konečné 
doriešenie bude so Zásadami v januári 2015 

• Rožňava 
• Topoľčany + Topoľčany Stummerova  
• Nižný Medzev  
• Banská Bystrica  
• Levoča  
• Sebechleby 
• Ratková – hotové, právoplatné rozhodnutie MK SR – 03/14 zaslané na kataster 
• Ľubica 
• Nitra - zmena PZ 
• Piešťany 
• Vrbov 
• Liptovský Hrádok 
• Košice 
• Spišské Podhradie  
• Spišská Kapitula 
• Prešov – rozpracované 
•  

2. Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 
 

Spracovávanie a schvaľovanie zásad pamiatkovej ochrany je zložitý proces, ktorý si 
vyžaduje odborne zdatné kvalifikované kapacity špecialistov viacerých profesií podľa 
charakteru daného územia (napr. urbanista, architekt, historik, historik umenia, 
archeológ, krajinár, odborník na technické diela v krajine a pod.) a sústredený 
primeraný čas na vypracovanie potrebných analýz a sformulovanie adresných 
požiadaviek voči pamiatkovým hodnotám daného pamiatkového územia. Po 
predchádzajúcich zlých skúsenostiach s materiálmi, spracovanými v externom 
prostredí (neboli dostatočne podrobné a nedávali odpovede na všetky otázky, 
s ktorými sa v danej lokalite jednotlivé KPÚ stretávajú), ktoré museli byť nakoniec 
vlastnými kapacitami KPÚ a PÚ SR prepracovávané, dopĺňané alebo spracované 
nanovo, spracováva zásady pamiatkovej ochrany výlučne PÚ SR a KPÚ vo svojej 
vlastnej kapacite.  

 
KPÚ v roku 2014 spracovali zásady pre uvedené PR a PZ : 
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KPÚ Banská Bystrica: 
 PR Banská Bystrica  
 PR Štiavnické Bane  

PR Špania Dolina  
PZ Brezno  
PZ Hodruša – Hámre  
PZ Jelšava  
PZ Rimavská Sobota  

KPÚ Bratislava: 
 PZ Bratislava CMO  
 PZ Rusovce  
KPÚ Košice: 
 PZ Gelnica  

PZ Rožňava  
PZ Spišská Nová Ves  
PZ Spišské Vlachy  

KPÚ Nitra: 
 PZ Komárno  

PZ Šahy  
KPÚ Prešov: 
 PZ Hanušovce nad Topľou  
 PZ Hniezdne 
 PZ Vrbov  
 PZ Ľubica  
KPÚ Trnava: 
 PZ Kopčany  
 PZ Piešťany 
 PZ Skalica  
KPÚ Trenčín: 
 PR Trenčín  
 PZ Nitrianske Pravno  
KPÚ Žilina: 
 PZ Bytča  
 PZ Hybe  
 PZ Kláštor pod Znievom  

PZ Liptovský Ján  
PZ Liptovský Hrádok  
PZ Liptovský Mikuláš  
PZ Oravský Podzámok  
PZ Ružomberok   

 
3. Edícia „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“  a Revízia ÚZPF. 

 
Základný výskum pamiatkového fondu a Revízia ÚZPF je od roku 2000 nosnou úlohou 
PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom spracovávaní aktualizačných listov 
jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP s aktualizáciou údajov z katastra, opisom 
stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným rozpisom objektovej skladby, 
dôkladným poznaním a špecifikáciou pamiatkových hodnôt NKP v rámci jedného okresu 
a kraja. Na riešení tejto úlohy sa podieľajú všetky KPÚ so svojimi pracoviskami a všetky 
odbory Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností PÚ SR.  
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V  roku 2014 bola spracovaná revízia 243 nehnuteľných NKP a 338 hnuteľných NKP 
vrátane opráv aktualizačných listov spracovaných v rokoch 2000-2002, tak aby 
zodpovedali súčasným štandardom riešenia úlohy, ako aj aktualizácie údajov tých NKP, 
ktoré boli reštaurované alebo bola ukončená ich obnova. Nižšie plnenie plánu je 
odôvodnené sústredením kapacít odborných pracovníkov na dopracovanie Zásad 
pamiatkových území a výkon štátnej správy, personálnymi zmenami (ukončenie dohody, 
materské dovolenky, dlhodobá prácneschopnosť PN, ukončenie pracovného pomeru zo 
strany zamestnancov) a tým súvisiacou úpravou plánov. V záujme urýchlenia Revízie 
ÚZPF spracovávali zamestnanci ONKPaPÚ a OŠIS revíziu Bratislavského kraja a 
zamestnanci  KPÚ Nitra revíziu Banskobystrického kraja.  
 

Príprava edície Národné kultúrne pamiatky na Slovensku je vedecko-výskumným 
projektom PÚ SR, ktorý nadväzuje na projekty PÚ SR venujúce sa základnému výskumu 
pamiatkového fondu (základný výskum a Revízia ÚZPF, revízia pamiatkových území – 
výskum území PZ a PR, spracovanie zásad ochrany pamiatkových území) a ich výsledky 
ďalej prehlbuje. Je komplexnou prezentáciou a syntézou najnovších poznatkov o 
pamiatkovom fonde a jeho hodnotách v jednotlivých okresoch SR získaných terénnym, 
pramenným, analytickým i komparatívnym výskumom a aktuálnych informácií, ktoré sú 
súčasťou evidencie ÚZPF s náčrtom širších historických, spoločenských, politických 
a kultúrnych súvislostí ovplyvňujúcich v danom historickom období formovanie 
skúmaného územia a vývoj jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry.  
Cieľom projektu je sprístupnenie syntézy poznatkov o pamiatkach a 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.  
Riešiteľmi projektu sú zamestnanci PÚ SR, KPÚ a ich pracovísk ako aj externí 
spolupracovníci. 
V roku 2014 sa práce sústredili najmä na prípravu publikácie „Národné kultúrne pamiatky 
na Slovensku, sídlo Levoča“. Pokračovalo sa vo výbere obrazovej prílohy a jej spracovaní 
(Archív PÚ SR, OGD), Magyar Országos Levéltár Budapešť (MOL) – 60 archívnych 
jednotiek, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ -
archív fotografií (12 archívnych škatúľ), archív plánovej dokumentácie (195 archívnych 
jednotiek). Všetky archívne dokumenty boli nafotené digitálnym fotoaparátom na 
pracovné účely. Výber z archívnych dokumentov naskenovali pracovníci archívu a boli 
pre ne zakúpené práva na publikovanie. Hnuteľné NKP, ktoré boli v roku 2000 nafotené v 
rámci spracovávania Revízie ÚZPF len na ČB fotografiu boli nafotené na digitálnu 
fotografiu potrebnú pre účely publikácie a zároveń AIS OP. Odborní redaktori 
pokračovali v dopracovaní textov o výtvarných súčastiach nehnuteľných NKP (vitráže, 
nástenné maľby), spracovaní registrov a odbornej redakcii textov.  
V roku 2014 autorské kolektívy pokračovali na príprave ďalších dielov súpisu - okresy 
Trenčín, Hlohovec, Nitra, sídla Košice. Miera rozpracovanie jednotlivých dielov je rôzna.  
Všeobecným problémom, na ktorý sme sa aj v roku 2014 sústredili, aj po skúsenosti 
s prípravou predchádzajúcich dielov je ukončenie Revízie ÚZPF v zmysle spracovania 
návrhov na vyhlásenie, zrušenie, prípadne zmenu vyhlásenia vecí za NKP a začatie 
správnych konaní – Trenčín, Hlohovec, Nitra.  

 
4. Archeologické výskumy a nálezné:  

• KPÚ Bratislava, KPÚ Banská Bystrica a KPÚ Košice realizované 
archeologické výskumy lokalít v rámci Slovenska vrátane výskumu 
veľmožského dvorca v Kopčanoch.  
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• Nálezné – archeologické nálezy 

Realizované archeologické výskumy výskumy hradené z Prioritných 
projektov od MK SR: 
 

• PZ Kopčany, poloha Za jazerom, prac. č. 3521, k. ú. Kopčany, KPÚ 
Bratislava, Dr. P. Baxa – Dr. K. Prášek  
 Deštruktívny archeologický výskum formou sondáže. 
Výskum prebehol v čase od 1.7.2014 do 30.10.2014. 

 
• Haniska, Grajciar Pusta, parc. č. 972, KPÚ Košice , Dr. Ďurišová – Mgr. M. 

Horvát 
Deštruktívny archeologický výskum formou sondáže. 
Výskum prebehol v čase od 20.9.2014 do 22.10.2014. 

 
• NKP hradisko Zemplín, parc. č. 9 a 20, k. ú. Zemplín, . Ďurišová – Mgr. M. 

Pristáš 
Deštruktívny archeologický výskum formou sondáže. 
Výskum prebehol v čase od 11.8.2014, pokračuje v r. 2015.  

 
• Lučenec - Opatová , zaniknutý kláštor a stredoveké bojisko, Dr. Furman- 

Mgr. M. Miňo 
deštruktívna terénna prospekcia pomocou detektorov kovov 
Výskum prebehol v čase od 6.11.2014 do 7.11.2014.  
 
Nálezné – archeologické nálezy: 

 
1. Banská Štiavnica, pri Michalštôlňanskom Tajchu, katastrálne územie Banská 
Štiavnica 
- nález  bronzového baníckeho kladivka bez presného datovania 
- nález KPÚ Banská Bystrica oznámil nálezca Jozef Žiak 
- hodnota predmetu bola posudkom I. Chebena určená na 65,- € 
- vyplatené bolo 100% nálezného 
- znalcovi bolo vyplatené znalečné v sume 127, 70,- € 
 
2. Nemšová, katastrálne územie Ľuborča, okr. Trenčín 
- nález kamennej sekerky datovanej do obdobia neolitu 
- nález KPÚ Trenčín oznámil nálezca Jaroslav Barták 
- hodnota predmetu bola posudkom I. Chebena určená na 35.- € 
- vyplatené bolo 100% nálezného 
- znalcovi bolo vyplatené znalečné v sume 101, 54,- € 
 
3. Pohronský Ruskov, katastrálne územie Pohronský Ruskov, okr. Levice 
- nález zoomorfného kresadla a nábojnice datovaných do novoveku a obdobia 1. 
svetovej vojny 
- nález KPÚ Nitra oznámil nálezca Ján Kováč 
- hodnota predmetu bola posudkom M. Horňáka určená na 54,58.- € 
- vyplatené bolo 100% nálezného 
- znalcovi bolo vyplatené znalečné v sume 73,04,- € 
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4. Vernár – Mlynná, katastrálne územie Vernár, okr. Poprad 
- nález bronzovej kruhovej ozdoby bez presného datovania 
- nález KPÚ oznámil nálezca Ivan Sloboda 
- hodnota predmetu bola posudkom I. Chebena určená na 20.- € 
- vyplatené bolo 100% nálezného 
- znalcovi bolo vyplatené znalečné v sume 101, 34,- € 
 

5. Demänovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš, poloha Chopok – vrcholová plošina 
− nález 1 ks železného hrotu šípu s tŕňom – stredovek 
− nález KPÚ Žilina oznámilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši 
− hodnota predmetu bola posudkom I. Chebena určená na 15,- € 
− vyplatené bolo nálezné v sume 15 €, t. j. 100% určenej hodnoty znalcami 
− dôvodom na vyplatenie 100% nálezného bola ojedinelosť nálezu vzhľadom na 

exponovanosť miesta jeho nájdenia (vrcholová plošina Chopku v Nízkych Tatrách), 
ktorá výraznou mierou dopĺňa mozaiku osídlenia a vôbec ľudskej činnosti 
v horských a podhorských oblastiach Liptova v minulosti. 

− znalcovi bolo vyplatené znalečné v sume 127,70 € 
 
6. Bratislava – Devínska Nová Ves, Na Grbe 

-nález depotu 10 126 ks strieborných mincí  uloženého v hlinenej nádobe, nález nájdený 
v roku 2011 

- nález nálezca oznámil KPÚ Bratislava 
- hodnota nálezu bola posudkom PhDr. E. Minarovičovej stanovená na 30 000,-€ 
- vyplatená bola 100% hodnota nálezu 
- znalcovi bolo vyplatené znalečné v sume 124,84,- € 
 

7. Kaloša, okre. Rimavská Sobota 
nález depotu 7 ks bronzových mečov , nález z roku 2013 
- nález nálezcovia oznámil KPÚ Banská Bystrica 
- hodnota nálezu bola posudkom I. Chebena stanovená na 3450 €,-€ 
- vyplatená bola 100% hodnota nálezu, každému nálezcovi polovica z 3450, t. j. 
1725,-€ 
- znalcovi bolo vyplatené znalečné v sume 172,52 €,- 
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r. lokalita NKP 

Určená 
hodnota 

znaleckým 
posudkom 

Vyplatená 
hodnota 

v % 
v roku 2014 

Vyplatené znalečné 
v € 

 Banská 
Štiavnica 

nie 65,-€ 100% 127, 70€ 

 Nemšová nie 35,-€ 100% 101, 54€ 

 
Pohronský 
Ruskov 

nie 54,58,-€ 100% 73,04 

 Vernár nie 20,-€ 100% 101, 34 € 

 
Demänovská 
Dolina 

nie 15,-€ 100% 127,70  € 

 
Bratislava- 
DNV 

nie 30 000,-€ 100% 
124,84 €* vyplatené 
v roku 2013 

 Kaloša nie 3450,-€ 100% 
172,52 €* vyplatené 
v roku 2013 
 

 Spolu v €  33 639,58 €  828,68 € 
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B/ Prioritný projekt:  Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť 
 

Úlohy: 
 
1. Monografia „Kostol sv. Margity v Kopčanoch do roku 1050. Výsledky 

archeologického výskumu v r. 1998-2012“. (PHÚ/ F. 2.)    
 

2. Časopis „Monument revue“ č.1/2014 a 2/2014 . (PHÚ/ F. 3.)    
 

3. Zborník „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. 
 

4. Zborník „Slovenská judikatúra v oblasti ochrany pamiatkového fondu“. (PHÚ/ F. 5.)  
 

5. Metodika „Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku“. (PHÚ/ F. 6.)    
 

6. Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „Bardkontakt“. (PHÚ/ H. 4.)  
 
7. Výstava „Pamiatky“ v rámci veľtrhu stavebníctva CONECO. (PHÚ/ F. 8.)    

  
8. Výstava „ Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin“ (PHÚ/ F. 1.)    

 
Plnenie: 

 
1. Monografia „Kostol sv. Margity v Kopčanoch do roku 1050. Výsledky 

archeologického výskumu v r. 1998-2012“.     
 
Projekt CARE 2014: 
 
- monografia Kostol sv. Margity v Kopčanoch do roku 1050. I. časť 
V druhom polroku 2014 sa aktualizoval rukopis monografie nasledovne: 
 

- doplnilo antropologické vyhodnotenie 5 hrobov z 9. storočia nájdených v roku 
2013 pri  výkope vsakovacej šachty severne od Kostola sv. Margity  (Doc. 
Beňuš, Dr. Dorhoferová);  

- vyhotovila pedologická mapa polohy Za jazerom pri sv. Margite a pedologická 
analýza nájdených pochovaných pôdnych horizontov v Kačenárni (Dr. 
Čurlík); 

- doplnili technologické analýzy kovových predmetov z hrobu 58/61 výskumu 
polohy Kačenáreň Dr. Kraskovskej (Dr. Hošek - mgr. Ottewelter); 

- aktualizovali mapové podklady GIS-u (Ing. Taralovičová); 
-  vyhotovila sa  C14 analýza vzorky trámu z Kostola sv. Margity v Kopčanoch 

na PaleoResearch Institute, Inc. v Goldene, Colorado, USA 
- vyhotovila sa analýza nálezov textilu z hrobov z Kopčian (dr. Březinová) 
- vypracovala sa topografická analýza archeologických objektov v areáli 

Kostola sv. Margity na základe výsledkov vyhodnotenia geofyzikálneho 
výskumu( Dr. Křivánek) 

- terénnym archeologickým výskumom sa získali podklady o veľmožskom 
dvorci pri Kostole sv. Margity potrebné pre definovanie základného 
urbanistického vývoja jeho okolia. 
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2. Časopis „Monument revue“ č.1/2014 a 2/2014 .  
 

MONUMENT REVUE : Časopis PÚ SR pre prezentáciu vedeckého poznávania 
kultúrneho dedičstva, roč. 3, 2014, č. 1 a č. 2. 
Realizovali sa kompletné redaktorské práce. Monument revue č. 1/2014 bolo 
venované ochrane pamiatok počas prvej svetovej vojny a Monument revue č. 2/2014 
zapĺňajú články na rôzne témy z oblasti ochrany pamiatkového fondu. 

 
3. Zborník „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. 

 
V roku 2014 vydal KPÚ Trnava pod záštitou PÚ SR už pravidelne vychádzajúci 
zborník zostavený z prednášok, ktoré odzneli na 20. - jubilejnom ročníku 
rovnomenného seminára, konaného na pôde trnavskej radnice v decembri 2013. 
Redakciu a tlač zborníka finančne zabezpečuje PÚ SR a Mesto Trnava. Zborník 
zachytáva v tlačenej podobe množstvo informácií zameraných na prezentáciu 
najnovších poznatkov o pamiatkovom fonde mesta Trnava a Trnavského kraja, na 
webe je možné všetky čísla nájsť na stránke mesta Trnava (www.trnava.sk). V roku 
2014 získal zborník výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá v kategórii menšia 
publikácia. 
 

4. Zborník „Slovenská judikatúra v oblasti ochrany pamiatkového fondu“.  
 

PÚ SR - OPVŠS na základe pripravil v roku 2013 metodický deň, ktorý bol venovaný 
rozboru rozsudkov krajských súdov a Najvyššieho súdu SR vo veci ochrany 
pamiatkového fondu. V snahe sprehľadniť doterajšie rozhodovanie súdov zozbieral 
odbor všetky rozsudky, ktoré eviduje PÚ SR a MK SR.  Jednotlivé rozsudky spolu s 
komentárom spracoval v digitálnej podobe ako pomôcku pre prácu všetkých orgánov 
na úseku ochrany pamiatkového fondu. 

 
5. Metodika „Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku“.  

 
Gembický Juraj – Lunga Radek: Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. 

Metodika. Pamiatkový úrad SR, Košice 2014. ISBN 978-80-89175-64-2, 122 strán; 
v elektronickej pdf verzii publikované na: www.pamiatky.sk .Ide o prvú publikáciu, 
zaoberajúcu sa obsiahlou a dôležitou, ale dosiaľ nespracovanou tematikou zvonov a 
ich pamiatkovej ochrany. Ako praktická odborná príručka vysvetľuje základné 
metodické princípy, zjednocuje používanú terminológiu a prehľadne vymedzuje 
všetky potrebné kroky a postupy údržby, obnovy a reštaurovania, vedúce 
k zachovaniu zvonolejárskych pamiatok v tradičnom používaní a v bezpečnej a 
funkčnej prevádzke. V oblasti pamiatkovej ochrany zvonov definuje základné 
tematické okruhy a problémy, ich východiská a riešenia. Nadväzuje na dobrú 
spoluprácu orgánov pamiatkovej starostlivosti s cirkvami v medzivojnovom období. 
Príručka je určená pre pamiatkarov, vlastníkov zvonov, zástupcov štátnej i cirkevnej 
správy, reštaurátorov, stavebných technikov, projektantov, múzejníkov, kostolníkov, 
správcov cirkevných objektov, ale aj pre širšiu odbornú a zainteresovanú verejnosť.  

Prehľadne spracovaný text je doplnený množstvom farebnej obrazovej 
dokumentácie, ktorá názorne ilustruje konkrétne prípady, problémy a situácie, ku 
ktorým sú doplnené vysvetľujúce komentáre. Kniha vychádza z dlhodobo 
zhromažďovaných a systematicky vyhodnocovaných poznatkov z terénu. Bola 
schválená PÚ SR ako odborno-metodický materiál pre všetky KPÚ. 
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6. Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „ Bardkontakt “.  
KPÚ Prešov participoval na príprave a organizácii konferencie vrátane zborníka: 
„Problematika mestských pamiatkových centier – Doprava v historických centrách“ 
a inštalácii výstavy „Kaštiele Prešovského kraja“. 

 
7. Výstava „Pamiatky“ v rámci veľtrhu stavebníctva CONECO.  

 
V rámci 35. ročníka veľtrhu stavebníctva CONECO, ktorý sa konal od 26. do 29. 
marca 2014, sa konalo aj sprievodné podujatie výstava PAMIATKY – novinka veľtrhu 
od roku 2013. V stánku úradu sme prezentovali výstavu Stredoveké kláštory na 
Slovensku. Garanti výstavy MK SR a PÚ SR navrhli riešenia, ktoré by mali viac 
aktivizovať realizátorov / reštaurátorov prezentovať sa a ukázať výsledky ich práce, 
ktoré štát podporuje zo svojich zdrojov  a z eurofondov.  

 
8. Výstava „ Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin“.  

 
Výstavu „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin“ bola pripravená 
ako sprievodné podujatie k rovnomennej publikácii, ktorú vydali Pamiatkový úrad 
SR a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. v decembri  roku 2012 ako výstup z 
vedecko-výskumného projektu PÚ SR zameraného na prehlbovanie a syntézu 
poznatkov o pamiatkovom fonde získaných základným výskumom. Dvadsať 
veľkorozmerných panelov predstavuje verejnosti výber z pamiatkového fondu okresu 
Martin v jeho druhovej aj časovej rozmanitosti. Panely dopĺňal výber predmetov z 
depozitárov SNM v Martine - pôvodných súčastí inventáru kostolov, kaštieľov 
a iných hnuteľných pamiatok, nálezy z archeologických lokalít a i.   
Výstavu pripravil PÚ SR s finančným prispením MK SR, s podporou Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0375-10 a tlačiarne 
Neografia, a.s., Martin v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine. 
Autori výstavy: Mgr. Ľubica Szerdová-Veľasová, Mgr, Ing. arch. Veronika 
Kapišinská 
Výtvarný a grafický návrh: Mgr. Ing. arch. Veronika Kapišinská  
Odborná spolupráca: Barbora Pekariková, Marek Both, Michaela Klinová,Michala 
Sedláčková, Eva Ševčíková, Monika Váleková, Elena Zahradníková 
Na výstave sú prezentované zbierkové predmety a fotografie z Archívu Matice 
slovenskej, Archívu PÚ SR,  Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest. Térképtár, 
Kulturális Öröksvégédelmi Hivatal (KÖH), Budapešť, Magyar Országos Levéltár 
(MOL), Budapeš, MV SR- ŠA v Bytči, MV SR - ŠA v Bytči, pobočka Martin, 
Ústredného archívu geodézie a kartografie, Slovenského národného múzea 
v Martine, Slovenskej národnej knižnice - Archívu literatúry a umenia. 
Vernisáž výstavy 28.1.2014 bola spojená so slávnostným otvorením 1. budovy 
Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja Kmeťa po jej 
komplexnej rekonštrukcii a prezentáciou publikácie „Národné kultúrne pamiatky na 
Slovensku, okres Martin. V mesiacoch júl – september bola inštalovaná v priestoroch 
2 budovy Slovenského národného múzea v Martine a od októbra 2014 je verejnosti 
sprístupnená v priestoroch Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity. Správa 
o výstave uverejnená v časopise Pamiatky a múzeá 1/2014.  
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C/ Prioritný projekt:  Výchova a vzdelávanie 
 

Úlohy: 
 
1. Metodický deň Odboru preskúmavania výkonu štátnej správy PÚ SR. (PHÚ/ H. 1.)    

 
2. Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku v Prešove. (PHÚ/ H. 2.)    

 
3. Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. (PHÚ/ H. 3.) 

 
4. Pracovný seminár „Monitoring a manažment SKD“. (PHÚ/ C. 2.)   

 
Plnenie: 
 

1. Metodický deň Odboru preskúmavania výkonu štátnej správy (OPVŠS) PÚ SR.     
 

PÚ SR - OPVŠS na základe doteraz vedených odvolacích konaní eviduje problémy, 
ktoré sa týkajú činnosti KPÚ a ich metodického usmerňovania na úseku ochrany 
pamiatkového fondu. V snahe poukázať na zistené a opakujúce sa problémy pripravil 
odbor 29.5.2014 ďalšie jednodňové pracovné stretnutie so zástupcami všetkých 
krajských pamiatkových úradov, PÚ SR, MK SR a Pamiatkovej inšpekcie MK SR. 
Vybrané kruhy problémov spracoval odbor do výstupu, s ktorým oboznámil 
prítomných na stretnutí. Závery z metodického dňa boli spracované do usmernenia, 
s ktorým boli oboznámené všetky KPÚ. 

 
2. Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku v Prešove.  

 
46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku sa uskutočnila v dňoch 16. – 
19.9.2014 v Prešove. Organizátorom konferencie bol PÚ SR spolu s KPÚ v Prešove. 
Zúčastnilo sa jej 134 odborníkov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Počas 
troch dní zaznelo celkovo 53 príspevkov a bolo prezentovaných 38 posterov z oblasti 
archeológie, archívnictva, architektúry, histórie a dendrochronológie. Jej súčasťou boli 
aj odborné exkurzie po kultúrnych pamiatkach mesta a okresu Prešov a prezentácia 
výsledkov archeologických výskumov uskutočnených na vybraných hradoch na území 
Šariša v posledných rokoch. Deň pred oficiálny otvorením medzinárodnej konferencie, 
v pondelok 15.9.2014 v podvečerných hodinách, sa uskutočnila obhliadka sakrálnych 
stavieb mesta Prešov zorganizovaná Krajským pamiatkovým úradom v Prešove za 
spolupráce a odborného výkladu PhDr. Dariny Petranskej, 46. medzinárodná 
konferencia archeológie stredoveku bola slávnostne otvorená v utorok 16.9.2014 
úvodnými príhovormi Mgr. Slavomíra Sabola, biskupa Východného dištriktu ECAV 
na Slovensku a PhDr. K. Kosovej, generálnej riaditeľky PÚ SR. Po prezentácii 
príspevkov podľa programu sa v utorok 16.9.2014 podvečer uskutočnila vernisáž 
výstavy „Hrady na Šariši – archeologické výskumy“ v Krajskom múzeu v Prešove. 
V stredu 17.9.2014 v podvečerných hodinách sa uskutočnila panelová diskusia, kde sa 
prezentovali príspevky formou posterov. Vo štvrtok sa uskutočnila exkurzia na 
hradoch Šariš a Kapušany, kde sa odbornými prednáškami a obhliadkami jednotlivých 
hradov prezentovali najnovšie výsledky archeologických výskumov a obnovy telies 
hradov. Vo večerných hodinách sa uskutočnil spoločenský večer.  
Konferencia sa ukončila v piatok 19.9.2014 v podvečerných hodinách po odznení 
poslednej prednášky. 
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V rámci konferencie boli spracované materiály pre účastníkov konferencie. 
o zborník abstraktov z konferencie, ktorý obsahuje program konferencie 
o kalendár na rok 2015  
 

3. Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“.  
 

Dňa 04.12.2014 sa už pravidelne konal na pôde trnavskej radnice 21. ročník 
odborného seminára, ktorý organizačne zabezpečuje KPÚ Trnava. Prednášajúci 
opätovne, ako každý rok, prezentovali najnovšie výsledky zväčša z pamiatkových 
výskumov pamiatkového fondu Trnavy a Trnavského kraja. V tomto ročníku sa 
prezentovali výsledky viacročného stavebno-historického výskumu stredovekej 
Trnavy cez použitý stavebný materiál (tehlu), umelecko-historického výskumu 
výzdoby empírového letohrádku v Trnave, archeologického výskumu v polohe 
kultúrnej pamiatky Kostolec v Ducovom ako aj reštaurátorského výskumu kúrie 
v Bučanoch. Kúrii v Bučanoch ako aj samotným Bučanom bolo v tomto ročníku 
venovaných viac prednášok, ktoré prezentovali výsledky archívnych výskumov, ale aj 
priebeh a výsledok obnovy kúrie. Archívnym bádaním a následnou prezentáciou 
výsledkov prešiel aj trnavský farský kostol a dolný  smolenický kaštieľ .  
 

4. Pracovný seminár „Monitoring a manažment SKD“.  
 

Seminár, ktorý organizoval PÚ SR, referát SKD v spolupráci s KPÚ Banská Bystrica, 
pracovisko Banská Štiavnica, sa konal v priestoroch detašovaného pracoviska Fakulty 
architektúry STU v Banskej Štiavnici v dňoch 5. – 6.11.2014. Bol venovaný odborno-
metodickým otázkam zachovania hodnôt lokalít svetového kultúrneho dedičstva. 
Príspevky, prezentované prevažne spracovateľmi pravidelného monitoringu z PÚ SR 
a Národního památkového ústavu Praha, sa venovali témam, ako sú zmeny funkčného 
využitia a adaptácia pamiatkových objektov podľa súčasných štandardov, riešenie 
nárokov dopravy v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, sanácie drevených 
konštrukcií, monitoring drevnej hmoty drevených chrámov, spolupráca s miestnou 
samosprávou a ďalšími zainteresovanými subjektmi pri realizácii manažment plánu 
lokality, účinnosť zákonov o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva (Bardejov a 
Banská Štiavnica) a ďalším témam, vychádzajúcim zo zistení monitoringu území 
svetového kultúrneho dedičstva.  
Zámerom aktuálneho ročníka semináru bolo, aby príspevky za každú lokalitu 
svetového kultúrneho dedičstva prezentovali podnety a skúsenosti, ktoré môžu 
poslúžiť kolegom v iných lokalitách, buď ako príklad účinného postupu/argumentácie 
pri ochrane jedinečnej svetovej hodnoty ako vzor realizácie príkladne rešpektujúcej 
hodnoty svetového kultúrneho dedičstva alebo ako upozornenie na nebezpečný 
precedens ohrozujúci hodnoty svetového kultúrneho dedičstva. Seminár v tomto 
zmysle splnil svoj účel.  
V závere druhého dňa semináru mali účastníci príležitosť diskutovať prezentované 
témy na konkrétnych objektoch v Banskej Štiavnici.  
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Vyhodnotenie úloh realizovaných mimo Kontraktov a Prioritných projektov PÚ SR  
 

Úlohy: 
 

1. Digitalizácia pamiatkového fondu v rámci národného projektu č. 4 – „Digitálny 
pamiatkový fond“  ako súčasti prioritnej osi 2 v rámci  Operačného programu 
informatizácia spoločností (OPIS2). (PHÚ/ B. 8.)    

 
2. Príprava, zavedenie a realizácia medzinárodného projektu PÚ SR a Riksantikvaren 

„PRO MONUMENTA. Prevencia formou údržby“. (PHÚ/ G. 2.)    
 

3. Spolupráca na vedecko-výskumných projektoch podporených Agentúrou pre vedu 
a výskum ( PHÚ / E.1.) 

 
4. Spracovanie periodickej správy sekcie I. o implementácii Dohovoru o ochrane 

svetového kultúrneho a prírodného dedičstva štátom a periodických správ sekcie II.  
o stave zachovania jednotlivých lokalít svetového kultúrneho dedičstva.  (PHÚ/ C. 3.)   

 
5. Aktualizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský 

Limes na Slovensku“ na základe požiadaviek Medzivládnej komisie Hraníc Rímskej 
ríše - riadiacej skupiny už zapísanej lokality. (PHÚ/ C. 4.)    

 
6. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území 

a ochranných pásiem. (PHÚ/ B. 7.)    
 

7. Vytvorenie databázy výkonu štátnej správy v oblasti archeológie. (PHÚ/ B. 6.)    
 

8. Príprava expozície PÚ SR na výstave „ Monumento Salzburg“. (PHÚ/ F. 7.)    
 

9. Odborno-metodická činnosť. 
 

10. Vedecko-výskumná činnosť. 
 

11. Publikačná a propagačná činnosť. 
 
12. Spolupráca s odbornými inštitúciami, medzinárodná spolupráca. 

 
.  
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Plnenie: 
 

1. Digitalizácia pamiatkového fondu v rámci národného projektu č. 4 – „Digitálny 
pamiatkový fond“  ako súčasti prioritnej osi 2 v rámci  Operačného programu 
informatizácia spoločností (OPIS2).  

 
K 31.12.2014 bolo digitalizovaných 1 669 pamiatkových objektov (PO) 
zo stanoveného počtu 1 855 PO čo činí 89,97%. Z toho outsoursingom bolo 
digitalizovaných 1 328 PO a tým PÚ SR zdigitalizoval 341 PO. 
Digitalizované boli hlavne pamiatkové objekty: 

• v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva pod kuratelou UNESCO, 
• pamiatky európskeho kultúrneho dedičstva, 
• pamiatky situované v pamiatkových rezerváciách, 
• bývalé „Národné kultúrne pamiatky“ v zmysle zákona č. 27/1987  o ochrane 

kultúrnych pamiatok. 
 
Vyčerpaných bolo  5 602 000,00 € z  9 333 000,00 € čo činí 60% z celkového objemu. 

 
2. Príprava, zavedenie a realizácia medzinárodného projektu PÚ SR a Riksantikvaren 

„PRO MONUMENTA. Prevencia formou údržby“.  
 

Pro Monumenta – prevencia údržbou je preddefinovaný projekt, podporený z  
Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 tak, ako ho popísala Programová dohoda 
medzi Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom 
a Nórskom a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom, 
zastupujúcim Slovenskú republiku, o financovaní Programu „Zachovanie a revitalizácia 
kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci 
európskeho kultúrneho dedičstva“.  
Projekt je tiež súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2012 - 2016 a jedna z 
úloh strategického vládneho materiálu "Koncepcie ochrany pamiatkového fondu v SR do roku 
2020". 

Projekt oficiálne začal 1.1.2014, keď bolo PÚ SR umožnené v zmysle ponuky na 
predloženie grantu zo strany Úradu vlády SR čerpať mzdové náklady ešte pred uzatvorením 
zmluvy o projekte. Projektová zmluva bola podpísaná 7.3.2014.  

Na implementáciu projektu vznikol v rámci PÚ SR nový odbor preventívnej údržby 
pamiatok (OPÚP). Ten má na starosti komplexný monitoring, riadenie a celkovú publicitu 
projektu. Na monitoringu a riadení projektu participujú aj iní interní zamestnanci PÚ SR 
(vedúca ekonómka, účtovníčka, mzdárka, verejné obstarávanie). Tak ako projekt 
predpokladal, boli vytvorené 3 tímy po 3 pracovníkoch s proporčným geografickým pokrytím 
s jedným odborným koordinátorom a jedným projektovým manažérom: v rámci projektu bolo 
vytvorených 11 nových pracovných miest. 

Ako najvhodnejšie miesta na zriadenie a prevádzkovanie troch tímov z hľadiska 
geografického i možného priestorového zabezpečenia v rámci PÚ SR boli vybrané lokality: 
KPÚ Trnava, KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Prešov, pracovisko Poprad – Spišská Sobota. 
Tu sa zriadili kancelárie tímov, ich príručný sklad materiálu ako aj parkovacie miesto pre 
pojazdnú dielňu.  

V priebehu prvého roka trvania projektu sa postupne zabezpečilo technické vybavenie 
a pracovné zázemie pre monitorovacie tímy ako aj systém vzdelávania prijatých inšpektorov, 
ktorí boli v tomto čase účastníkmi intenzívnych školení a odborných tréningov. Systém 
niekoľkomesačných školení (tzv. základné, odborné a praktické), napriek tomu, že inšpektori 
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boli vyberaní najmä na základe ich kvalifikácie a doterajšej praxe, ich po všetkých stránkach 
kvalifikoval na výkon monitoringu pamiatky a zároveň poradenstva pre vlastníka/správcu.  

Bola vytvorená šablóna technickej správy kultúrnej pamiatky (ďalej len „TSKP“), 
spolu s podrobným Manuálom postupov popisujúcich čo a ako sa presne kontroluje. Tieto 
tvoria celkovú metodiku hodnotenia stavu KP a odporúčaní pre jeho údržbu alebo prípadnú 
obnovu. Šablóna TKSP, ako aj manuál postupov, sa vytvorila v spolupráci s autoritami v 
oblasti pamiatkovej obnovy v SR a s prebratím dobrých skúseností od kolegov zo zahraničia 
(preklad cca 400 s manuálu z Monumentenwacht Holandsko).  

Bola vytvorená tabletová aplikácia a databázový systém pracujúci na serveri na 
vytváranie TSKP a z nich tzv. Certifikáty o stave KP, ktorý sa odosiela majiteľovi/správcovi.   

Vytvorilo sa logo i sa celkový dizajn projektu – všetky jeho súčasti spolu 
korešpondujú.  

Odborný koordinátor vytvoril 3 príručky základnej údržby kultúrnej pamiatky 
(meštianska architektúra, sakrálna architektúra, ľudová architektúra), ktoré sú na stiahnutie  v 
elektronickej forme a ich šírenie medzi vlastníkmi a správcami pamiatok z nového webového 
sídla projektu (www.promonumenta.sk).  

Vo forme seminárov v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach na jeseň 2014 prebehli 3 
semináre s názvom Deň Pro Monumenta ako nástroj pre prezentáciu projektu a šírenie osvety 
o preventívnej údržbe určené  pre vlastníkov alebo správcov kultúrnych pamiatok.  

Zdieľanie skúseností a informácií s expertmi z iných krajín, kde obdobný systém 
implementovali, poskytovanie dobrých skúseností pre nórskeho partnera.  
Projekt Pro Monumenta má svojho nórskeho partnera, ktorým je Riksantikvaren - Direktoratet 
for Kulturminneforvaltning, nórska obdoba PÚ SR. Partner sa aj v roku 2014 aktívne podieľal 
na prenose know-how z Nórska na Slovensko a to formou prednášok a workshopov na 
exkurziách pána Haralda Ibenholta a Christiana Borgavena. Spolu so stretnutiami s Nórskym 
partnerom sa uskutočnili aj štvordňové pracovné  i teoretické workshopy s účasťou troch 
expertov na obnovu nehnuteľných pamiatok – M. Balík z ČR, K. Van Balen z Belgicka a J. 
Mosler z Nemecka. Na workshopoch a exkurziách si členovia tímov ako aj vedúci projektu 
spolu s nórskymi partnermi prostredníctvom prednášok, prezentácií, panelových diskusií ale 
aj názorných  ukážok priamo na objektoch KP, odovzdávali konkrétne skúsenosti.  

TSKP ako písomný a obrazový záznam o stave KP návrhom opatrení, sa stane 
súčasťou širšej databázy PÚ SR. Pre majiteľa resp. správcu nehnuteľnosti monitorovací tím  
vystavil „Certifikát o stave KP“, ktorý obsahuje hodnotenie stavu nehnuteľnosti, jej základnú 
diagnostiku a stručný sumár prípadných porúch a na tomto základe vypracovaný základný 
plán údržby. 

Okrem monitoringu vybraných 42 KP bol vykonaný aj školiaci proces pre 
vlastníka/správcu KP, zameraný na odstránenie drobných porúch ako programové naplnenie 
projektu preventívnej údržby, zavŕšený praktickou ukážkou - v rámci obhliadky KP sa na 
mieste demonštroval proces nápravy, na vybraných, ľahko odstrániteľných nedostatkoch. Išlo 
o malé opravy strešnej krytiny (preloženie alebo výmena niekoľkých škridiel, šindľov a pod.),  
komínov, drobných porúch dažďových zvodov, upevnenia bleskozvodov a pod. Poruchy a 
nedostatky väčších rozmerov tím uviedol a zdokumentoval v technickej správe o kultúrnej 
pamiatke resp. Certifikáte o stave KP pre vlastníka.  
 

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

• Diferencovaná typológia modernizmu 
• Archeologická chronometria na Slovensku 
• Predrománske a románske umenie na Slovensku.  
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• Spolupráca PÚ SR na vedecko-výskumnom projekte APVV-0375-10 s názvom 
Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a 
obnovu diel modernej architektúry s Ústavom architektúry a stavebníctva 
SAV a VŠVU (PHÚ č. E.1 2013) 

Doba trvania projektu: r.2011 – október 2014  
Zodpovední riešitelia za PÚ SR:  Mgr. Denis Haberland  

 Ing. arch. Mgr. Veronika Kapišinská, PhD.  
 

Projekt ukončený v r. 2014: 
- spolupráca na príprave podujatí k akcii Dni architektúry: 

príprava panelov na výstavu Monitoring moderny, príprava prezentácie na panelovú 
diskusiu konanú spolu s vernisážou výstavy 15.5.2014  
prezentácia na panelovej diskusii - diskutujúci hostia: Martin Jančok, Denis 
Haberland, Martin Kusý a Pavol Paňák, Peter Szalay;  

- účasť na prehliadkach vybraných objektov súvisiacich s nosnou témou tohtoročného 
podujatia Obnova historických objektov,16.-18.5.2014;  

-  spracovanie štúdie: Kapišinská, V., Haberland, D.:  „Technické diela v areáli 
sanatória na liečbu TBC vo Vyšných Hágoch“ do časopisu A&U 3-4/2014, s. 132 – 
145. 

- moderovaný príspevok „Dušan Jurkovič: TLD Tatranská Lomnica – Lomnický štít, 
syntéza inžinierskeho diela a modernej architektúry“ (D. Haberland), publikovaný v 
zborníku konferencie „Architektúra nás spája – Zborník prednášok konferencie 
zameranej na prezentáciu života a diela slávneho architekta Dušana Samuela 
Jurkoviča“, Skalica 2014, s. 51-54  

- aktívna účasť (D. Haberland) na diskusii s témou „Je moderna stále moderná?“ 
v priestoroch Flatgallery na Baštovej 1 v Bratislave ako sprievodnej akcie výstavy 
„Funkcionalizmus SK“, ktorej zostrih bol prezentovaný v priestoroch slovenského a 
českého národného pavilónu v areály Bienále architektúry 2014 v Benátkach. 

- recenzný posudok článku „Value savings and Community use regarding urban 
renewal. The protection of the Hungarian industrial heritage and possibilities for its 
reutilization at the turn of the millenium.“  do A&U 2/2014 

- spracovanie statí a hesiel do pripravovanej publikácie Dulla, M. (ed.) Slávne kúpele 
Slovenska (vydavateľstvo Foibos) 

 
Prínos projektu: 
Projekt pomohol prehĺbiť súčasné poznatky o architektúre 20. storočia so zameraním sa na 
lokálne a autorsky špecifické konštrukčné, technologické a materiálové riešenia. Výsledky 
podrobného monitoringu vybraných diel architektúry 20. storočia sa premietli do výstupov 
v publikačnej oblasti (štúdie a články do časopisov Architektúra a urbanizmus, Pamiatky 
a múzeá), vo výstavnej oblasti, v aktívnej účasti na odborných konferenciách, kolokviách, 
seminároch a diskusiách. Výstupy projektu boli nasmerované paralelne do prostredia 
pamiatkovej ochrany (vypracované podklady na vyhlásenie objektov architektúry 20. storočia 
za NKP – Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, budova Slovenského 
Rozhlasu, objekty v Trenčianskych Tepliciach, spracované Aktualizačné listy kúpeľných 
areálov vo Vyšných Hágoch a Vyšných Ružbachoch) a teórie architektúry (Ústav architektúry 
a stavebníctva SAV). Zozbierané údaje a nové poznatky budú v budúcnosti použité pri 
vyhlasovaní ďalších hodnotných objektov modernej architektúry za NKP. Okrem 
publikačných výstupov sa výsledky výskumu prejavili v rozšírenom obsahu digitálnej 
databázy architektúry 20. storočia, ktorá predstavuje prehľadný a dostupný zdroj poznania pre 
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KPÚ, PÚ SR, MK SR (databáza „Registruj“ na webstránke Ústavu architektúry 
a stavebníctva SAV).  

 
• Názov projektu: Archeologická chronometria na Slovensku. 

 
Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte č. APVV -0598-10 „Archeologická 
chronometria na Slovensku“ nositeľom a koordinátorom projektu je Univerzita 
Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta a PÚ SR spolu riešiteľskou 
organizáciou. V rámci spolupráce počas trvania projektu v rokoch 2013 - 2014 boli 
v rámci PÚ SR uskutočnené viaceré zbery archeologických vzoriek driev z lokalít 
(Zlatno, Stará Ľubovňa, Banská Bystrica, Modrý Kameň, Šaštín – Stráže). Projekt bol 
30.10.2014 ukončený.  
 

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

4. Spracovanie periodickej správy sekcie I. o implementácii Dohovoru o ochrane 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a periodických správ sekcie II.  o stave 
zachovania jednotlivých lokalít svetového kultúrneho dedičstva.   

 
V prvom polroku 2014 prebehla finalizácia Periodickej správy sekcie I. o implementácii 
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenskou republikou – 
po prerokovaní a zosúladení s Ministerstvom životného prostredia SR.  
Rovnako prebehla finalizácia periodických správ sekcie II. o stave zachovania jednotlivých 
lokalít svetového kultúrneho dedičstva – po doplnení požadovaných informácií územne 
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príslušnými krajskými pamiatkovými úradmi, v spolupráci so všetkými dotknutými orgánmi, 
vrátane riadiacich skupín lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Tieto správy reflektujú 
výsledky 6-ročného pravidelného monitoringu a do ich prípravy boli zapojené všetky  
zainteresované subjekty.  
Hodnotenie procesu spracovania periodických správ a zhodnotenie ich výsledkov za Európu 
momentálne pripravuje Centrum svetového dedičstva. Rovnako sa pripravuje akčný plán na 
nasledovné monitorovacie obdobie, preto sa k tejto téme vrátime v prvej polovici budúceho 
roka, kedy tiež zhodnotíme celý proces prípravy správ a ich výsledky. Už dnes však musíme 
povedať, že pri spracovaní periodických správ, ako aj komplexnej implementácii Dohovoru o 
ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, je nevyhnutná spolupráca so všetkými 
dotknutými orgánmi verejnej správy, obzvlášť s rezortom životného prostredia pri 
periodických správach sekcie II., a pri Periodickej správe sekcie I. aj ostatných rezortov: 
životného prostredia, školstva, zahraničných vecí, vnútra, dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja.   
Príprava periodických správ opätovne poukázala na fakt, že pre zabezpečenie ochrany a 
adekvátneho stavu zachovania kultúrnych lokalít zapísaných do Zoznamu svetového 
dedičstva je nevyhnutné združiť a skoordinovať úsilie v rámci jednotlivých zložiek verejnej 
správy na všetkých stupňoch riadenia efektívnejším využívaním všetkých legislatívnych 
nástrojov, vrátane špeciálnej legislatívy pre svetové dedičstvo. Prioritne je potrebné nastaviť 
systém spolupráce s rezortom životného prostredia. Na komplexný monitoring svetového 
kultúrneho dedičstva je nevyhnutná spolupráca všetkých rezortov. Je potrebné stanoviť 
systém kontroly plnenia úloh jednotlivých rezortov. 
 
Rizikové faktory, indikované v periodických správach sekcie II. o stave zachovania 
jednotlivých lokalít svetového kultúrneho dedičstva uvádzame v tabuľke nižšie. 
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Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia 

 
Odôvodnenie Monitoring Opatrenia na nápravu Zodpovedné inštitúcie 

Rizikové faktory 

       Obytná výstavba Zmeny štandardu podmienok bývania 
i nárast prestíže lokality zintenzívňujú 
tlak na adaptáciu historických objektov 
na ubytovacie účely podľa požiadaviek 
súčasného štandardu, resp. na výstavbu 
nových obytných objektov v historickom 
prostredí 

Miera a rozsah vplyvu faktoru 

a  zlepšovanie alebo 

zhoršovanie situácie sa určuje 

na základe pravidelného 

systému monitoringu 

a terénneho prieskumu  

Aktualizácie zásad ochrany 

pamiatkových území a ich 

implementácia v rámci 

územnoplánovacích dokumentácií, 

prioritné využívanie existujúceho 

stavebného fondu, koordinácia 

umiestňovania novostavieb  

KPÚ Banská Bystrica, 

stavebné úrady Mesta 

Banská Štiavnica a ostatných 

obcí situovaných na území 

lokality (B.Belá, B.Studenec, 

Hodruša Hámre, Vyhne, 

Štiavnické Bane, Svätý 

Anton, Ilija) 

 Veľkoplošné ubytovacie 

kapacity pre 

návštevníkov 

Požiadavky na budovanie veľkoplošných 
ubytovacích zariadení súvisia so 
zámermi na intenzívnejšie využívanie 
potenciálu vodných nádrží na rekreačné 
účely. S ohľadom na zachované banícke 
osídlenie a montánnu krajinu sú takéto 
objekty rušivé. 

miera a rozsah vplyvu faktoru 

a  zlepšovanie alebo 

zhoršovanie situácie sa určuje 

na základe pravidelného 

systému monitoringu územia, 

chránených pohľadov 

a vyhodnocovania ich zmien 

aktualizácie zásad ochrany pamiat. 

území a ich implementácia v rámci 

územnoplánovacích dokumentácií, 

regulácia umiestňovania rozmerných 

objektov, prioritné využívanie 

vhodného existujúceho stavebného 

fondu s možnosťou adaptácie 

KPÚ Banská Bystrica, 

stavebné úrady dotknutých 

obcí, Správa CHKO 

Štiavnické vrchy 

 

 

 

 Spoločenské 

ohodnotenie dedičstva 

Prirodzeným faktorom vyplývajúcim zo 

zániku baníctva sú požiadavky na zmenu 

funkčného využitia územia a objektov, 

ústiace v niektorých prípadoch do 

degradačných zásahov, zanedbania 

údržby až opustenia (objektov, 

prírodných plôch) 

miera a rozsah vplyvu faktoru 

a  zlepšovanie alebo 

zhoršovanie situácie sa určuje 

na základe pravidelného 

systému monitoringu 

a terénneho prieskumu 

uloženie opatrení na nápravu 

v zmysle zákona o ochrane 

pamiatkového fondu, regulácia 

zmeny funkčného využitia objektov, 

informačné a vzdelávacie aktivity 

 

KPÚ Banská Bystrica, 

stavebné úrady dotknutých 

obcí, Správa CHKO 

Štiavnické vrchy, občianske 

združenia pôsobiace v 

lokalite 
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 Identita, sociálna 
súdržnosť, zmeny 
miestneho obyvateľstva 
a komunít 

Z hľadiska identity, sociálnej súdržnosti, 

zmeny miestneho obyvateľstva a komunít  je 

negatívnym faktorom migrácia obyvateľstva 

z lokality spôsobujúca opustenie 

a zanedbanie objektov a ich postupne 

zhoršujúci sa stavebno-technický stav 

miera a rozsah vplyvu faktoru 

a  zlepšovanie alebo zhoršovanie 

situácie sa určuje na základe 

pravidelného systému 

monitoringu a terénneho 

prieskumu 

uloženie opatrení na nápravu v zmysle 

zákona o ochrane pamiatkového fondu, 

regulácia zmeny funkčného využitia 

objektov, informačné a vzdelávacie 

aktivity 

KPÚ Banská Bystrica, miestna 

a regionálna samospráva, 

občianske združenia 

 

 Ilegálne aktivity Z hľadiska ilegálnych aktivít  sú negatívnym 

faktorom krádeže častí plechových 

a medených krytín a odkvapových systémov, 

ktoré hlavne v prípade nevyužívaných 

objektov majú za následok  zhoršujúci sa 

stavebno-technický stav objektov 

miera a rozsah vplyvu faktoru 

a  zlepšovanie alebo zhoršovanie 

situácie sa určuje na základe 

pravidelného systému 

monitoringu a terénneho 

prieskumu  

uloženie opatrení na nápravu v zmysle 

zákona o ochrane pamiatkového fondu, 

regulácia zmeny funkčného využitia 

objektov, informačné a vzdelávacie 

aktivity 

 

KPÚ Banská Bystrica, miestna 

samospráva, Policajný zbor SR 
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Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec 

 
Odôvodnenie Monitoring Opatrenia na nápravu Zodpovedné inštitúcie 

Rizikové faktory 

       Spoločenské 

ohodnotenie dedičstva 

v dôsledku úbytku pôvodných 

obyvateľov a zmien v tradičnom spôsobe 

života sa menia požiadavky na využitie 

objektov z trvalého bývania na dočasné 

(rekreačné), zvyšuje sa tlak na úpravu 

pôvodných hospodárskych objektov na 

ubytovacie alebo iné účely 

v rámci systému pravidelného 

monitoringu realizovaného 

Pamiatkovým úradom SR  

úpravy objektov v lokalite sú 

regulované ustanoveniami Zásad 

pamiatkovej ochrany a podmienené 

rozhodnutím krajského 

pamiatkového úradu, prípadná nová 

obytná výstavba je možná len na 

pôvodne zastavaných miestach v 

intenciách územného plánu 

Krajský pamiatkový úrad 

Žilina, stavebný úrad Mesta 

Ružomberok, vlastníci  

 Zmeny tradičného 

spôsobu života 

ohrozenie charakteristických línií 

terasovitého usporiadania terénu 

v dôsledku postupne zanikajúceho 

tradičného spôsobu hospodárenia + 

nedostatok remeselníkov ovládajúcich 

tradičné postupy údržby a obnovy 

objektov drevenej architektúry  

pravidelný dvojročný systém 

monitoringu realizovaný 

Pamiatkovým úradom SR 

organizovanie prezentačných 

podujatí a tvorivých dielní 

zameraných na tradičné zručnosti 

a spôsob života, podpora 

vzdelávacích aktivít zameraných na 

zachovanie tradičných remesiel 

Ministerstvo kultúry SR, 

Mesto Ružomberok, Krajský 

pamiatkový úrad Žilina, 

Liptovské múzeum, 

Občianske združenie 

Vlkolínec, vlastníci 

 

 Dopady turizmu rastúci počet a nedostatočne 

usmerňovaný pohyb návštevníkov 

spôsobuje stratu súkromia domáceho 

obyvateľstva a narúšanie ich životného 

rytmu  

monitoring počtu 

návštevníkov podľa 

predaných vstupeniek 

organizovaný Mestom 

Ružomberok 

je potrebné usmerňovať pohyb 

návštevníkov v lokalite 

prostredníctvom zlepšenia služieb 

informačného strediska, resp. 

zaistenia služieb kvalifikovaných 

sprievodcov, vytvoriť programové 

ponuky pre rôzne cieľové skupiny 

návštevníkov 

Mesto Ružomberok, 

Liptovské múzeum, 

Občianske združenie 

Vlkolínec 
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 Požiare Vzhľadom na dominantný konštrukčný 

materiál, ktorým je drevo, je lokalita 

významne ohrozená nebezpečenstvom 

požiaru a vyžaduje zvýšené opatrenia na 

zaistenie protipožiarnej bezpečnosti 

 

kontrola a odborné prehliadky 

protipožiarneho zabezpečenia 

zo strany Hasičského 

a záchranného zboru  

 

mesto vybudovalo v r. 2012 dva 

nadzemné požiarne hydranty (okrem 

pôvodných podzemných), doplnilo 

vybavenie požiarnej zbrojnice, 

vybudovalo dva požiarne body, 

stanovilo zákaz fajčenia a 

otvoreného ohňa v celom areáli obce 

a zriadilo požiarnu hliadku a zlepšilo 

jej mobilitu 

Hasičský a záchranný zbor 

SR + samospráva + 

vlastníci/obyvatelia  
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Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia 

 
Odôvodnenie Monitoring Opatrenia na nápravu Zodpovedné inštitúcie 

Rizikové faktory 

       Vodárenská 

infraštruktúra 

(Spišské Podhradie) 

Okrem vypúšťania splaškových vôd, 

dochádza k odplavovaniu zeminy z 

okolitých svahov, čím dochádza k 

zvyšovaniu dna vodných tokov a 

následnému vytláčaniu vody do 

podzemných podlaží jednotlivých 

domov, čo obmedzuje ich využívanie a 

urýchľuje degradáciu. 

každý druhý rok monitoring 

zachovania stavebno-

technického stavu  

kontrola zo strany vlastníka - 

priebežne 

 

vybudovanie splaškovej kanalizácie 

v meste Spišské Podhradie 

 

Riadiaca skupina lokality 

 

 Spoločenské 

ohodnotenie kultúrneho 

dedičstva 

V dôsledku nepriaznivej ekonomickej 
situácie vlastníkov, prípadne 
nevysporiadaných vlastníckych vzťahov 
dochádza k zanedbávaniu údržby 
objektov alebo k preferovaniu finančne 
menej náročných zásahov, ktoré však 
nerešpektujú pamiatkové hodnoty 
objektov/lokality 

miera a rozsah vplyvu faktoru 

a  zlepšovanie alebo 

zhoršovanie situácie sa určuje 

na základe pravidelného 

systému monitoringu a 

terénneho prieskumu  

 

uloženie opatrení na nápravu v 

zmysle zákona o ochrane 

pamiatkového fondu, finančná 

podpora obnovy a údržby zo 

štátnych dotačných programov, 

bezplatné odborné konzultácie KPÚ, 

informačné a vzdelávacie aktivity 

 

KPÚ Prešov, stavebné úrady 

dotknutých obcí, 

Ministerstvo kultúry SR, 

Riadiaca skupina 

 

 Identita, sociálna 

súdržnosť, zmeny 

miestneho obyvateľstva 

a komunít 

V dôsledku demografických zmien a 

nedostatočného množstva pracovných 

príležitostí v lokalite narastá počet 

sociálne slabých obyvateľov s nízkym 

vzdelaním, bez vzťahu ku kultúrnemu 

dedičstvu a záujmu o jeho zachovanie 

miera a rozsah vplyvu faktoru 

a  zlepšovanie alebo 

zhoršovanie situácie sa určuje 

na základe monitoringu a 

terénneho prieskumu  

 

dôsledný postup štátnych orgánov v 

súlade s platnými legislatívnymi a 

regulačnými predpismi, informačné a 

vzdelávacie aktivity s dôrazom na 

mládež, podpora malého podnikania, 

zriadenie komunitného centra pre 

rómskych obyvateľov 

 

občianske združenia 

pôsobiace v lokalite 
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 Zosuvy pôdy Nutnosť akútnej sanácie objektov 

Spišského hradu v narušenom alebo 

havarijnom stave – prepadávanie 

podložia s príslušným múrom na 

strednom nádvorí – bolo už provizórne 

zabezpečené a pripravený projekt 

sanácie. Hľadajú sa financie na 

komplexné riešenie. 

 

monitoring stavu podložia 

Spišského hradu 

 

okamžité zabezpečenie podložia 

hradu v prepadoch, návrh 

zabezpečenia, postupná realizácia  

 

SNM - Spišské múzeum 

v Levoči v spolupráci s KPÚ 

Košice  
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Historické jadro mesta Bardejov 

 
Odôvodnenie Monitoring Opatrenia na nápravu Zodpovedné inštitúcie 

Rizikové faktory 

       Obytná výstavba V rámci územia WHS je nová obytná 

výstavba možná len na tzv. rezervných 

plochách, ktoré vychádzajú 

z historických súvislostí, plochy po 

bývalých hospodárskych stavbách sa 

využívajú na obytnú výstavbu v rámci 

prísne limitovaného objemu. 

pri akomkoľvek plánovanom 

zásahu do chráneného územia 

+ každoročný pravidelný 

monitoring 

 

Prísna implementácia Zásady 

ochrany pamiatkového územia 

Pamiatková rezervácia Bardejov sa 

využívajú všetky zákonné (vyššie 

citované) opatrenia 

 

Krajský pamiatkový úrad 

Prešov, Mesto Bardejov 

 

 Komerčná výstavba Výstavba polyfunkčného 5-podlažného 
centra XAWAX s premostením ulice 
v tesnej blízkosti ochranného pásma 
môže mať po dostavaní negatívny dopad 
na integritu WHS. Pri vymedzení 
ochranného pásma sme nepredpokladali 
možnosť výstavby pohľadového uzáveru 
Kellerovej ul. v tesnom kontakte s WHS. 

Monitoring chránených 

pohľadov v rámci 

pravidelného monitoringu.  

 

Štátne inštitúcie zodpovedné za 

ochranu pamiatkového fondu konajú 

v zmysle zákonných opatrení (podnet 

na protest prokurátora v predmetnej 

veci). + Medializovanie problému a 

zapojenie širokej verejnosti do tlaku 

na investora a mesto Bardejov. 

Prehodnotiť vymedzenie ochranného 

pásma. 

 

Mesto Bardejov, Pamiatkový 

úrad SR, Krajský pamiatkový 

úrad Prešov, Okresná 

prokuratúra Bardejov, 

Ministerstvo kultúry SR 

 

 Identita, sociálna 

súdržnosť, zmeny 

miestneho obyvateľstva 

a komunít 

Z hľadiska identity, sociálnej súdržnosti, 

zmeny miestneho obyvateľstva a 

komunít  je negatívnym faktorom úplný 

zánik miestneho židovského 

obyvateľstva. Povedomie o bývalej 

komunite sa udržiava a postupne zvyšuje 

rôznymi podujatiami v Židovskom 

suburbiu. Medzi najvýznamnejšie patrí 

pravidelný systém 

monitoringu 

 

regulácia zmeny funkčného využitia 

objektov, informačné a vzdelávacie 

aktivity 

 

KPÚ Prešov, Mesto 

Bardejov, občianske 

združenia 
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vybudovanie Pamätníka holokaustu 

v priestoroch suburbia (2014). 
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Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka 

 
Odôvodnenie Monitoring Opatrenia na nápravu Zodpovedné inštitúcie 

Rizikové faktory 

       Vietor nárazový vietor/veterné smršte 
predstavujú riziko priameho poškodenia 
objektov (strešnej krytiny a konštrukcie), 
prípadne ich ohrozenia poškodením 
okolitej vzrastlej zelene 

Pamiatkový úrad zabezpečuje 

každoročný chemicko-

technologický monitoring 

stavu drevnej hmoty 

chrámov; územne príslušné 

krajské pamiatkové úrady 

vykonávajú každý druhý rok 

monitoring zachovania 

stavebno-technického stavu; 

kontrola zo strany vlastníka 

pravidelná kontrola zo strany 

vlastníka a pamiatkových orgánov 

+ zabezpečenie preventívneho 

ošetrovania vzrastlej zelene 

v bezprostrednom okolí kostolov 

Pamiatkový úrad SR, 

územne príslušné krajské 

pamiatkové úrady (Prešov, 

Žilina, Košice a Banská 

Bystrica) + vlastník/správca 

v spolupráci so 

samosprávou 

 Voda Nebezpečenstvo predstavuje zavĺhanie 
objektov v dôsledku zemnej vlhkosti a 
zrážkovej vody a možné povodne v 
prípade chrámov situovaných v 
bezprostrednej blízkosti vodných tokov 

pravidelný monitoring PÚ SR a 

KPÚ; kontrola zo strany 

vlastníka 

 

zabezpečenie všetkých objektov voči 

zemnej vlhkosti a zrážkovej vode 

+budovanie protipovodňových hrádzí 

v prípade chrámov situovaných 

v blízkosti vodných tokov (Hervartov, 

Hronsek, Ladomirová) 

 

Pamiatkový úrad SR, 

územne príslušné krajské 

pamiatkové úrady (Prešov, 

Žilina, Košice a Banská 

Bystrica) + vlastník/správca+ 

miestna a regionálna 

samospráva 

 Škodcovia výskyt škodcov – drevokazného hmyzu v 

konštrukciách objektov je stabilizovaný, 

v množstve prirodzenom pre geografickú 

polohu lokality; chemicko-technologický 

monitoring sa realizuje 

v jarných/jesenných mesiacoch 

s ohľadom na životný cyklus 

drevokazného hmyzu 

pravidelný monitoring PÚ SR a 

KPÚ; kontrola zo strany 

vlastníka 

 

v minulosti počas obnovy 

zabezpečená u všetkých objektov 

chemická ochrana dreva, najmä 

strešnej šindľovej krytiny 

 

Pamiatkový úrad SR, 

územne príslušné krajské 

pamiatkové úrady (Prešov, 

Žilina, Košice a Banská 

Bystrica) + vlastník/správca 
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 Požiare V zmysle odporúčaní Výboru SD sa 

riadiaca skupina lokality v súčasnosti 

venuje možnostiam zvýšenia požiarnej 

bezpečnosti chrámov – zabezpečenia 

automatického protipožiarneho systému 

pre všetky chrámy. 

kontrola a odborné prehliadky 

protipožiarneho zabezpečenia 

zo strany Hasičského a 

záchranného zboru SR 

 

Hasičský zbor v spolupráci s 

Pamiatkovým úradom realizoval 

audit požiarnej bezpečnosti všetkých 

chrámov + miestne hasičské jednotky 

vykonávajú plánované nácviky 

zásahov na predmetných chrámoch + 

inštalácia protipožiarnych signalizácií  

a bleskozvodov 

Hasičský a záchranný zbor 

SR + vlastník/správca 
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Základným východiskom spracovania periodických správ je zhodnotenie stavu zachovania 
jedinečnej svetovej hodnoty (OUV) lokalít. Pre uľahčenie a objektivizáciu tohto hodnotenia 
bola od r. 2006 stanovená jednotná štruktúra definovania OUV a pre všetky lokality, zapísané 
do Zoznamu SD pred jej prijatím, bolo potrebné spracovať tzv. retrospektívnu definíciu. PÚ 
SR v spolupráci s príslušnými KPÚ a so zohľadnením pripomienok ICOMOS v r. 2014 
pripravil retrospektívne definície OUV pre lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky 
okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec a Historické jadro mesta Bardejov. Na 38. 
zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Dohe (Katar, 15. – 25.6.2014) bola schválená 
definícia jedinečnej svetovej hodnoty pre lokality Historické jadro mesta Bardejov a 
Rezerváciu ľudovej architektúry Vlkolínec. Definícia pre Banskú Štiavnicu a technické  
pamiatky okolia je stále v procese posudzovania zo strany ICOMOSu (ešte nebola predložená 
Výboru SD).  
Schválené definície sú zverejnené na: http://whc.unesco.org/en/list/    

 
5. Aktualizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský 

Limes na Slovensku“ na základe požiadaviek Medzivládneho výboru Hraníc 
Rímskej ríše – riadiacej skupiny už zapísanej lokality.   
  
Medzivládny výbor lokality svetového dedičstva „Hranice Rímskej ríše“ je spoločným 
riadiacim orgánom Veľkej Británie a Nemecka pre súčasti hraníc Rímskej ríše už 
zapísané v Zozname svetového dedičstva. V roku 2014 prebiehali konzultácie PÚ SR s 
medzivládnym výborom vo veci zakomponovania jeho požiadaviek k rozšíreniu 
existujúceho územia lokality do nominačného projektu „Dunajský Limes na 
Slovensku“, keďže Slovenská republika musí mať k predloženiu svojej nominácie 
súhlasné stanovisko medzivládneho výboru.   
Na viacerých koordinačných stretnutiach s medzivládnym výborom a ICOMOS, bol 
konzultovaný harmonizačný a koordinačný proces všetkých budúcich nominácií na 
rozšírenie lokality svetového dedičstva „Hranice Rímskej ríše“. Výsledkom stretnutí 
bolo prijatie dohody, že pred predložením ďalších nominácií je potrebné doriešiť 
definovanie jedinečnej svetovej hodnoty spoločnej pre celú lokalitu Hranice Rímskej 
ríše, ktorá musí byť schválená Výborom svetového dedičstva, ďalej je potrebné určiť 
podmienky na predkladanie tzv. Predbežných zoznamov všetkých krajín, ktoré plánujú 
rozšírenie lokality a stanoviť postup predkladania samotných nominácií, vrátane 
slovenského nominačného projektu. 

 
6. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území 

a ochranných pásiem.  
 

Úlohu realizuje PÚ SR – ONKPaPÚ,  referát pamiatkových území. Ide o priebežnú 
úloha  trvalého charakteru – plní sa postupne.  
  
Cieľom Elektronického archívu (ďalej len „EA) je na úrovni referátu pamiatkových 
území elektronicky evidovať aktuálne údaje o pamiatkových územiach, ochranných 
pásmach, prípadne vybraných NKP (typu areálov, alebo urbanistických súborov). 
Archív bude slúžiť ako prehľadný zdroj aktuálnych informácií  týkajúcich sa 
jednotlivých území. Evidovať sa budú v prvom rade „stabilné“ údaje o území – platné 
vyhlásenie, platné zásady, platná hranica na aktuálnej mape  a pod.  Podľa potreby sa 
môžu evidovať aj  nerealizované, rozpracované, alebo dočasné (pracovné) materiály, 
ale s tým, že „stabilné“ a dočasné údaje budú v rámci EA zreteľne oddelené. 
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Základné delenie EA je navrhované podľa lokalít (mestá, obce). V rámci konkrétnej 
lokality bude ďalšie delenie podľa jednotlivých pamiatkových území, ochranných 
pásiem, prípadne NKP v danej lokalite.  
Výhľadovo bude súčasťou každej lokality v rámci databázy aj grafický súbor 
informácií vo formáte DGN, ktorý bude obsahovať najmä  aktuálnu vektorovú mapu, 
platnú  hranicu všetkých pamiatkových území a OP v danej lokalite; NKP v lokalite, 
historické katastrálne mapy a pod.  
Na serveri úradu bolo vytvorené úložisko „T“, ktoré sa priebežne dopĺňa. Vytvorená   
bola štruktúra a metodika ukladania materiálov. 

 
7. Vytvorenie databázy výkonu štátnej správy v oblasti archeológie.  

 
PÚ SR od roku 2002 vedie niekoľko druhov evidencií týkajúcich sa archeologických 
nálezov a nálezísk v rámci Slovenska. Tieto evidencie sú vedené jednotlivo v Excel 
tabuľkách a ich vzájomné prepojenie do jedného informačného systému je v 
súčasnosti nevyhnutné, nakoľko tieto evidencie obsahujú množstvo informácii od 
roku 2002 v rámci výkonu štátnej správy v oblasti archeológie na PÚ SR.  

 
 Evidencia výkonu štátnej správy: 

 
Táto evidencia je v rámci PÚ SR - odboru archeológie vedená z vlastného podnetu 
od roku 2002. Každé KPÚ a tiež PÚ SR si vedie samostatnú tabuľku v programe 
Excel. Pri absencii elektronického registratúrneho denníka táto evidencia suplovala  
registratúrny denník. Evidencia v rámci PÚ SR z rokov 2002 až 2009  obsahuje 2757 
záznamov, čo sa rovná počtu vydaných rozhodnutí a stanovísk.  
Od roku 2010 sa viedla evidencia odstúpených spisov na KPÚ, v ktorej sa 
nepokračovalo, nakoľko KPÚ si odstúpené spisy viedli vo svoje evidencii.  
Evidencia výkonu štátnej správy je základom pre archeologickú databázu 
(ARCHEODATA).  
 
Počas roku 2014 sa v spolupráci s Mgr. M Furmanom z KPÚ Žilina a externým 
spolupracovníkom Ing. Jánom Škvarekom vytvorila základná verzia systému 
fungovania archeologickej databázy (ARCHEODATA), určená na vedenie evidencie 
výkonu štátnej správy. Vytvorili sa základné formuláre pre jednotlivé záložky 
a prepojili sa na základné zdroje dát.  
 
Databáza v súčasnosti obsahuje prepojené údaje na záložku OBEC, 
ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY v rámci územia obce, LITERATÚRA, 
EVIDENCIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY (v oblasti archeológie) VÝSKUMNÁ 
DOKUMENTACIA a OPRÁVNENÉ OSOBY na vykonanie archeologického 
výskumu.  
Boli vypracované formuláre pre jednotlivé záložky a zatiaľ boli v databáze naplnené 
údaje za Žilinský kraj.  
 
Nevyhnutnosťou pre rok 2015 je vyriešiť geografické dáta prepojením na GIS PÚ SR 
a na AISOP.  
 
Paralelne s tvorbou archeologickej databázy sa v rámci odboru spravovali a evidovali 
nižšie uvedené evidencie v programoch Excel alebo Access. 
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 Elektronický archív (EA) výskumných dokumentácií z archeologických 

výskumov a evidencia majetku štátu:  
 

Počet zaevidovaných VD  
celkovo, negatívne a 
pozitívne 

Obdobie 1.7.2010do 
31.12.2013 

Obdobie 1.1.2014do 
31.12.2014 

1182 320 862 
 
EA výskumných dokumentácií z archeologických výskumov je vedený od roku 
2010. V jednoduchom systéme sú zatiaľ uložené elektronické verzie výskumných 
dokumentácii buď podľa súborov vo formátoch word., excel. jpg. Alebo celkové 
verzie vo formáte pdf. V období od roku 2010 do 31.12.2013 bolo zaevidovaných 
celkovo 320 výskumných dokumentácií, predovšetkým dokumentácie, ktoré boli na 
PÚ SR doručené najmä na posúdenie v subkomisii pre archeológiu. Súčasne sa 
v rámci možností skenovali výskumné dokumentácie z archívov KPÚ. Evidencia sa 
vedie v systéme Microsoft Office podľa KPÚ v súboroch označených kódom 
výskumu, ktorý určí, či ide o pozitívny (kód začína číslom 1, 3 a 6 alebo negatívny 
výskum označený 0). 
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 Evidencia  majetku štátu a prevodov: 

 
Evidencia  majetku štátu  na základe pozitívnych výskumov za obdobie  1.7.2010 - 
31.12.2014 
 Počet 

zaevidovaných 
VD s pozitívnym 
výsledkom, 
s archeologickými 
nálezmi 

Prevody 
celkovo od 
1.7.2010 do 
31.12.2014 

Uskutočnené 
v roku 2014 

Zmluvy 
o prevode 
celkovo 

spolu 697 205 58 18 
 

Evidencia majetku štát i a prevodov priamo súvisí s vedením evidencie výskumných 
dokumentácii, kde sú vyfiltrované údaje o pozitívnych výskumoch. Následne sa 
vedie evidencia prevodov majetku štátu v programe Excel s údajovou vetou:  
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Elektronické podoby zmlúv o prevode nie sú zatiaľ súčasťou evidencie, nakoľko sú 
zverejnené na internete na webovej stránke PÚ SR.  
 

 Evidencia  práce OMK – subkomisie pre archeológiu: 
 

Evidenciu práce subkomisie začal odbor archeológie viesť z vlastného podnetu ako 
nutnosť vedenia si evidencie posúdených výskumných dokumentácii v roku 2010 so 
začatím činnosti subkomisie. Evidencia je vedená v databázovom systéme Access. 
Tabuľka ukazuje aké údaje sú v databáze zhromažďované.  
 
Na základe tejto evidencie je možné objektívnejšie vyhodnotiť viacero faktorov 
v rámci  výkonu štátnej správy (vzťahu úspešnosti predpisovania výskumu 
jednotlivých KPÚ, odovzdávania výskumných dokumentácii, spracovaných  
posudkov k nim). Vďaka vedeniu evidencie bolo možné v roku 2013 zvládnuť 
objektívne spracovanie posudkov na predĺženie osobitnej odbornej spôsobilosti. 
V evidencii vedené údaje je možné filtrovať  podľa autorov a podľa miery ich 
úspešnosti spracovaných výskumných dokumentácii.  
 
Evidencia práce subkomisie/ počet údajov  z tabuľky = počet spracovaných  
stanovísk k VD 
počet 
spracovaných 
údajov/záznamov 
k posúdenej VD 

Obdobie od 
15.12.2010 do 
31.12.2011 

Obdobie 
od 
1.1.2012 
do 
31.12.2012 

Obdobie od 
1.1.2013 do 
31.12.2013 

Obdobie od 
1.1.2014 do 
31.12.2014 

spolu 91 167 134 506 
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Spracované údaje z tejto evidencie sú bližšie a podrobnejšie uvedené v časti 
vyhodnotenia práce subkomisie pre archeológiu OMK. 
 

 Evidencia oprávnených právnických osôb a evidencia výskumov: 
 

Táto evidencia sa začala viesť od 1.7.2014 a sleduje dodržiavanie lehôt oznamovania 
začiatku archeologických výskumov zo strany oprávnených právnických osôb, t. j. 5 
dní pred začatím výskumu a súčasne sleduje pre fyzické osoby s osobitnou odbornou 
spôsobilosťou na vykonanie archeologického výskumu, či dodržiavajú zákonom 
stanovených 5 výskumov súčasne.  Do 31.12.2014 bolo v evidencii zaznamenaných 
185 údajov, ktoré boli následne prepojené s evidenciu práce subkomisie, t. j. 
s dátumom doručenia výskumnej dokumentácie na PÚ SR, ktorý je dátumom 
ukončenia výskumu. 
 

 Centrálna evidencia archeologických nálezísk:  
 

PÚ SR každý rok od roku 2002  žiada od Archeologického ústavu SAV údaje 
z CEANS spolu s topografickými údajmi pre každú evidovanú lokalitu, avšak zo 
strany AÚ SAV nikdy nedošlo k zaslaniu topografických údajov, každoročne 
dostaneme údaje v nasledovnej štruktúre, ktorá je pre výkon štátnej správy takmer 
nepoužiteľná, nakoľko obsahuje údaje o výskumných dokumentáciách, nie 
o archeologických náleziskách. 
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 Evidencia zbraní a munície poskytovanej pyrotechnikmi Policajného 
zboru SR  podľa znenia § 40 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z.: 

 
Evidenciu munície odbor archeológie začal z vlastného podnetu viesť v septembri 
2011 po dohode s pyrotechnikmi Policajného zboru SR (PZ) v databázovom systéme 
Access obsahuje údaje  
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V priebehu roku 2014 neboli poskytnuté PZ prostredníctvom KPÚ žiadne údaje. Po 
novele zákona č. 49/2002 Z. z., kde je ustanovená povinnosť pyrotechnikov PZ 
vypracovať základné dokumentáciu a poskytnúť KPÚ základné údaje o náleze 
zbrane alebo munície.  
V priebehu novembra - decembra 2014 sa  na podnet Prezídia PZ vypracoval 
formulár pre pyrotechnikov PZ, ktorý obsahu údaje totožné s databázou. 
 
Počet údajov  
v evidencii 
munície 
celkovo 

Obdobie od 
23.9.2011 do 
31.12.2013 

Obdobie od 
1.1.2014 do 
1.7.2014 

Obdobie od 1.7.2014 do 
31.12.2014 

90 64 16 10 
 
 

8. Príprava expozície PÚ SR na výstave „ Monumento Salzburg“. (PHÚ/ F. 7.)  
 

V rakúskom Salzburgu sa v dňoch 16.-18.1.2014 uskutočnil druhý ročník veľtrhu 
pamiatkovej starostlivosti Monumento. Slovensko bolo na tomto podujatí zastúpené 
PÚ SR a predstavilo naše pamiatky a ich  prostredníctvom aj naše dejiny a kultúru 
odbornej i laickej verejnosti na vysokej medzinárodnej úrovni. Hlavnou témou 
výstavy bol kameň a práca s ním, reštaurovanie kamenných prvkov architektúry 
a umeleckých diel. Podujatie malo skôr komerčný ako muzeálny ráz, spomedzi 
zúčastnených vystavovateľov boli najpočetnejšie súkromné reštaurátorské 
a kamenárske ateliéry. Hlavnej téme veľtrhu – kameňu, bola z našej strany venovaná 
obrazová prezentácia prác realizovaných Oblastným reštaurátorským ateliérom 
v Levoči doplnená o panelovú výstavu slovenských stredovekých kláštorov, 
európskeho kultúrneho dedičstva, panelom o činnosti združenia Zachráňme hrady 
a o digitalizácií ÚZPF. Členovia reprezentácie PÚ SR boli pani generálna riaditeľka 
PhDr. Katarína Kosová, riaditeľka KPÚ Košice Ing. Kristína Markušová, Mgr. Martin 
Kukura, Ing. Martin Sárossy, Ing. Dušan Sokol, Ing., Pavol Husár a Mag.phil. Martin 
Švec. MK SR zastupoval pán PhDr. Pavol Šimunič, CSc. Zúčastnení predstúpili 
v rámci veľtržných kolokvií pred odborné publikum s vlastnými príspevkami 
a zapájali sa do diskusií. Tretí ročník veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento sa 
uskutoční v roku 2016 znovu  v Salzburgu.  
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9. Odborno-metodická činnosť: 
 

 Odborno-metodické materiály, usmernenia a smernice o ochrane a obnove 
pamiatkového fondu, o výkone štátnej správy, o pracovných postupoch, 
o výskumoch : 

 
PÚ SR - ÚVŠSaOČ a  OŠIS: 
„Revízia ÚZPF. Metodika spracovania aktualizačného listu nehnuteľnej NKP“. 
Bratislava, Pamiatkový úrad SR 2014. 7 s.  
Potreba aktualizácie „Metodiky spracovania aktualizačného listu nehnuteľnej NKP 
Bratislava : Pamiatkový úrad SR – Odbor výkonu štátnej správy, 2002“ vyplynula 
z  novely zákona NR SR č. 49/2002 Z. z o ochrane pamiatkového fondu a novej aplikácie 
AIS OP. Rieši problematiku identifikácie pamiatky, objektovej skladby, charakteristiku 
NKP - jej stavebno-historického vývoja a stavebno-historickej charakteristiky (opis 
pamiatky), špecifikácie pamiatkových hodnôt. V metodickom materiály sú podrobne 
spracované pokyny pre rozsah a kvalitu a grafických a fotografických príloh a ich 
elektronickú verziu.  

 
       PÚ SR - ONKPaPÚ: 

• spracovanie „Metodického usmernenia PÚ SR pre dokumentáciu urbanisticko-
historického výskumu a pre zásady ochrany pamiatkového územia“. 
 

• „Usmernenie Pamiatkového úradu SR pre spracovávanie dokumentácie pamiatkového 
architektonicko - historického výskumu pre pamiatkovo chránené objekty historickej 
zelene“. 
Vzhľadom na skutočnosť, že legislatívne nie je stanovený druh výskumu 
špecifikovaný ako pamiatkový výskum "historickej zelene", ako aj ku skutočnosti, že 
integrálnou súčasťou objektov historickej zelene sú vo väčšine prípadov aj stavebné 
súčasti a objekty, bolo ako základný podklad pre stanovenie metodických východísk 
použité "Usmernenie Pamiatkového úradu SR pre spracovávanie dokumentácie 
pamiatkového architektonicko-historického výskumu". 
 

• Koncepcia odborného vzdelávania v rezorte kultúry. Spracovanie podkladov do 
celorezortnej koncepcie MK SR za PÚ SR a za oblasť ochrany pamiatkového fondu.  

 
PÚ SR -_ OPVŠS: 
Usmernenie odboru preskúmavania výkonu štátnej správy PÚ SR k činnosti krajských 
pamiatkových úradov (č. PUSR-2014/2606-9/36456/KUB zo dňa 09. 06. 2014) 

 
 Informatívne a hodnotiace podklady a materiály odborného alebo metodického 

charakteru (pre potreby iných inštitúcií): 
 
KPÚ Košice: 

 Mgr. J. Gembický: člen Komisie pamätihodností mesta Košice (3 zasadnutia: 3 
spracované a  schválené návrhy na pamätihodnosti – odb.podklady, návrhy, 
prezentácia: Panenský park – Džungľa (spoluautor so  Š.Eliášom); neónové nápisy 
v Košiciach (spoluautor s S.Čarnokym); umelecké diela vo verejnom priestore Košíc 
(spoluautor s M.Hudákom); podklady a vyjadrenia pre členov Komisie 

 Mgr. J. Gembický: Kampanologické pamiatky v kontexte výskumu historických 
nápisov: pramene, literatúra, metodika.  In: Latinská epigrafia. Metodická príručka 



102 
 

(zost.: Šedivý, J., projekt „Corpus inscriptionum Slovaciae“), upravená nová verzia, 
Bratislava 2014, v tlači – uvedené tiež v publikačnej činnosti ! 

 Mgr. J. Gembický: konzultačná spolupráca a spoluúčasť na projekte: Návrh na 
prezentáciu Košického vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v priestoroch 
Verejného cintorína Košice. (spracovateľ: V. Szabó, KVH Beskydy – Dejepisný 
spolok Košice); apríl 2014 

 Mgr. J. Gembický: korektúry, informačné doplnky a dodatky k databáze projektu: 
Košické sochy – mapa (spracovateľ: M.Hudák a kol.), Košice – EHMK 2013, n.o. 
(SPOTs), november 2014, v tlači 

 Mgr. J. Gembický – Ing. P. Hriň – Mgr. M. Pristaš: odborné podklady, spolupráca 
(odborný garanti) pre projekt prezentácie a obnovy zvonice a tradičného ručného 
zvonenia v obci Dargov - „3D: Dargovská drevená dzvonica: Vrátenie života drevenej 
zvonici a obnova ručného zvonenia v obci Dargov“, Obec Dargov, v rámci projektu 
Nadačného fondu Telekomu pri Nadácii Pontis, jún – október 2014     

 Mgr. J. Gembický: odborná spolupráca (odborný garant) pre projekt - „Filmový 
dokument o ručnom zvonení na Železnej ceste“, Spišské osvetové stredisko – Spišská 
Nová Ves (Mgr. Monika Tkáčová) - v rámci projektov Terra Incognita, 2014      

 Mgr. J. Gembický: odborná spolupráca a odb.podklady o zvonoch z lokality Trnové 
pre projekt „ Príbeh zvonov z Trnového“, Turčianske kultúrne stredisko Martin, apríl 
2014      

 Mgr. J. Gembický: odborný posudok pre filmový projekt - „Najstarší zvonár na 
Hnilčíku“, Spišské osvetové stredisko – Spišská Nová Ves (Mgr. Monika Tkáčová) - 
v rámci projektov Terra Incognita, október 2014 (projekt pre rok 2015)      

 Mgr. J. Gembický: spolupráca pri prezentácii akcie - „Ninera“ (v rámci: Noc múzeí 
2014); Róbert Zajac a kol. – Východoslovenské múzeum Košice (Z. Forraiová); máj 
2014 

 Mgr. J. Gembický: odborné podklady, konzultácie pre diplomové a iné odb.práce 
bádateľov a žiadateľov (napr. A.Gajdoš – metodológia pamiatkovej.ochrany SR, 
podklady; M. Šviková – sgrafito B.Mátala v Košiciach; D. Štěrbová – historická 
kaštielna a pevnostná architektúra (plány); P.Lacková – prezentácia lokalít kultúrneho 
dedičstva v regióne Košíc; G. Stašáková - technické pamiatky košického kraja; M. 
Marton – architektúra Košíc 16.- 17. stor.; a iné)  

 
10. Vedecko-výskumná činnosť: 
 
Základný výskum pamiatkového fondu, pamiatkové výskumy a iné špecializované 
výskumy a prieskumy realizované zamestnancami úradu:     
 

• Archeologické výskumy: 
 
KPÚ Bratislava: 
archeologický výskum Veľkého Lysca. 
V rámci projektu CEC  v dňoch 1.7. – 9.7.2014 uskutočnil PÚ SR (Dr. Baxa, Mgr. Bisták) 
spolupráci s Katedrou archeológie FF UKF v Nitre (Prof. Romsauer, Dr. Borzová)            v 
rámci Letnej školy archeológie. archeologický výskum na lužickom hradisku Veľký Lysec a      
v priestore opevneného predhradia na Malom Lysci, okr. Zlaté Moravce. Pred pokračovaním 
sondážneho výskumu na Malom Lysci bol realizovaný geofyzikálny výskum 
magnetometrom (Doc. Tirpák, UKF v Nitre). 
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Počas výskumu sa odkryl spálený sídliskový objekt so zachovanými pozostatkami jeho 
konštrukcie, doklady ďalších podobných objektov a časť hradby s kamennou plentou širokej 
asi 5,5 m. Pri výskume sa získala veľká kolekcia archeobotanického materiálu. 
 
KPÚ Trnava: 
 
Peter Grznár, Matúš Sládok, Marek Zelina: 

- Podbranč – NKP hrad Branč – archeologický výskum na strednom hrade  
- Ducové – NKP Kostolec – archeologický výskum na základe ohlásenia nálezu na 

archeologickej lokalite  
 
KPÚ Nitra: 
 

1. BISTÁK, Peter - GRÓF, Michal : Výskumná dokumentácia z nedeštruktívneho    
archeologického výskumu v polohe „Od hradskej“, parcely č. 1013 a 986 v 
katastrálnom území Oponice, okres Topoľčany.  

 
     Stručný popis výskumu a jeho výsledky: Obhliadka miesta nahláseného nálezu v 

rámci výkonu štátnej správy. Povrchovým zberom boli získané archeologické 
nálezy len z centrálnej časti polohy „Od hradskej“ z plochy o výmere cca 6 ha. 
Celkovo bolo na ploche dňa 31.3.2014 nájdených 94 ks keramických črepov. 
Ďalších 13 ks pochádzajúcich z ryhy 1 odovzdal  na KPÚ Nitra O. Žaár dňa 
31.3.2014. 
Výkopom pre ryhu 1 prišlo  k narušeniu archeologického objektu/objektov alebo 
sídliskovej vrstvy, ktorá obsahovala mazanicu (1 ks) a keramiku (spolu 34 ks), 
datovanú na základe materiálu do obdobia neolitu (na základe málopočetnej 
typickej výzdoby ju môžeme kultúrne zaradiť do kultúry s lineárnou keramikou).  
Povrchovým prieskumom na ploche mimo ryhy sa našlo 73 ks črepov, ktoré je 
možné na základe materiálu, spracovania a výzdoby datovať do obdobia neolitu – 
kultúry s lineárnou keramikou (42 ks), neskorej doby bronzovej/halštatu – lužická 
kultúra (1 ks), doby rímskej (3 ks), včasného stredoveku (3 ks), neskorého 
stredoveku/včasného novoveku (5 ks) a novoveku (1 ks). Len rámcovo do obdobia 
praveku patrí 18 ks atypických črepov. 
 

2. BISTÁK, Peter - GRÓG Michal: Výskumná dokumentácia z archeologického 
výskumu - Interiér  kostola  sv.  Petra  a  Pavla  v  Oponiciach, okres Topoľčany. 

 
Stručný popis výskumu a jeho výsledky: dokumentácia odkrytých nálezov 
a situácií. Pri južnom múre lode (z interiérovej strany) súčasného klasicistického 
kostola bolo v sonde 7 zdokumentované kamenné murivo staršej zaniknutej stavby 
pôvodného kostola, ktorý bol rozobratý v roku 1791 datované rámcovo do obdobia 
stredoveku až renesancie. Rámcovo do obdobia 16.-18. storočia sú datované 
zaniknuté novoveké krypty 1, 2 a 4, preskúmané v sondách 1, 4 a následne 13.  
Architektonicko-historické vyhodnotenie nálezov murív uskutočnil Mgr. M. 
Šimkovic. 
Nedeštruktívny geofyzikálny prieskum počas druhej etapy archeologického 
výskumu v južnej a severnej časti lode a vo svätyni uskutočnil Archeologický ústav 
SAV v Nitre (Mgr. M. Cheben a Mgr. M. Bielich). 
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3. BISTÁK, Peter – GRÓF, Michal: Výskumná dokumentácia z archeologického 
výskumu „Interiér Kostola sv. Petra a Pavla v Oponiciach“, okr. Topoľčany. Nitra, 
december 2014. 

     Spracovanie výsledkov archeologického výskumu z roku 2011. V lodi kostola 
zistené a zdokumentované murivá staršieho kostola, 4 novoveké krypty a 2 
kostrové hroby. 

 
4. BISTÁK, Peter – GRÓF, Michal: Výskumná dokumentácia z nedeštruktívneho 

archeologického výskumu v polohe „Od hradskej“, parcely č. 1013 a 986 
v katastrálnom území Oponice, okres Topoľčany. 
Na základe podnetu AÚ SAV v Nitre vykonaná obhliadka výkopov v polohe Pod   
hradskou a vykonaný zber nálezov v okolí výkopov. 

 
 5. PATERKA, Pavel: Geofyzikálny výskum v spolupráci s UKF Nitra, RNDr. Jánom 
Tirpákom, CSc., na vytypovaných lokalitách Nové Zámky a Komárno – celkom 6.  
• Expedícia dňa 11.04.2014: 

1. Mojzesovo, kostol sv. Ondreja, interiér (obe bočné lode, obe lavicové krídla 
hlavnej lode) a exteriér (štvorcová plocha v rozmere 13 x 13 m SZ od kostola, 
štvorcová plocha 10 x 10 m J od kostola) za účelom zistenia zvyškov 
stredovekej rotundy pod zemou. Z lokality sme premiestnili do priestorov KPÚ 
Nitra, kanc. Komárno architektonický článok z ostenia románskeho štrbinového 
okna. Po vyhodnotení merania sme zistili Z od kostola kruhovitý pôdorysný 
útvar, ktorý môže naznačovať prítomnosť rotundy. 

2. Semerovo, kostol Nanebovzatia Panny Márie, interiér, sakristia – za účelom 
dokreslenia doposiaľ známej mapy výsledkov geofyzikálneho merania. Tesne pri 
kostole na roli sa zistili aj keramické nálezy (3 frg. z okraja misovitej nádoby, 3 
pruhované a 2 atypické črepy) zo stredoveku. 

3. Kolta, pol. Pustý kostol – na valmi ohradenom kopci, v mieste okolo kamenného 
kríža z 18. storočia sme hľadali pozostatky starého kostola, známeho aj ako 
údajný kláštor paulínov, premonštrátov, templárov a benediktínov. Výsledky sú 
zatiaľ iba čiastkové, nakoľko vysoký krovitý porast nám zatiaľ nedovolil zistiť 
celú stavbu. Podľa vyhodnotenia je zjavná južná časť kostolnej budovy 
orientovanej v smere V-Z a navyše ďalšie múry pravdepodobne zo starého 
kláštora. 

 
• Expedícia dňa 06.05.2014: 

4. Palárikovo, pol. Čontoška - hľadanie románskeho kostola(?), skúmaného v r. 
1971 E. Rejholcom. Terénnu aktivitu predchádzal archívny výskum (Archív AÚ 
SAV Nitra) zameraný na zistenie výsledkov výskumu E. Rejholca (Nálezová 
správa 5848/72 – č. j. 3454/71) a zistenie historického zázemia (Marek 2010: 
Formovanie farskej siete na území Nitrianskej župy v stredoveku), vyhodnotili 
sme topografickú mapu a družicové snímky. V teréne sa v prvej etape uskutočnil 
prieskum okolia, aby sme dokázali vytypovať plochu na ktorej by mohol byť 
kostol. V mieste najvyššieho bodu duny sa koncentrovali okrem keramiky 
aj zlomkov ľudských kostí kamenné artefakty, ktoré mohli naznačovať 
prítomnosť kamennej stavby. V priestore sme vytýčili plochu 26 x 28 m, na 
ktorom sme 0,5 m rozostupom vyhotovili georadarové rezy. Na lokalite bolo 
zistené asi 50-60 zlomkov stredovekej keramiky asi z 11.-13. stor. Po 
vyhodnotení boli z mapy čitateľné 2 objekty, pravdepodobne obe sakrálne 
stavby. 
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• Expedícia dňa 13.06.2014: 
5. Zemné, pol. Gug - kaplnka sv. Vendelína - hľadanie románskeho kostola(?) 

v okolí dnešnej kaplnky. Ku geofyzikálnemu prieskumu sme vyhodnotili sme 
topografickú mapu a družicové snímky a odborné literatúru. Vzhľadom k tomu, 
že časť areálu bol pomerne husto zarastený, meranie okolia sme dokázali iba 
čiastočne (v interiéri kaplnky a pred kaplnkou v exteriéri). 

6. Nesvady, pol. Jánoska – hľadanie románskeho kostola v okolí sochy sv. Jána 
Nepomuckého. K prieskumu sme získali plán B. Szőkeho o stredovekom 
pohrebisku s vyznačením polohy sochy od G. Nevizánskeho, vyhodnotili sme 
historické mapovanie a ortofotomapu z r. 1950. Podľa všetkého sakrálna stavba 
sa nenachádza tesne pod sochou, ale stavby neznámej veľkosti sa nachádza JZ 
od sochy, kde čiastočne je výrobný areál. 

 
KPÚ Banská Bystrica: 
 

• Mgr. Miňo – spolupráca na dokumentácii archeologických nálezov v lokalitách: 
Motyčky, Štôlňa pod Sojkovou, Muráň, Sampor, Samporský potok, Slaná Lehota. 

 
KPÚ Prešov: 
 

• Zborov – Hrad Zborov – archeologický výskum v sezóne 2014, 06 – 11/2014. 
Výskum bol realizovaný v súvislosti s obnovou jednotlivých objektov na Zborovskom 
hrade, v rozsahu potrebnom pre samotnú obnovu. Hlavná časť výskumu bola 
sústredená na objekt západnej vonkajšej vežovej prístavby, severovýchodného 
obranného priečneho múru prvého predhradia a priľahlých častí. Výskumom 
zachytené murované konštrukcie boli následne sanované a obnovené. Bohatý hnuteľný 
archeologický materiál možno zaradiť najmä do renesančnej fázy hradu. 

 
PÚ SR - ONKPaPÚ: 
Šaštín, kostol sv. Alžbety – odbery dendrologickej vzorky I. II, 27.6. a 28.7. Vzorky na 
dendrochronológiu odobral Peter Bárta PhD. z FFUK Bratislava v spolupráci s M. 
Kalinovou.  
 

 Archívno-historický výskum: 
OROSOVÁ, Martina. Korešpondencia Dušana Jurkoviča s Pavlom Blahom, Antonom 
Štefánkom a Vavrom Šrobárom. Slovenský národný archív, Bratislava, 20. – 22.1.2014 
 
OROSOVÁ, Martina. Ochrana pamiatok v medzivojnovom období vo fonde Ministerstva 
školstva a národnej osvety v Prahe. Národní archiv, Praha, 17. – 28.2.2014, 29.9. – 3.10.2014 
 
KPÚ Košice: 
 

• Mgr. J. Gembický: odborné spracovanie k historickému zvonu z lokality Stará 
Huta – Sliacka Poľana pre účely publikácie, rukopis, december 2014 

• Mgr. J. Gembický: odborné spracovanie k historickým zvonom z lokality 
Danišovce pre účely výskumu (Dr. M. Janovská), rukopis, december 2014 

• Mgr. J. Gembický: odborné podklady a  konzultácie k historickým zvonom 
v rámci celoslovenskej spolupráce pre iné KPÚ a PÚ SR; január – december 
2014 
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• Mgr. J. Gembický: archívny a terénny výskum databáz k umeleckým dielam vo 
verejnom priestore v Košiciach (archív VSG Košice; mesto Košice); 2014 

• Mgr. J. Gembický: odborná spolupráca a výskum tzv. svätých schodov na 
košickej Kalvárii (kolektív autorov); január – apríl 2014  

• Mgr. J. Gembický: odborná spolupráca pri identifikácii nálezu olovenej 
nápisovej tabuľky, Šarišský hrad (autor výskumu: P.Šimčík); apríl 2014 

• Mgr. M. Pristáš: dokumentácia narušeného archeologického náleziska v polohe 
„dvor p. Bugatu“ v k. ú. Sečovce; február 2014 

• PhDr. M. Ďurišová, Mgr. M. Pristáš: Archeologický výskum pre vedecké 
a dokumentačné účely v polohe Hradisko v k. ú. Zemplín, august-december 
2014 (v rámci projektu CEC) 

• Mgr. M. Pristáš: terénna prospekcia a dokumentácia historickej cesty cez 
Dargovský priesmyk, k.ú. Dargov, Košický Klečenov, marec – apríl 2014 

• PhDr. M. Ďurišová: vyhodnotenie nálezovej situácie v sondách č. 11 a č. 8 
archeologického výskumu realizovaného na Dominikánskom námestí v Košicich 
v r. 1998. Ing. A. Tužinská: kresby nádob – 5 ks. Súčasť nálezovej správy. 
 

 
• Ročný výkaz o výskumno-vývojovom a inovačnom potenciáli za rok 2013 – zber dát 

pre MŠVVaŠ SR a vyplnenie on-line výkazu za PÚ SR na adrese 
https://www.skcris.sk (Referát svetového kultúrneho dedičstva) 

• Ročný výkaz o výskume a vývoji – zber dát pre Štatistický úrad SR a spracovanie 
výkazu za PÚ SR (Referát svetového kultúrneho dedičstva) 
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 Činnosť Chemicko-technologického oddelenia  
 

Realizované akcie (prieskumy, analýzy, konzultácie, poradenstvo)  
 
Akcie z r. 2013, fakturované v r. 2014 
 

Por.č
. 

Číslo 
akcie 

Lokalita Objednal 
Predmet fakturácie 

Číslo 
faktúry 

Suma 

€ 

1. 43/13 Červený 
kameň- SNM 

J. Gregorek Olejomaľba na plátne 2014037 220.- 

2. 44/13 Červený 
kameň- SNM 

J. Gregorek Olejomaľba na plátne FA pri 
43/13 

 

3. 60/13 Marianka B. Vilím Kostol Narodenia Panny 
Márie-oltár, pochychrómia 

FA pri 

57/13 

 

4. 85/13 Levoča M. Pichová Soli FA pri 
42/14 

 

5. 90/13 
A 

Levoča SNM Socha sv. Magdalény 2014209 965.- 

6. 90/13 
B 

Levoča SNM Socha anjela svetlonosa FA pri 

90/13A 

 

7. 99/13 Veľké 
Teriakovce 

P. Gregvorek Evanjelický kostol, kazetový 
strop 

FA pri 

14/14 

 

8. 104/13 Kysak P. Gomboš Kostol sv. K. Alexandrijskej 
nástenná maľba 

2014036 220.- 

9. 105/13 Bratislava M. Krejcarová Maľba na plátne „V lese“ 2014011 220.- 

 
Spolu zrealizovaných a fakturovaných 9  akcií v celkovej fakturovanej sume 1625.- €. 
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Akcie z r. 2014, fakturované v r. 2014 
 
 

Por.č
. 

Číslo 
akcie 

Lokalita Objednal 
Predmet fakturácie 

Číslo 
faktúry 

Suma 

€ 

1. 1/14 Chmeľov Ľ. Cáp Nástenné maľby 2014041 110.- 

2. 2/14 Nitr. galéria M. Borkowská Obraz Zemiaková madona 2014059 110.- 

3. 3/14 Hronský 
Beňadik 

F. Šmigrovský Ukrižovaný Kristus 2014124 385.- 

4. 4/14 Viď. 14.2.3.     

5. 5/14 Žilina J. Dorica Kláštor kapucínov, omietky a 
malty 

2014079 640.- 

6. 6/14 Žilina J. Dorica Erb J. Wuruma 2014093 275.- 

7. 7/14 Bratislava ART INVEST Maľba na plátne, Snívajúca žena 2014088 210.- 

8. 8/14 Bratislava ART INVEST Maľba na plátne, Trnava FA pri 
7/14 

 

9. 9/14 Nové Zámky Galéria Maľba na plátne, Kačice v 
potoku 

2014060 110.- 

10. 10/14 Žilina J. Dorica Kláštor kapucínov, fasádne 
nátery 

2014094 440.- 

11. 11/14 Žilina J. Dorica Terracotová polychrómia FA pri 
10/14 

 

12. 12/14 Bojnice SNM Obraz Madona s Ježiškom 2014092 165.- 

13. 13/14 Trenčín Súkr. zbierka Obraz Odpočívajúci vojaci 2014085 220.- 

14. 14/14 Vysoká n. 
Kysucou 

P. Gregvorek Hl. oltár v Kostole sv. Matúša 2014080 275.- 

15. 15/14 Bratislava Schomburg Soli 2014081 200.- 

16. 16/14 Bratislava Schomburg Soli FA pri 
15/14 

 

17. 17/14 Pezinok V. Mýtnik Kostol Nanebovzatia P. Márie 2014089 220.- 

18. 18/14 Stupava Byty, s.r.o. Soli 2014087 40.- 
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19. 19/14 Bratislava DAV-STO Soli, vlhkosti 2014086 125.- 

20. 20/14 Košice J. Bako Soli 2014084 120.- 

21. 21/14 Bratislava ART INVEST Maľba Tanečnice Rozprac.  

22. 22/14 Bratislava ART INVEST Maľba Akt FA pri 

21/14 

 

23. 23/14 Tužina, D. Hagara Kostol sv Jakuba 2014103 220.- 

24. 24/14 Bánovce n. 
Bebravou 

D. Hagara Kostol Najsvätejšej  Trojice FA pri 
21/14 

 

25. 25/14 Pezinok Súkr. zbierka Socha Svätica s dieťaťom Rozprac.  

26. 26/14 Pezinok Súkr. zbierka Reliéf Rytier FA pri 

25/14 

 

27. 27/14 Bratislava Atretex Baroková štóla Radvanských 2014107 97.- 

28. 28/14 Mariánka Súkr. zbierka Maľby na plátne 2014180 280.- 

29. 29/14 Bratislava Súkr. zbierka Rtg obrazu Rozprac.  

30. 30/14 Bratislava SNM Socha Sv. Sebastián 2014177 165.- 

31. 31/14 Veličná J. Bako Soli FA pri 

14/14 

 

32. 32/14 Valča J. Bako Soli FA pri 

14/14 

 

33. 33/14 Príbovce J. Bako Soli FA pri 

41/14 

 

34. 34/14 Žilina J. Bako Soli FA pri 

41/14 

 

35. 35/14 Bratislava J. Bako Soli FA pri 

41/14 

 

36. 36/14 Bratislava J. Bako Soli FA pri 

41/14 
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37. 37/14 Viď. 14.2.3.     

38. 38/14 Košice J. Bako Soli FA pri 

41/14 

 

39. 39/14 Košice J. Bako Soli FA pri 

41/14 

 

40. 40/14 Wien Súkr. zbierka Maľba Madona s holubicou Rozprac.  

41. 41/14 Košice J. Bako Soli 2014155 940.- 

42. 42/14 Bratislava M. Pichová Soli FA pri 

43/14 

 

43. 43/14 Bratislava M. Pichová Soli, vlhkosti, vodivosti 2014166 65.- 

44. 44/14 Č. Kameň, 
SNM 

A. Zdravecká Maľba  Alegória dňa 2014178 165.- 

45. 45/14 Čadca Súkr. zbierka Maľby na plátne a kartóne 1014232 670.- 

46. 46/14 Marianka Súkr. zbierka Maľby na plátne, 1. časť 2014275 305.- 

 46/14 Marianka Súkr. zbierka Maľby na plátne, 2. časť 2014207      510.- 

47. 47/14 Hronský 
Beňadik 

J. Bako Soli FA pri 

76/14 

 

48. 48/14 Bratislava J. Bako Soli FA pri 

76/14 

 

49. 49/14 Piešťany, 
Baln. múzeum 

S. Birkusová Textílie M. R. Štefánika 2014208 85.- 

50. 50/14 Marianka V. Mýtnik Kostol Nanebovzatie P. Márie 2014277 105.- 

51. 51/14 Čadca Súkr. zbierka Maľby na plátne a kartóne 2014353 370.- 

52. 52/14 Košice J. Bako Soli FA pri 

76/14 

 

53. 53/14 Nižná 
Kamenica 

M. Pichová Soli, vodivosti 2014303 115.- 

54. 54/14 Viď. 14.2.3.     
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55. 55/14 Marianka Súkr. zbierka Maľby na plátne, 1. časť 2014276 690.- 

 55/14 Marianka Súkr. zbierka Maľby na plátne, 2. časť 2014261 150.- 

 55/14 Marianka Súkr. zbierka Maľby na plátne, 2. časť 2014262 220.- 

 55/14 Marianka Súkr. zbierka Maľby na plátne, 2. časť 2014263 225.- 

 55/14 Marianka Súkr. zbierka Maľby na plátne, 2. časť 2014264 100.- 

56. 56/14 Lipt. gal.PMB E. Benická Ikona Cyklus výjavov zo života 
Krista 

2014359 220.- 

57. 57/14 Viď. 14.2.3.     

58. 58/14 Viď. 14.2.3.     

59. 59/14 Viď. 14.2.3.     

60. 60/14 Stará Ľubovňa M. Pichová Soli Rozprac.  

61. 61/14 Bratislava, 
SNM 

A. Blonská Kazula H. 9808/1 2014280 54.- 

62. 62/14 Bratislava VŠVU Kazule a pluviály 2014304 100.- 

63. 63/14 Oravský hrad Obnova, s.r.o. Analýza stavebného materiálu 2014256 100.- 

64. 64/14 Stará Halič M. Keleši Fresková maľba Rozprac.  

65. 65/14 Čadca Súkr. zbierka Maľby na plátne a kartóne Rozprac.  

66. 66/14 Čadca Súkr. zbierka Maľby na plátne a kartóne Rozprac.  

67. 67/14 Bratislava Súkr. zbierka Maľba Sediace ženy Rozprac.  

68. 68/14 Bratislava VŠVU Polychrómia Rozprac.  

69. 69/14 Č. Kameň, 
SNM 

A. Ševčíková Maľba František Jozef I. Rozprac.  

70. 70/14 Trenčín Súkr. zbierka Maľba Vodopád 2014278 110.- 

71. 71/14 Gbeľany J. Bako Soli FA pri 

76/14 

 

72. 72/14 Ivánka pri 
Nitre 

J. Bako Soli FA pri 

76/14 
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73. 73/14 Spišská Belá J. Bako Soli FA pri 

76/14 

 

74. 74/14 Spišská 
Kapitula 

M. Pichová Soli   

75. 75/14 Košice J. Bako Soli FA pri 

76/14 

 

76. 76/14 Bratislava J. Bako Soli 2014274 1240.- 

77. 77/14 Kaplná J. Puškár Maliarska výzdoba na kameni 2014327 165.- 

78. 78/14 Humenné Súkr. zbierka Maľba RTG 2014279 56.- 

79. 79/14 Bratislava J. Bako Soli FA pri 

87/14 

 

80. 80/14 Viď. 14.2.3.     

81. 81/14 Súkr. zbierka A. Zdravecká Madona s dieťaťom 2014351 350.- 

82. 82/14  Schomburg, 
s.r.o. 

Soli 2014349 20.- 

83. 83/14 Bratislava SNM, Hist. m. RTG a analýza kov. nití Rozprac  

84. 84/14 Dunajská 
Lužná 

V. Gazdík Organové píšťaly Rozprac.  

85. 85/14 Bratislava Z. Križanová Manona Dolorosa 2014352 130.- 

86. 86/14 Praha J. Bako Soli FA pri 

87/14 

 

87. 87/14 Ružomberok J. Bako Soli 2014350 300.- 

88. 88/14 Bratislava, 
GMB 

A. Gregová RTG 2014360 28.- 

89. 89/14 Bratislava M. Pichová Soli Rozprac.  

90. 90/14 Bratislava M. Pichová Soli Rozprac.  

 
Spolu realizovaných a rozpracovaných 90 akcií v celkovej fakturovanej sume 11 995.-€ 
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Akcie pre ORA, metodická pomoc PÚ a KPÚ a iná spolupráca  
 

 

Spolu  realizovaných 14 akcií  (bez fakturácie) v sume cca. 8 696.- € 
  

Por.č
. 

číslo 
akcie 

lokalita objednal predmet  

1. 7/13A Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, Hlavný oltár 
sv. Jakuba - nastavec 

 

2. 7/13 B Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, Hlavný oltár 
sv. Jakuba – sochy a reliéfy 

 

3. 7/13 C Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, Hlavný oltár 
sv. Jakuba – tabuľová maľba 

 

4. 7/13 D Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, Hlavný oltár 
sv. Jakuba – predelela 

 

5. 7/13 E Levoča ORA LE Kostol sv Jakuba, Hlavný oltár 
sv. Jakuba – erby 

 

6. 27/13 Rusovce PÚSR Rímske vykopávky Rozprac. 

7. 4/14 Devičany Archív PÚ Nástenné maľby  

8. 36/14 Levoča ORA Levoča Inkarnáty zo sôch hlavného oltára  

9. 37/14 Bratislava PHÚ  Monitoring stavu drevených 
chrámov zapísaných do zoznamu 
Unesco 

 

10. 54/14 Levoča ORA Levoča Oltár Vianočnej predely  

11. 57/14 Bystré ORA BA Súsošie Korunovania P. Márie  

12. 58/14 Cygľa ORA BA Ikony a mobiliár  

13. 59/14 Senohrad ORA BA Hlavný oltár  

14. 80/14 Danišovce ORA Levoča Omietky a maľba  
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 Organizácia konferencií a seminárov:  
 
PÚ SR – odbor archeológie: 
Seminár „Identifikácia archeologických nálezov, hnuteľných kultúrnych pamiatok a 
predmetov kultúrnej hodnoty“, 8. – 9.4.2014, Pamiatkový úrad SR Cesta na Červený most 6, 
Bratislava. 
Program: predmetný seminár bo zorganizovaný odborom archeológie na žiadosť Finančnej 
a colnej správy a jej predmetom bolo oboznámenie zamestnancov Finančnej a colnej správy s 
archeologickými nálezmi  a predmetmi kultúrnej hodnoty.  
 
KPÚ Trnava: 
„Modra a baníctvo Malých Karpát“, 29.3.2014, Modra – historická radnica, spoluorganizácia 
výstavy a semináru 

 
KPÚ Žilina: 
spoluorganizoval so Združením na záchranu Lietavského hradu a Archeologickým ústavom 
SAV v Nitre podujatie „Lietavská hradná konferencia“, ktorá sa konala dňa 20.6.2014 
v Lietave. Na konferencii bolo prezentovaných 22 odborných príspevkov a z konferencie 
bude v roku 2015 publikovaný zborník.    

 
KPU Košice 

• Ing. arch. E. Šmelková a kol. pracoviska v Rožňave: odborná spolupráca pri 
organizovaní konferencie a exkurzie „Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých 
pamiatok na Gotickej ceste“ (KPÚ Košice), konanej dňa 2.  a 3. októbra v Rožňave 

• Ing. E. Semanová, Ing. K. Markušová – 28.6.2014: účasť na verejnej diskusii 
o opustených (nevyužívaných) evanjelických kostoloch na území východného 
Slovenska: Spiš – Gemer, v rámci Dní ECAV v Spišskej Novej Vsi 
 

11. Publikačná a propagačná činnosť: 
 
Ďalšia publikačná činnosť úradu:  
 

• Gembický, J.- Hriň, P. – Timuľáková, V. – Pristaš, M.: Zvony, zvonice a zvonenie 
v Dargove. Dargov 2014 (brožúra);  

 
• VÁLEKOVÁ, Anna a kol.: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, 

aktualizácia CD katalógu ku výstave v r.2010,  PÚ SR – KPÚ Nitra, 2014, 92 strán. 
ISBN 978-80-971848-2-7.   

 
Publikačná činnosť zamestnancov úradu:  
 
SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ, Ľ. –KALINOVÁ, M. –ŠEVČÍKOVÁ, E. –KAPIŠINSKÁ, V. –
ĎURIAN, K.: Re: Tomáš Kowalski, Dagmara Baroková : Národné kultúrne pamiatky na 
Slovensku – okres Martin. In: Monument revue. roč. 2, č.2/2013, s 69-73. 
 
KALINOVÁ , M.: Benediktínske kláštory na Slovensku a ich pamiatkové hodnoty. 
Partimonium, kultúra, pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Príspevky 
z konferencie uskutočnenej v Banskej Bystrici 1. – 20.9.2012. In: Kultúrne dejiny, roč. 5, č. 1, 
2014. s.48 - 72. 
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KALINOVÁ, M.: Románsky tehlový kostol sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne –Strážach. In: 
Záhorie, roč. XXIII, č.1/2014, s.10-16. 
 
KALINOVÁ, M. – ŠMELKOVÁ, E.: Datovanie gotickej prestavby rožňavskej katedrály. 
2014, http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/datovanie-gotickej-prestavby-roznavskej-
katedraly-/ 
 
KALINOVÁ, M.: Životné jubileum Silvie Paulusovej. In: Monument revue. roč. 3, č. 1, 
2014.s.56- 58, 66-67. 
 
KALOVÁ, P.: Využitie potenciálu priemyselných objektov a ich premena na spoločensko-
kultúrne centrá na príklade Bratislavy. In: Životné prostredie, 2014, 48, 1, s. 45-47, ISSN 
0044-4863. 
 
KALOVÁ, P.: Obilné silo a sklad „C“. Posledné spomienky na parný mlyn Gottfrieda 
Ludwiga.  In: Pamiatky a múzeá, 2014, 4, s. 60-64, ISSN 1335-4353. 
 
GULDAN, P.: „Niekoľko poznámok o pamiatkach na Cypre.“ In: Monument revue, PÚSR 
Bratislava, ročník II., 2013, č. 2, s. 64-65, (vyšlo v r. 2014) 
 
KAPIŠINSKÁ, V. – HABERLAND, D.: Technické diela v areáli sanatória na liečbu TBC vo 
Vyšných Hágoch. In: A&U 3-4-/2014, s. 132 – 145. 
 
DULLA, M. (ed.) a kol. autorov: Slávne kúpele Slovenska. Vyd. Foibos, Praha, 2014.  
(V. Kapišinská : Autorka hesiel a kapitol: Ľubochňa – úvod a 4 objekty, Vyšné Ružbachy – 
úvod a 5 objektov, Vyšné Hágy – areál sanatória, Trenčianske Teplice - 1 objekt, a 
HABERLAND, D.: ) 
 
KOWALSKI, T.: Poznámky ku genéze pamiatkovo chránených území a ochranných pásiem. 
In Monument revue, 2, 2013, č. 2, s. 14-18. (vyšlo 01/2014) 
 
KOWALSKI, T.: Jozef Sziklai – staviteľ oltárov a rezbár z horného Ponitria. In Monument 
revue, 3, 2014, č. 1, s. 30-36. 
 
ŠVEC, M.: Veľtrh pamiatkovej starostlivosti Monumento v Salzburgu. In: Múzeum, č.2/2014, 
ročník LX, str. 56. 
 
ŠVEC, M.: Veľtrh Monumento v Salzburgu. In: Monument revue, č. 1/2014, ročník 3, str. 45 
Konecny, A.- Humer, F.- Großschmidt, K.- Fuchshuber, N.- Fenik, M. -Rendl, B.: Ein 
Nekropolenbefund am Südrand von Carnuntum. Die Grabung Thurkowitsch. In.: Carnuntum 
Jahrbuch 2013, s. 157-174, ISSN 1025-2320. 
 
BARTEKOVÁ, A.: Kostol sv. Štefana v Nitre-Párovciach. In: Musaica XXVIII, Bratislava, 
UK Bratislava, 2014, 163 - 191, ISBN 978-80-223-3670-3 
 
PINČÍKOVÁ, Ľ.: Dvadsať rokov od zápisu prvých slovenských lokalít do Zoznamu 
svetového dedičstva. In: Životné prostredie, Ústav krajinnej ekológie SAV, 1/2014, s. 25 – 28, 
ISSN 0044-4863 
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ŽELINSKÁ, Jana.: Historické techniky maľby . In Monument revue: Časopis na propagáciu 
vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2014, roč. 3, č. 1.,s.48-49,  ISSN 
1338-807X . 
 
SEJKOVÁ, Zuzana: Workshop vo Viedni, nové pohľady na zloženie historických mált 
s využitím mikroskopických techník. In Monument revue: Časopis na propagáciu vedeckého 
poznávania pamiatkového fondu Slovenska, 2014, roč. 3, č. 2, (v tlači) 
 
ŽAŽOVÁ, Henrieta. Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šahách (Od výstavby stredovekého 
kostola k výstavbe novovekého). In RÁBIK, Vladimír (ed.). Litteris ac moribus imbutus – 
Studia historica Tyrnaviensia XVI. Ed. Vladimír Rábik. Spolok Slovákov v Poľsku 
v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 383-399.  
ISBN 978-83-7490-690-6. 
 
ŽAŽOVÁ, Henrieta (+ BÓNA, Martin. Pamiatky. In BÁTOVSKÁ, Jarmila – KINČOK, 
Branislav a kolektív. Starý Tekov – Monografia obce. Starý Tekov : Obec Starý Tekov, 2014, 
s. 236–267. ISBN 978-80-971712-8-5. 
 
ŽAŽOVÁ, Henrieta. Na prahu novej doby (Devičany v rokoch 1848 – 1918). In 
BÁTOVSKÁ, Jarmila a kolektív. Devičany – monografia obce. Obec Devičany, 2014, s. 86 – 
103.  
ISBN 978-80-971773-9-3. 
 
ŽAŽOVÁ, Henrieta. The Observatory. In ŠIMONČIČ, Jozef – HOLOŠOVÁ, Alžbeta (Eds.). 
The History of Trnava University 1635 – 1777, 1992 – 2012. Trnava : The Institute of History 
of Trnava University, 2014, s. 255-267. ISBN 978-80-8082-726-7. 
 
OROSOVÁ, Martina. Problematika knižníc ako súčasť osvety a kultúrnej politiky 
Československa. In Kniha : Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom 
priestore : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná 
knižnica, 2014, s. 35-48. ISBN 978-80-8149-037-8. 
 
ŽAŽOVÁ, Henrieta. Knižnice východného Slovenska v agende pamiatkových orgánov (1872 
– 1951) [online]. In Šľachta a šľachtické knižnice na východnom Slovensku (sídla – 
každodennosť – knižná kultúra). Ed. DOMENOVÁ, Marcela. Prešov : Prešovská univerzita 
v Prešove, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 7 – 25. ISBN 978-
80-555-1196-2. Dostupné na internete: 
 <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova4>. 

 
OROSOVÁ, Martina. Dušan Jurkovič ako pamiatkar (1919 – 1923). In Kol. autorov. 
Architektúra nás spája : Zborník z konferencie. Skalica : Mestský úrad Skalica, 2014, s. 41-
48. 
 
OROSOVÁ, Martina. „Najlepší riaditeľ pamaťáku“ Ján Lichner (1930 – 1986). In Monument 
revue, 2014, 1, s. 53-54. ISSN 1338-807X. 
 
ŽAŽOVÁ, Henrieta. Veľká vojna a ochrana pamiatok. In Monument revue, 2014, roč. 3, č. 1, 
s. 2-7. ISSN 1338-807X. 
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OROSOVÁ, Martina. Recenzia knihy KRÁLIKOVÁ, Eva – MACHAJDÍKOVÁ, Elena – 
PODUŠELOVÁ, Gabriela. Slovenské národné múzeum. Bratislava : Slovenské národné 
múzeum, 2013, s. 402. ISBN 978-80-8060-313-7. In Fórum archivárov, 2014, č. 1, s. 45-48. 
 
ŽAŽOVÁ, Henrieta. anotácia: KÓNYA, Peter a kol. Dejiny Uhorska (1000 – 1918). Prešov : 
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, 787 s. ISBN 978-80-555-0921-1. In 
Fórum archivárov, 2014, roč. XXIII, č. 2, s. 42-43. 
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 Organizácia výstav:   
       PU SR – odbor osobitného archívu (OOA): 

 Pri príležitosti Mesiaca kultúrneho dedičstva realizovali panelovú výstavu inštalovanú 
v priestoroch PÚ SR na chodbe pred archívom na témy: Liečebný dom Thermia 
Palace v Piešťanoch, Ľudové kamenné náhrobníky Novohradu v Hornom a Dolnom 
Tisovníku, Nástenné maľby v dome vo viniciach v Devičanoch. Vyhotovených bolo 7 
kusov plagátov formátu 87 x 117 cm.  

 
       KPU Prešov: 

• výstava „Drevo kresané časom“, apríl – máj 2014, Krajské múzeum Prešov. 
Spolupráca pri príprave vernisáže výstavy  (Ing. Ľ. Suchý, Ing. P. Glos, Mgr. S. 
Hudáková, Mgr. P. Harčar, Ing. J. Zajac, Mgr. D. Sabol, Ing. arch. M. Čutka). 

• výstava „Kaštiele Prešovského kraja“, august 2014, Bardkontakt 2014 – v priestoroch 
športovej haly mesta Bardejov, (Ing. arch. Ľ. Viničenková, Ing. arch. J. Onufráková, 
Mgr. D. Sabol) 

• výstava „Výskum a obnova hradov na území Šariša“, september 2014, konferencia 
Archeológia Historica (Mgr. M. Uličný, Mgr. P. Harčar, Mgr. J. Timura) 

• výstava „Meštiansky dom v Prešovskom kraji“, september 2014, Tatranská galéria 
v Poprade počas DEKD (Ing. arch. P. Jackovič, Ing. arch. I. Bujnová, Mgr. D. Sabol).  

•  
12. Spolupráca s odbornými inštitúciami, medzinárodná spolupráca: 
 

 Vyhodnotenie spolupráce s partnerskými domácimi a zahraničnými inštitúciami, 
osobitne s tými, s ktorými má PÚ SR uzavretú zmluvu o spolupráci: 

 
Dohoda o spolupráci Pamiatkového úradu SR a Národního památkového ústavu na r. 2014:  

• pracovné stretnutie „Ochrana památkového fondu“ odborných pracovníkov 
Pamiatkového úradu SR a Národního památkového ústavu, 23.-24.10. 2014, Třeboň. 

 
KPÚ Prešov a PÚ SR: 

 medzinárodná Dohoda o spolupráci medzi Pamiatkovým úradom SR a Narodowym 
Instytutom Dziedzietwa na r. 2015. 

 
ONKPaPÚ: 

• príprava Dohody o spolupráci medzi Hudobným centrom a PÚSR, o evidencii 
a vyhodnotení historických organov na Slovensku.   (Šupejová, Ševčíková)  
– dohoda podpísaná, konkrétne aktivity v r. 2015 

 
OAG: 

• spolupráca na organizácii konferencie FUMA - FORUM URBES MEDII AEVI  2014“in 
Wroclaw (Poland)“ v dňoch 22.-24. 9. 2014. Téma konferencie: “Cihla a stavební 
keramika ve středověku a novověku v městské architektuře střední Evropy“   

 
CHTO: 

• spolupráca so Slovenskou národnou knižnicou v Martine (ďalej len „SNK“): 
Predmetom spolupráce bolo zapožičanie prístroja  XRF SPEKTROMETRA typ 
XMDS 2677 s príslušenstvom z majetku SNK Martin na základe Zmluvy o výpožičke 
hnuteľného majetku štátu č.12/2014/ZZ. Prístroj bol využitý na nedeštruktívne XRF 
analýzy na tabuľových maľbách a sochách Poslednej večere Hlavného oltára sv. 
Jakuba z r. k. Kostola sv. Jakuba v Levoči. V rámci plánovaného reštaurovania Oltára 



121 
 

Vianočnej predely a nástenných malieb východnej lode boli vykonané nedeštruktívne 
XRF analýzy na oltárnej predele, tabuľových maľbách a sochách a spodných 
nástenných maľbách presbytéria.  
V rámci spolupráce CHTO a Referátu archeológie PÚSR bolo uvedenou 
nedeštruktívnou  metódou analyzované prvkové zloženie vybraných kovových 
artefaktov, ktoré sú v súčasnosti predmetom ďalšieho výskumu. 

 
• spolupráca s Katedrou reštaurovania VŠVU v Bratislave: 

Počas zimného semestra šk. r. 2014-2015 prebiehala spolupráca s Ateliérom 
reštaurovania textilu  Katedry reštaurovania VŠVU v rámci prideleného Grantu MK 
KEGA 001 VŠVU-4/2014 „Reštaurovanie a výskum súboru sakrálnych textílií zo 
zbierkových fondov SNM – Historického múzea v Bratislave“.  
Spolupráca sa týkala analýzy 21 kovových nití a 10 kovových ozdôb metódou SEM 
EDS skenovacím elektrónovým mikroskopom (JEOL JSM-6060LA) a XRF analýzy 
XRF spektrofotometrom (X-MET 5100, Lightweight, hand-held XRF Analyzer), 
zapožičaného  na základe Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku so SNK v Martine. 
Výsledkom tejto spolupráce je vyhodnotenie výskumov a výstup vo forme výsledných 
správ, ktoré sú súčasťou reštaurátorských dokumentácií dvoch reštaurovaných 
pluviálov a siedmych kazúl z Historického múzea SNM v Bratislave. 

 
• spolupráca so Slovenským národným archívom a Ústavom molekulárnej biológie 

SAV v Bratislave:   
Agentúra na podporu výskumu a vývoja dňa 2. septembra 2014 otvorila verejnú výzvu 
na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých 
skupinách odborov vedy a techniky – VV 2014. Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky Slovenský národný archív podal žiadosť o pridelenie grantu  o tripartitný 
projekt s názvom „Evaluácia ikonografických archívnych dokumentov – identifikácia, 
analýza a ochrana z pohľadu archívnej a konzervačnej vedy.“ Hlavným riešiteľom a 
zároveň poberateľom finančnej podpory projektu bude Slovenský národný archív, 
spoluriešiteľmi Slovenská akadémia vied a PÚ SR. Všetky tri subjekty disponujú 
platným Osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a odst. 
11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Cieľom 
projektu je interdisciplinárna spolupráca v oblasti tak archívneho ako i konzervačného 
výskumu zameraného na identifikáciu, spracovanie a sprístupnenie archívnych 
dokumentov osobného fondu Dušana Jurkoviča, erbových listín a mikrobiologický 
prieskum zbierok v slovenských archívoch.  

 
• spolupráca s Národným technickým múzeom  (NTM) v Prahe: 

Medzi PÚSR a NTM v Prahe boli predbežne dohodnuté rámcové možnosti spolupráce  
CHTO PÚSR (ved. Ing. Jana Želinská, PhD.) s Oddelením preventívní konzervace 
NTM (ved. Ing. Ivana Kopecká). Spolupráca bude pozostávať z výskumu organických 
spojív farebných vrstiev a podkladov malieb a polychrómie metódou FTIR na 
vybraných odobratých vzorkách z Hlavného oltára sv. Jakuba v r. k. Kostole sv. 
Jakuba v Levoči a z iných významných gotických objektov (analyzovaných CHTO 
metódou SEM EDS). Metódu FTIR momentálne nie je možné v súčasnosti realizovať 
a aplikovať inštrumentálnym vybavením  slovenskými laboratóriami.  

 
KPÚ Prešov: 

• Pracovné stretnutia a rokovania smerujúce k obnoveniu cezhraničnej slovensko-
poľskej spolupráce na úseku ochrany pamiatkového fondu spojené s exkurziou po 
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vybratých NKP a pamiatkových územiach Prešovského kraja, uskutočnené 6. – 
8.5.2014 a 23. – 26.6.2014 (Ing. E. Semanová, Ing. K. Markušová, Mgr. P. 
Vološčuk, Mgr. D. Sabol, Dr. G. Lukáč) 

• Sprevádzanie zástupcu riaditeľa Narodowy Instytut Dziedzictwa Warszawa 
Mariusza Czubu a jeho sprievodu po vybraných NKP drevených kostolov 
(Hervartov, Jedlinka, Tročany), kostolov (Žehra, Zborov), PR Levoča, PR Spišská 
Kapitula, PR Prešov, PZ Sabinov, PZ Podolínec, Dr. G. Lukáč, Mgr. P. Vološčuk, 
Mgr. D. Sabol 

• Participácia na príprave poľsko-slovenského stretnutia VÚC Prešovský kraj 
a KPÚ Prešov so zástupcami organizácie Instytucija kultury Województwa 
Malopolskiego na úseku ochrany pamiatkového fondu v prihraničnom území 
uskutočneného 15. – 16.9.2014 v kaštieli v Szymbarku, Poľsko 

• Pracovné stretnutie „Ochrana památkového fondu“ odborných pracovníkov 
Pamiatkového úradu SR a Národního památkového ústavu, 23.-24.10.2014, 
Třeboň; príspevky: „Obnova NKP, úprava nehnuteľnosti v pamiatkovom území 
a v ochrannom pásme – postupy a skúsenosti“ (Ing. arch. I. Bujnová), „Priestupok 
a správny delikt v pamiatkovom zákone a reálne skúsenosti so sankciami“ (Ing. J. 
Zajac). 
 

KPÚ Košice: 
• Organizovanie odbornej exkurzie na žiadosť MCK Krakow pre japonských 

historikov na území východného Slovenska: Ing. arch. R. Kiráľ – garant za KPÚ 
Košice, spolupráca: Ing. arch. P. Hriň, Ing. arch. E. Šmelková, Ing. arch. R. 
Mokriš, Ing. Strnková, Mgr. Gembický, Mgr. Tímea Mátéová (1. a 3. septembra 
2014).  

• Sprevádzanie, podklady a konzultácie pre medzinárodný projekt: „Historický 
fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace etc. v kontextu 
základních typů paměťových institucí“ (NPÚ Praha – MG Brno a kol.: 
V.Vavřínová, P.Medříková); júl 2014: Mgr. J. Gembický – Ing. K. Markušová – 
Mgr. T. Mátéová 
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Kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor 
 

Prevádzku celého areálu vrátane registrovaného múzea NKP Kláštor kartuziánov 
v obci Červený Kláštor zabezpečuje na základe Zmluvy o zabezpečení prevádzky uzavretej 
podľa § 51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení zo dňa 
27.12.2007 medzi PÚ SR a neziskovou organizáciou CYPRIAN, ktorá  zabezpečovala po celý 
rok komplexnú a systematickú prevádzku národnej kultúrnej pamiatky. Táto bola spojená 
predovšetkým s riadením zamestnancov na jednotlivých úsekoch činnosti. Prevádzka 
národnej kultúrnej pamiatky je nastavená na celodenný režim so stálym zabezpečením 
prítomnosti aspoň jedného zamestnanca v areáli NKP, čo umožňuje stály prehľad o pohybe 
v areáli, o činnostiach a aktivitách v jeho objektoch.  
PÚ SR v spolupráci s CYPRIAN, n.o. pokračoval v realizácii obnovovacích, reštaurátorských, 
opravárenských a údržbárskych prácach v areáli a objektoch NKP. V rámci projektu „Obnova 
NKP Kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor“ sa dokončili stavebné práce na komplexnej 
obnove objektu „D“ a výmena krovu, strešnej krytiny, okien a klampiarskych častí na objekte 
„C“. Obe samostatné a zároveň prepojené stavebné aktivity sa podarilo úspešne realizovať. 
Vďaka všetkým aktérom tohto procesu boli bez prerušenia splnené stanovené úlohy stavebnej 
obnovy a objekt bol skolaudovaný. Na objekte „D“ na 1.nádvorí, prostredníctvom 
reštaurátorov PÚ SR z ORA Levoča, vykonalo reštaurovanie kamenných prvkov okolo okien 
a na gotickom prejazde. Po reštaurátorských prácach dodávateľská firma uskutočnila obnovu 
gotickej fasády na tomto objekte. V   spolupráci dodávateľa stavby, KPÚ Prešov a najmä 
realizátora reštaurátorských prác ORA Levoča, bol v objekte „D“ na pôvodné miesto osadený 
reštaurovaný historický strop a následne uskutočnené všetky potrebné práce súvisiace s jeho 
ochranou. V troch miestnostiach II. nadzemného poschodia objektu „D“  boli zreštaurované 
historické omietky a nástenné maľby. 
  Múzeum v roku 2014 pokračovalo v začatých prácach na postupnom rozvoji múzea 
v jeho jednotlivých zložkách. 

V rámci plánu vedeckovýskumnej činnosti múzea na roky 2012 – 2016 boli plnené tieto 
úlohy: 

 
1. Kláštor kartuziánov ( a kamaldulov) v rokoch 1782 – 1948 

Riešiteľ: Mgr. Jana Sofková – interne 
Realizácia: 2013 – 2015 
 

2. Kláštor kartuziánov (a kamaldulov)  v rokoch 1948 – súčasnosť 
Riešiteľ: PhDr. Milan Gacík - interne 
Realizácia: 2013 – 2014  
 

3. Fráter Cyprián a jeho herbár /preklad 
Riešiteľ: Mgr. Peter Laučík, PhD., Mgr. Daniela Bardúnová,  PhD.,  
Realizácia: 2012 – 2014 
 

4. Romuald Hadbávny – život a dielo  
Riešiteľ: Mgr. Jana Sofková - interne 
Realizácia: 2013 - 2014 
 

5. Mníšske rády a kláštory na území Slovenska 
Riešiteľ: PhDr. Milan Gacík – interne 
Realizácia: 2013 – 2015 
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6. Historiografia Zamaguria 
Riešiteľ: Mgr. Jana Sofková – interne 
Realizácia: 2013 – 2014 
 

7. Pltníctvo na Dunajci 
Riešiteľ: PhDr. Milan Gacík – interne 
Realizácia: 2014 – 2015 
 

8. Vodáctvo a vodácky šport na Dunajci 
Riešiteľ: PhDr. Milan Gacík – interne, Ing. Štefan Džurný – externe 
Realizácia: 2014 - 2015 

 
V roku 2014 sa zamestnanci neziskovej organizácie CYPRIÁN odborne a organizačne 

podieľali na príprave a výrobe dvoch dokumentárnych filmov o kláštore, múzeu a Zamagurí 
(jeden realizovaný so Slovenskou televíziou a jeden s Talianskou televíziou) a jedného 
komerčného poľského filmu s kláštornou tematikou. V rámci televíznej publicistiky boli 
o kláštore a múzeu pripravené 3 príspevky v dennom televíznom spravodajstve. V 
rozhlasovom vysielaní verejných a komerčných médií odznel počas roka 2014 rozhovor s 
redaktorkou Ľubicou Hargašovou v Slovenskom rozhlase. V rámci printových médií bolo 
uverejnených spolu 12 rozsiahlejších príspevkov a 5 kratších informačno – propagačných 
príspevkov v slovenských týždenníkoch (Život, Slovenka, Korzár ... ).  
 Múzeum Červený Kláštor bolo aj v roku 2014 prezentované v rámci Prešovského 
samosprávneho kraja na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour ITF Bratislava, v Českej 
republike (Praha, Brno), v Maďarsku (Budapešť, Miškolc), na Ukrajine (Kyjev), v Rusku 
(Moskva) a najmä na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu v nemecky hovoriacich krajinách v 
Stuttgarte.  

Múzeum bolo prostredníctvom neziskovej organizácie CYPRIAN aktívne aj 
v zapájaní sa do činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY – SPIŠ – PIENINY 
so sídlom v Kežmarku, ktorej je nezisková organizácia CYPRIAN zakladajúcim členom. Táto 
organizácia vydala viacero propagačných materiálov v celkovom náklade 250 000 ks, 
v ktorých sú múzeum a kláštor prezentované v celom komplexe produktov a služieb. 
 Návštevnosť múzea a putovnej výstavy „Stredoveké kláštory a ich osudy na 
Slovensku“, realizovanej v spolupráci s PÚ SR, v roku 2014 bola 52 863 návštevníkov a je 
tak najvyššia v celej doterajšej histórii kláštorného múzea od  roku 1966. Po minulom roku, 
kedy múzeum prvýkrát presiahlo hranicu 50 tisíc návštevníkov, je nárast o 2 479 osôb, t.j. 
o 4,92%. Oproti minulému roku múzeum zaznamenalo mierny nárast návštevníkov z Poľska, 
Slovenska i Česka, naopak pokles nastal u turistov z Nemecka.  
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5. Rozpočet organizácie 
                                                                                                                                     (v eurách) 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť
2013 

Schválený 
rozpočet 

2014 

Upravený 
rozpočet  

2014 

Skutočnosť 
2014 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
14/13x 

100  4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy 
celkom 
z toho: 

 
1 570 986,85 

 
15 703 091 

 
645 622 

 
807 535,25 

 
125,08 

 
51,40 

200 Nedaňové 
príjmy  
z toho: 

 
745 526,01 

 
15 703 091 

 
645 622 

 
645 622,00 
 

 
100,00 

 
86,60 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

 
304 795,14 

 
308 702 

 
308 702 

 
269 498,11 

 
87,30 

 
88,42 

220 Adminin. 
popl. a 
iné popl. 

 
334 180,07 

 
386 000 

 
263 431 

 
275 118,11 

 
104,44 

 
82,33 

230 Kapitálové 
príjmy 

 
82 916,69 

 
15 005 000 

 
70 100 

 
70 100,00 

 
100,00 

 
84,54 

290 Iné nedaň. 
príjmy 

 
23 634,11 

 
3 389 

 
3 389 

 
30 905,78 

 
911,94 

 
130,77 

300 Granty a 
transfery 

 
825 460,84 

 
0 

 
0 

 
161 913,25 

  
19,61 

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

 
7 168 219,12 

 
5 904 725 

 
9 729 489,01 

 
9 769 709,62 

 
100,41 

 
134,51 

610 
Mzdy,platy 
služ.príjmy 
a OOV  

 
 
2 870 502,06 

 
 
2 235 883 

 
 
2 980 628,49 

 
 
2 988 723,35 

 
 
100,27 

 
 
104,12 

620 Poistné a 
prísp. do poisť. 

 
1 047 653,00 

 
781 442 

 
1 189 582,07 

 
1 191 047,11  

 
100,12 

 
113,69 

630 Tovary 
a služby 
z toho: 

 
3 317 233,81 

 
2 724 287 

 
5 512 094,08 

 
5 542 754,79 

 
100,56 

 
167,09 

631 Cestovné 
náhrady 

 
68 668,74 

 
70 000 

 
72 948,57 

 
80 000,31 

 
109,67 

 
116,50 

632 Energie, 
voda a komun. 

 
437 917,04 

 
617 686 

 
393 473,58 

 
393 583,68 

 
100,03 

 
89,88 

 
633 Materiál  

 
369 598,69 

 
380 620 

 
274 303,52 

 
276 637,92 

 
100,85 

 
74,85 

 
634 Dopravné 

 
107 892,51 

 
181 807 

 
106 642,09 

 
106 694,89 

 
100,05 

 
98,89 

635 Rutinná 
a štand. údržba 

 
518 224,00 

 
334 344 

 
498 326,88 

 
507 887,23 

 
101,92 

 
98,01 
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Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2013 

Schválený 
rozpočet 

2014 

Upravený 
rozpočet  

2014 

Skutočnosť 
2014 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
14/13x10

0 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
636 Nájomné 
za nájom 

 
36 344,53 

 
73 027 

 
43 431,61 

 
43 431,61 

 
100,00 

 
119,50 

 
637 Služby 

 
1 778 588,30 

 
1 066 803 

 
4 122 967,83 

 
4 134 519,15 

 
100,28 

 
232,46 

640 Bežné 
transfery 
z toho: 

 
27 272,72 

 
163 113 

 
47 184,37 

 
47 184,37 

 
100,00 

 
170,17 

642 Transf. 
jednotl. 
a nezisk. PO 

 
27 467,77 

 
162 980 
 

 
45 166,19 

 
45 166,19 

 
100,00 

 
164,43 

649 Transf. do 
zahraničia 

 
259,95 

 
133 

 
2 018,18 

 
2 018,18 

 
100,00 

 
776,37 

700 
Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

 
 
1 051 728,22 

 
 
0 

 
 
84 863,97 

 
 
206 512,02 

 
 
243,34 

 
 
19,64 
 

710 
Obstar.kap. 
aktív 

 
1 051 728,22 

 
0 

 
84 863,97 

 
206 512,02 

 
243,34 

 
19,64 

Výdavky 
celkom   
/ BV + KV / 

 
8 314 844,81 

 
5 904 725 

 
9 814 352,98 

 
9 976 221,64 

 
101,65 

 
119,98 

 

5. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
 
     Na úvod zhodnotenia plnenia záväzných ukazovateľov uvádzame, že rok 2014 bol 
z hľadiska zabezpečenia financovania  PÚ SR opätovne mimoriadne náročný o čom svedčí 
skutočnosť, že bolo vykonaných 32 rozpočtových opatrení. Finančne sme zabezpečovali 
činnosti, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných okruhov: 
 
- výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 
- realizácia plánu hlavných úloh 
- realizácia digitalizácie pamiatkového fondu 
- realizácia projektu Pro Monumenta 
- projekty medzinárodnej spolupráce a prezentácie v zahraničí 
- projekty spolupráce so Slovenskou akadémiou vied 
- výdavky na zabezpečenie prevádzky budov – sídiel PÚ SR, KPÚ, ORA a Múzea Červený 

Kláštor. 
 
     Uvedené okruhy boli financované z viacerých zdrojov: 
 
- štátny rozpočet 
- prostriedky Európskej únie 
- mimorozpočtové prostriedky 
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      Značné problémy sme zaznamenali pri financovaní digitalizácie pamiatkového fondu. 
Konštatujeme, že proces financovania a zúčtovania je nadstavený príliš zložito a v niektorých 
prípadoch až nad rámec platnej ekonomickej legislatívy. Celý proces financovania je 
kontrolovaný viacerými subjektmi a v mnohých prípadoch sa prejavujú subjektívne názory 
jednotlivých kontrolných orgánov. Neuznanie výdavkov, resp. ich klasifikácia ako 
neoprávnených výdavkov spôsobuje tlak na rozpočet našej organizácie. Na digitalizáciu 
realizovanú formou outsourcingu bola stanovená 1 %-ná spoluúčasť. Finančné prostriedky na 
úhradu 1 % boli poskytované s oneskorením a na poslednú úradu faktúry neboli vôbec 
poskytnuté.  
     Dávame do pozornosti, že negatívny dopad na rozpočet organizácie mali zákonom 
stanovené odvody poistného za zamestnancov tzv. „dohodárov“, ktoré nie sú od r. 2013 
v rozpočte organizácie zohľadnené. PÚ SR zamestnáva „dohodárov“, hlavne upratovačky 
a reštaurátorov. Poistné sme boli nútení finančne vykryť z kategórie 630 Tovary a služby, 
čím sme znížili výdavky na prevádzku budov. Veľké problémy má organizácia s dlhodobo 
neriešeným nedostatočným krytím miezd a z toho vyplývajúcich nekrytých odvodov.  
Značné problémy má naša organizácia so zastaralým autoparkom. Pre zabezpečenie 
reštaurátorských prác sme boli nútení zakúpiť 1 nové referentské vozidlo, ktorého 
financovanie sme realizovali presunom z bežných výdavkov na kapitálové výdavky. 
Vyššie popísané problémy spôsobili, že sme sa už koncom tretieho štvrťroka roka 2014 
dostali do platobnej neschopnosti v celkovej sume 545 426,- € a týmito záväzkami z roka 
2014 budeme nútení zaťažiť rozpočet roku 2015. 
  
     Schválený rozpočet príjmov bol v sume 15 703 091,- €. Celkové príjmy za rok 2014 boli 
dosiahnuté v sume  807 535,25 € z toho rozpočtované príjmy odvedené do štátneho rozpočtu 
v sume 645 622 € a príjmy z grantov a transferov v sume 161 913,25 € o ktoré môže 
organizácia prekročiť rozpočtové výdavky. 

 
     Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 5 904 725,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške  5 904 725,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 
     
      V roku 2014 bolo realizovaných 32 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet 
predstavoval celkové výdavky vo výške  9 814 352,98 €, z toho bežné výdavky vo výške  
 9 729 489,01 € a kapitálové výdavky v sume  84 863,97 €. 
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2014 predstavuje sumu  9 976 221,64 €, z 
toho bežné výdavky 9 769 709,62 € a kapitálové výdavky vo výške   206 512,02 €. 
Organizácia čerpala celkové výdavky vo výške  101,65 % z upraveného rozpočtu. 
 
5.1.1. Rozpočtové opatrenia v roku 2014 

 
RO č. Program Účel € 

RO 1 
0A90603 

Digitálny pam. fond 
zálohová platba 839 500,00 

RO 2 0A90603 uvoľnenie viazania – 13S 17 777,79 
RO 3 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 17 389,45 
RO 4/KV 0A90603 uvoľnenie viazania – 131D 31 200 
RO 5 08T0103 Prioritné projekty spolu 141 000 
RO 6 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 16 057,77 
RO 7  navýšenie kat.610 + 620  
 0A90603 + 630 refundácia 41 715,06 
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RO 8 
0A90603 

Digitálny pam. fond 
zálohová platba 837 600,00 

RO 9 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 17 043,70 
RO 10 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 15 412,94 
RO 11 08S0108 valorizácia 610 +620 77 213,00 
RO 12/KV 08S0108 kanal. prípojka Červ. Kláštor 81 967,00 
RO 13 08S0108 presun zo 630 na 610 424 215,00 
RO 14 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 15 207,21 
RO 15 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 15 482,55 
RO 16/KV 0A90603 zníženie KV – 131D 31 200,00 
RO 17 0A90603 korekcia progr. OPIS – 131D 31 200,00 
RO 18 

0A90603 
Digitálny pam. fond 
zálohová platba 58 000,00 

RO 19 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 15 404,48 
RO 20 08T0104 podpora KA v zahraničí 845,00 
RO 21 

0A90603 
Digitálny pam. fond 
zálohová platba 120 000,00 

RO 22 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 15 261,50 
RO 23 

0A90603 
Digitálny pam. fond 
zálohová platba 1 370 000,00 

RO 24 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 17 496,76 
RO 25 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 16 123,99 
RO 26 08S0108 zníženie príjmov -15 057 469,00 
RO 27 08S0108 navýšenie 620 + 640 133 000,00 
RO 28/KV 08S0108 zníženie KV -17 303,03 
RO 29 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 16 313,16 
RO 30 08S0108 presun zo 630 na 610 119 000,00 
  zníženie 630 -20 200,00 
RO 31/KV 08S0108 presun z 630 – auto 20 200,00 
RO 32 0A90603 viazanie  -77 ,35 
 
5. 2. Príjmy organizácie 
 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2013 so skutočnosťou r.2014:   v € 
Zdroj Položka Názov rozpočtovej položky Skutočnosť k 

31.12.2013 
Skutočnosť k 

31.12.2014 
111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 304 795,14 269 498,11 
111 220 Admin. a iné poplatky a platby 334 180,07 275 118,11 
111 230 Kapitálové príjmy 82 916,69 70 100,00 
111 290 Iné nedaňové príjmy 23 634,11 30 905,78 
111 200 Nedaňové príjmy 745 526,01 645 622,00 
11S1 320 Tuzemské kapital. granty a tr.  68 689,05 
11S2 320 Tuzemské kapital. granty a tr.  12 121,60 
11S3 320 Tuzemské kapital. granty a tr.  10 397,75 
11S 300 Granty a transfery  91 208,40 
14 310 Tuzemské bežné granty a transfery 9 444,14 8 857,67 
14 320 Tuzemské kapital. granty a tr. 643 050,72 0 
14 300 Granty a transfery 652 494,86 8 827,67 
35 330 Zahraničné granty 27 101,71 0 
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35 300 Granty a transfery 27 101,71 0 
37 330 Zahraničné granty 73 200,81 21 847,18 
37 300 Granty a transfery 73 200,81 21 847,18 
72a 320 Tuzemské kapital. granty a tr. 7 600,00 0 
72a 300 Granty a transfery 7 600,00 0 
72c 310 Tuzemské bežné granty a transfery 0 9 560,35 
72c 320 Tuzemské kapital. granty a tr. 65 063,46 30 439,65 
72c 300 Granty a transfery 65 063,46 40 000,00 
 300 Granty a transfery 825 460,84 161 913,25 
   

Celkové príjmy 200 + 300 
 

1 570 986,85 
 

807 525,25 
 
     V roku 2014 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie nižšie v porovnaní 
s rokom 2013. Toto znížení plnenie príjmov bolo spôsobené predovšetkým znížením rozpočtu 
na strane výdavkov pre oblasť reštaurovania.  
Upravený rozpočet príjmov na rok 2014 bol vo výške  645 622,- €, ktoré organizácia splnila. 
Mimorozpočtové príjmy zdroj 11S, 14, 37 a 72 organizácia dosiahla vo výške  161 913,25 €, 
ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu výdavkov použila na financovanie tuzemských 
a zahraničných projektov. 
 
5. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 
- Rozpočtovú položku 210 Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme rozpočtovali 

v sume 308 702,- €, celkové plnenie je v sume  269 498,11 € za prenajaté nebytové 
priestory.  

- Rozpočtovú položku 220 Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali 
v sume   386 000,- €, plnenie predstavuje  275 118,11 €, z toho za porušenie zákona č. 
49/2002 o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 40 000,- € a plnenie je 
31 107,04 € a za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby CHTO 
a OGD celkom 243 416,32 €. 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 15 005 000,- €. 
Nakoľko sa PÚ SR nerealizoval predaj budovy, ktorú v Bratislave prenajíma Americkej 
ambasáde, požiadali sme MK SR o zníženie príjmov, ktoré bolo PÚ SR odsúhlasené 
rozpočtovým opatrením č. 26. PÚ SR v roku 2014 realizoval odplatný prevod 
nehnuteľného majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov v celkovej sume 70 100,- €. PÚ SR realizoval proces 
odpredaja prebytočného majetku štátu, konkrétne objektu v Starej Ľubovni  v sume 70 
100,- €. 

- Rozpočtovú položku 290 Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 389,- €, 
celkové plnenie je v sume  30 905,78 €, z toho dobropisy za preplatky energií 
v sume   30 905,78 €. 

 

 



130 
 

5.2.2  Mimorozpočtové prostriedky – zdroj 11S, 14, 37 a 72 

PÚ SR v roku 2014 získal v rámci zdrojov 11S, 14, 37 a 72 nasledovné príjmy: 

1. Zdroj 11S Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume          
- kategória 320                91 208,40 € 
2. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume            8 857,67 € 
3. Zdroj 37 
- kategória 330 zahraničné granty            21 847,18 € 
4. Zdroj 72 C 

 -     kategória310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume           9 560,35 € 
      -    kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume        30 439,65 € 

   Spolu mimorozpočtové zdroje           161 913,25 € 

Mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu  161 913,25 €. Tieto finančné prostriedky 
predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu PÚ SR a ich použitie analyzujeme v 
časti 5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a programovej štruktúry. 

5.3 Výdavky organizácie  
 
     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 5 904 725,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške 5 904 725,- €.  
     
 V roku 2014 bolo realizovaných 32 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje 
celkové výdavky vo výške   9 814 352,98 €. 
 
Program Podprogram € 
08S 08S0108 – Ochrana 

pamiatkového fondu 
6 179 601,97 

z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
6 094 738,00 

84 863,97 
08T 08T0103 – Podpora 

kultúrnych aktivít 
RO a PO 

 
 

141 000,00 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
141 000,00 

 
08T 08T0104 – Podpora 

kultúrnych aktivít v 
zahraničí 

 
 

845,00 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
845,00 

0A906 0A90603 – Digitálny 
pamiatkový fond 

3 492 906,01 

z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
3 492 906,01 
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5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 
 

Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 

 
A. Bežné výdavky  
 
     Za rok 2014 sa bežné výdavky čerpali do výšky   6 094 737,71 €, čo je plnenie na 100 %. 
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 
 
 
Ukazovateľ Schv. 

rozp. Upr. rozp. Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
2 235 883 

 
2 836 314,00 

 
2 836 314,00 

 
100,00 

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

 
781 442 

 
1 140 206,88 

 
1 140 206,88 

 
100,00 

630  Tovary a ďalšie 
       Služby 

 
2 724 287 

 
2 071 032,75 

 
2 071 032,46 

 
100,00 

 
640 bežné transfery 

 
163 113 

 
47 184,37 

 
47 184,37 

 
100,00 

 Celkom 
 
8 904 725 

 
6 094 738,00 

 
6 094 737,71 

 
100,00 

 
     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z 
bežných výdavkov za rok 2014 sumu 6 094 737,71 €, čo je čerpanie na  100,00 %. 
 
kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      
          

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

611 - Tarifný plat 1 941 881 2 266 203,72 2 266 203,72 100,00 
612 – Príplatky 274 002 488 314,18 488 314,18 100,00 
614 – Odmeny 10 000 43 906,63 43 906,63 100,00 
616 – Doplatok k platu 10 000 37 889,47 37 889,47 100,00 
   
610 – Spolu 

 
2 235 883 

 
2 836 314,00 

 
2 836 314,00 

 
100,00 

 
 K 31.12.2014 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške  2 836 314,- € a čerpanie 
vo výške 2 836 314,- €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti 
Pracovníci a mzdový vývoj.  
 
Rozpočtovým opatrením č. 11 list MK-21/2014-340/9626 zo dňa 29.5.2014 bol upravený 
rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 77 213,- €. Týmto rozpočtovým opatrením sa 
zabezpečuje financovanie zvýšených platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v zmysle Nariadenia 
vlády SR č. 44182013 z 11. decembra 2013 – tzv. valorizácia miezd.   
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Rozpočtovým opatrením č. 13 list MK-21/2014-340/9879 zo dňa 3.6.2014 bol upravený 
rozpočet (presun bežných výdavkov z kat. 630 do kat. 610) v podprograme 08S0108 o sumu 
424 245,- €. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje zvýšenie záväzného ukazovateľa 
mzdových prostriedkov PÚ SR na rok 2014. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 30 list MK-21/2014-340/21935 zo dňa 19.12.2014 bol upravený 
rozpočet (presun bežných výdavkov z kat. 640 do kat. 610) v podprograme 08S0108 o sumu 
119 000,- €. Týmto rozpočtovým opatrením sa rieši krytie zákonných nárokov zamestnancov 
PÚ SR. 
 
Dávame do pozornosti, že v rámci úprav rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 13 a 30 neboli 
pridelené finančné prostriedky na odvody za zamestnancov, ktoré sme boli nútení vykryť 
z kategórie 630 čo spôsobilo platobnú neschopnosť v závere roka 2014. 
 
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP   

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
Rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
199 606 

 
375 052,93 

 
375 052,93 

 
100,00 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
549 836 

 
745 947,68 

 
745 947,68 

 
100,00 

627 – Príspevok do 
doplnk. dôch. poisťovní 

 
32 000 

 
19 206,27 

 
19 206,27 

 
100,00 

620 – Poistné a príspevky 781 442 1 140 206,88 1 140 206,88 100,00 
 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu  1 140 206,88 €  a 
čerpanie za rok 2014 bolo na 100,00 %, ktoré predstavuje odvody za interných a externých 
(„dohodárov“) zamestnancov PÚ SR. 
 
kategória 630 - Tovary a služby  

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

     
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za rok 
2014 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

630 – Tovary a ďalšie 
služby v tom: 

2 724 287 2 071 032,75 2 071 032,46 100,00 

631 Cestovné výdavky 70 000 72 948,57 72 948,57 100,00 
632  Energie, voda 
a komunikácie 

 
617 686 

 
373 473,58 

 
373 473,58 

 
100,00 

633  Materiál a služby  380 620 274 303,52 274 303,52 100,00 
634  Dopravné 181 807 106 642,09 106 642,09 100,00 
635  Rutinná 
a štandardná údržba 

 
334 344 

 
498 326,88 

 
498 326,88 

 
100,00 

636  Nájomné za 
prenájom 

 
73 027 

 
43 431,61 

 
43 431,61 

 
100,00 
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637  Tovary a ďalšie 
služby 

 
1 066 803 

 
681 906,50 

 
681 906,21 

 
100,00 

 
     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a ďalšie služby bola oproti upravenému 
rozpočtu čerpaná na 100,00 % : 

 položka 631 - Cestovné výdavky - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu 
v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o 
čerpaní prostriedkov na zahraničné pracovné cesty je  uvedený v tabuľke č. 7. 

 položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 
podpoložky: 
- 632 001 - energie   
- 632 003 – poštovné a telekom. služby  

 
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2014 udáva nasledujúca tabuľka: 
 

 
Prehľad energie 

Čerpanie v € 
za rok 2013 

Čerpanie v € 
za rok 2014 

Elektrická energia 134 590,05 134 995,62 
Plyn 207 919,03 160 813,47 
Vodné a stočné 15 648,01 18 280,72 
Spolu 358 157,09 314 089,81 
 

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

ktoré vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú 
spojené so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. V tejto 
súvislosti dávame do pozornosti, že je nutné realizovať obnovu autoparku, pretože opravy 
starých a značne opotrebených motorových vozidiel sú z hľadiska ekonomického 
nerentabilné a predražujú nám výdavky na dopravu. Čerpanie v tejto položke nepriaznivo 
ovplyvnila tiež vysoká cena pohonných látok. 

 
Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2014 
 
Ukazovateľ Skutočnosť 

sledov. obd. 
 za rok 2013 (v 

lit./€) 

 Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2014 (v lit./€) 

 litre € litre € 
Benzín 41 600,84 61 474,27 42 919,46 62 613,66 
Nafta  21 920,76 32 306,27 10 741,53 14 354,26 
Spolu 63 521,60 93 780,54 53 660,99 76 967,92 
 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšené čerpanie výdavkov na PHM, čo súviselo 
s riešením úloh, ktoré vyplývali z Plánu hlavných úloh a tiež realizáciou digitalizácie 
pamiatkového fondu.   
 

 položka 635 - Rutinná a štandardná údržba - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 
subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006) a opravy a údržba budov v správe 
organizácie.  
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 položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje 
nájomné za reprografickú techniku a nájomné za nebytové priestory.  
 

 položka 637 - Ostatné tovary a služby - najväčšie čerpanie bolo v podpoložke špeciálne 
služby, z ktorej sme finančne zabezpečovali právne poradenstvo, ďalej podpoložka 
všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali výrobu fotodokumentácie a podpoložka výdavky 
na úhradu poplatkov a odvodov. Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto 
položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na 
dohody. Touto formou zamestnávame reštaurátorov a upratovačky. Dávame do 
pozornosti, že na základe novej legislatívy bolo nutné za dohodárov uhradiť odvody čo 
tiež ovplyvnilo platobnú neschopnosť už od mesiaca  septembra 2014.  

 
kategória 640  - Bežné transfery  
 
V tejto kategórii bol schválený rozpočet  163 113,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo 
nasledovné: 
 
podpoložka 642 006 Na členské príspevky                          368,00 € 
podpoložka 642 012 Na odstupné                                                0 € 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                        1 207,00 € 
podpoložka 642 014 Jednotlivcovi        33 619,58 € 
podpoložka 642 015 Na nemocenské                    9 971,61 € 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii        2 018,18 €           
 
V rámci podpoložky 642 014 – Jednotlivcovi bolo vyplatené nálezné v rámci archeológie. 
Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 
   
           B. Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu bol rozpočtovým opatrením č. 12/KV, list č. MK-127/2014-340/9862 
zo dňa 3. 6. 2014 upravený rozpočet na kapitálové výdavky v celkovej sume 81 967,- €.  Tieto 
finančné prostriedky boli účelovo určené na odstránenie havarijného stavu – kanalizačná 
prípojka v Červenom Kláštore. Nakoľko celková suma za vybudovanie kanalizačnej prípojky 
bola nižšia o 17 303,03 €, MK SR rozhodlo rozpočtovým opatrením  č. 28/KV, list MK-
127/2014-340/20390 o znížení účelovo určených prostriedkov o túto sumu. 
Rozpočtovým opatrením č. 31/KV, list č. MK-127/2014-340/21855 zo dňa 19.12.2014 
upravený rozpočet na kapitálové výdavky v celkovej sume 20 200,- €. Tieto finančné 
prostriedky boli účelovo určené na nákup dopravného prostriedku pre potreby Oblastného 
reštaurátorského ateliéru v Bratislave. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 

Program 08S0108 Podpoložka 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12. 

2014 
 714 001 20 200,00 20 200,00 
 717 002 64 663,97 64 663,97 
Spolu  84 863,97 84 863,97 

      
5.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 
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A. Bežné výdavky 
 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č.5 – list MK – 21/2014-340/4107 zo dňa 5.3.2014 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 sumu 141 000,- € účelovo určenú na financovanie prioritných projektov.  
Tieto finančné prostriedky boli čerpané na tieto aktivity: 

- Dokumentačná a informačná činnosť               120 000,- € 
- Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť    18 000,- € 
- Dokumentačná a informačná činnosť – archeologický výskum veľmožského 

dvorca z 9. – 10. stor. v Kopčanoch        3 000,- € 
 

 Dokumentačná a informačná činnosť  
Vecné zhodnotenie: 
Projekt bol zameraný na terénnu revíziu a spracovanie podkladov pre rozhodnutia MK SR vo 
veci novo navrhovaných pamiatkových území, ako aj na vyhodnocovanie podľa plánu 
pamiatkových hodnôt a na prípravu podkladov a ich spracovanie zamerané na odôvodnené 
úpravy hraníc existujúcich pamiatkových území. Pre územia správne vymedzené boli 
postupne spracovávané Zásady pamiatkovej ochrany ako odborno-metodický podklad pre 
pamiatkovú ochranu územia a územnoplánovaciu dokumentáciu. Cieľom projektu bolo 
vytváranie reprezentatívneho pamiatkového fondu v oblasti pamiatkových území, vytipovanie 
nechránených hodnotných lokalít s cieľom ich zápisu do ÚZPF, spracovanie dokumentácie a 
zabezpečenie podkladov, potrebných na vyhlásenie pamiatkovej ochrany v súlade so zákonom 
a zosúlaďovanie pamiatkovej ochrany s aktuálnym stavom pamiatkových hodnôt  
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 5 v sume 120 000,- € a bol dodržaný. 

 Edičná a vydavateľská činnosť 
Vecné zhodnotenie: 
Cieľom PP bolo vydanie zborníkov, časopisov a bulletinov z akcií, ktoré sa konali v priebehu 
roka 2014. Išlo predovšetkým o vydanie časopisu Monument revue s príspevkami z 
konferencií o ochrane pamiatkového fondu a ďalej publikovať príspevky z metodického dňa a 
tým zabezpečiť sprístupnenie pohľadov a názorov na problematiku ochrany a obnovy 
historických organov v publikovanej verejne dostupnej forme. Všetky vydané publikácie boli 
určené predovšetkým ako metodická pomôcka KPÚ, slúžiaca však aj vlastníkom, 
realizátorom, verejnej správe a odbornej verejnosti. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 5 v sume 18 000,- € a bol dodržaný. 
 

 Dokumentačná a informačná činnosť – Archeologický výskum veľmožského dvorca 
z 9. – 10. stor. v Kopčanoch 

Vecné zhodnotenie: 
Výskum bol realizovaný v súvislosti s prípravou obnovy NKP a ďalej bola vypracovaná 
komplexná výskumná dokumentácia realizovaných archeologických výskumov. 
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Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 5 v sume 3 000,- € a bol dodržaný. 

Skutočné čerpanie jednotlivých projektov bolo nasledovné: 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet 

v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2013 
 637 004 18 000 18 000 
 637 005 3 000 3 000 
 637 011 120 000 120 000 
Spolu  141 000 141 000 
 
Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
Zdroj 111  
 
Rozpočtovým opatrením č.20 – list MK – 21/2014-340/14284 zo dňa 15.8.2014 bol upravený 
rozpočet PÚ SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí o sumu 845,- € účelovo určenú 
na zabezpečenie prípravy pracovného stretnutia Riadiacej skupiny expertov kultúrneho 
dedičstva krajín Vyšehradskej skupiny. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné        

Program 08T0104 Podpoložka 

Upravený 
rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2014 

 637 036 845,00 800,70 
Spolu  845,00 800,70 
 

5.3.3 Výdavky organizácie kryté prostriedkami Európskej únie a inými prostriedkami    
          zo zahraničia poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv 
 
Podprogram 0A90603 – Digitálny pamiatkový fond 
zdroj 11S – Európsky fond regionálneho rozvoja  
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2012 uzatvoril zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti spolufinancovaný 
fondom Európskeho regionálneho rozvoja. Tieto finančné prostriedky sú určené na 
digitalizáciu obsahu pamäťových a fondových inštitúcii, jeho archivovanie, sprístupňovanie 
a zlepšenie systémov jeho získavania, pracovania a ochrany. PÚ SR realizuje NP č. 4 
„Digitalizácia pamiatkového fondu“.  
V roku 2014 boli PÚ SR poskytnuté zálohové platby v celkovej sume 3 242 877,79,- €. Tieto  
finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za realizáciu digitalizácie pamiatkových 
objektov formou outsorcingu. 
Nevyčerpaný zostatok v sume 77, 35 € bol PÚ SR  rozpočtovým opatrením č. 32, list č. MK-
21/2014-340/22176 zo dňa 30.12.2014 viazaný v rozpočte bežných výdavkov. 
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V rámci projektu Digitálny pamiatkový fond PÚ SR v roku 2014 tiež požiadal 
prostredníctvom informačného technologického monitorovacieho systému (ITMS) 
o refundáciu miezd za mesiace október – december 2013 a za mesiace január – september 
2014. Tieto žiadosti o platbu boli odsúhlasené riadiacou jednotkou MF SR a rozpočtovými 
opatrenia  bol PÚ SR navýšený rozpočet bežných výdavkov o celkovú sumu 193 689,68 € 
z toho v kategórii 610 Mzdy, platy služobné príjmy a OOV v sume 144 314,49 € a v kategórii 
620 Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP v sume 49 375,19 €. 
 
5.3.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedov   
 
- zdroj 11S – NP9 – Národné osvetové centrum 
- zdroj 14 – Moderná architektúra – Univerzita Komenského - grant    
- zdroj 14 -  Archeologická chronometia na Slovensku – grant SAV 
- zdroj 14 – Zborník – grant od mesta Trnava 
- zdroj 37  – grant – CEC – európska komisia 
- zdroj 37 – realizácia Stredoeurópskeho projektu – Danube Limes - UNESCO 
- zdroj 72c – grant nadácie SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor 
 
Skutočné čerpanie uvádzame v tabuľke č. 5 
 
5.3.5  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné   
           aktivity  
 
     PÚSR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2014 predovšetkým na 
nasledovné aktivity: 
- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   
- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, 

Maďarsko a Poľsko 
- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 
- prezentácia PÚ SR 
- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO 
 
Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 7. 
 
5.4 Finančné operácie 
 
5.4.1 Príjmové operácie 
Príjmové finančné operácie zobrazujú príjem finančných prostriedkov v celkovej sume 
1 028 534,38  € na nasledovných účtoch: 

- depozitný účet: celkom suma 625 312,44 € 
podpoložka 292 027 – príjem 364 309,02 €, ktorý predstavuje prevod miezd a odvodov 
za mesiac december 2014, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2015. 
položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 261 003,42 
€ je počiatočný stav na účte depozitu a tvorí ho výplata miezd za mesiac december roku 
2013, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2014.   

- účet sociálneho fondu: celkom suma 80 207,94 € 
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podpoložka 292 027 – príjem prostriedkov do sociálneho fondu v celkovej sume 
53 728,51 € a tvoria ho hlavne príjmy za využívanie vlastných ubytovacích možností pre 
našich zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily. 
položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 26 479,43 € 
čo predstavuje počiatočný stav na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2014. 

 
- účet finančného mechanizmu EHP - finančné prostriedky určené na realizáciu projektu 

Pro Monumenta. Celková suma prijatá v roku 2014 je 323 014,- €. 
 

5.4.2 Výdavkové operácie 
Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov v celkovej sume 
281 924,35 € na nasledovných účtoch: 

depozitný účet: celkovú sumu 235 497,27 € tvoria výdavky na mzdy a odvody za mesiac 
december 2012 vyplatené v januári 2013.  

- účet sociálneho fondu: celková suma 46 427,08 € tvoria výdavky zo sociálneho fondu 
predovšetkým na príspevok na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci návratné 
a nenávratné a výdavky súvisiace s regeneráciou pracovnej sily. 

- účet finančného mechanizmu EHP – celková suma čerpaná na projekt Pro Monumenta je 
236 441,81 €. Tieto výdavky súviseli predovšetkým s refundáciou miezd zamestnancov,  
nákupom kancelárskych potrieb, preškolovaním, cestovnými náhradami, nákupom 
pracovných odevov a nákupom špeciálneho náradia pre potreby realizovania projektu. 

 

5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 

     Mimorozpočtové účty v PÚ SR tvoria depozitný účet, účet sociálneho fondu a účet darov 
a grantov.  
     Na depozitný účet sa prevádzajú v mesiaci december finančné prostriedky z výdavkového 
účtu, ktoré sú určené na úhradu miezd a odvodov za mesiac december, ktoré sa vyplácajú 
v mesiaci január nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok na tomto účte sa odvádza do 
štátneho rozpočtu. Podrobný popis príjmov a výdavkov na depozitnom účte je rozpísaný 
v časti 5.4 Finančné operácie. 
     Účet sociálneho fondu na strane príjmov tvorí predovšetkým povinný prídel do sociálneho 
fondu vo výške 1,5 %  odvodu z hrubých miezd všetkých zamestnancov Pamiatkového fondu 
a ďalej je to príjem za využívanie vlastných ubytovacích zariadení pre našich zamestnancov 
na regeneráciu pracovnej sily. Výdavky sociálneho fondu tvoria príspevok na stravovanie 
zamestnancov, návratná a nenávratná sociálna výpomoc a výdavky súvisiace s regeneráciou 
pracovnej sily. Podrobný popis príjmov a výdavkov na účte sociálneho fondu je rozpísaný 
v časti 5.4 Finančné operácie. 
     Na účte darov a grantov má PÚ SR sústredené finančné prostriedky ktoré úrad získal ako 
dary a granty na nasledovné projekty: 
- Moderná architektúra – grant SAV     
- Archeologická chronometria na Slovensku – grant SAV 
- Zborník – grant od mesta Trnava 
- NP9 – Národné osvetové centrum 
- grant – CEC – európska komisia 
- grant – UNESCO – Danube Limes 
- grant nadácie SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor  
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6. Personálne otázky 

V období roka 2014 Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) zabezpečoval vzdelávanie 
ako zamestnancov v štátnej službe, tak aj zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom 
záujme. 

Zmena  právneho stavu si vyžadovala aktuálne absolvovanie vzdelávaní v rôznych 
oblastiach, jednak bol opäť novelizovaný Zákonník práce, v ktorom s účinnosťou od 1.6.2014 
boli realizované zmeny, týkajúce sa hlavne dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru.    

Úrad organizoval tak, ako každoročne pre štátnych zamestnancov Metodický deň na 
tému „Novela pamiatkového zákona a metodické usmernenie Krajských pamiatkových 
úradov“. 
     Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 
konferenciách, workshopoch, sympóziách, seminároch, kolokviách s aktívnou prezentáciou 
našich poznatkov a výskumov,  ako aj na odborných prednáškach poriadaných rôznymi 
vzdelávacími inštitúciami. 

    Úrad realizoval nasledovné výberové konania: 

• výber V 2014/1 na obsadenie 1 štátnozamestnaneckého miesta, vo 
funkcii – Odborný radca, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 
6, Bratislava, 

• výber V 2014/2 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, 
vo funkcii – Odborný radca, na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava. 

• výber V 2014/3 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, 
vo funkcii – Odborný radca, na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov 

• výber V 2014/4 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, 
vo funkcii – Odborný radca, na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava 

• výber V 2014/5 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, 
vo funkcii – Odborný radca, na Krajskom pamiatkovom úrade Košice 

 
6.1 Stav zamestnancov 
 
         Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 číslo MK 892/2014-
340/1518 zo dňa 24.1.2014  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
pre rok 2014 stanovený limit zamestnancov v počte 314, bez členenia na štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Rozpočtovým opatrením 
č. 14 k 30.6.2014 - číslo MK-21/2014-340/11660 zo dňa 1.7.2014 nám bol upravený záväzný 
ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2014 – počet zamestnancov o 6 osôb, čím sa limit 
zamestnancov zvýšil na počet 320.  
 
         Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme je internou záležitosťou úradu a je nasledovné: 

- 174 štátnych zamestnancov 
- 146 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  

         
       V hodnotenom období zo 146 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme,  bolo 
12 zamestnankýň mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (5), rodičovskej 
dovolenky (6) a neplateného voľna (1). Zo 174 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo 
(30)  zamestnankýň mimo evidenčného stavu, z toho (13) z dôvodu materskej dovolenky, (17) 
z dôvodu rodičovskej dovolenky. 
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V sledovanom období bol vývoj v stave zamestnancov úradu nasledovný: 

Štátna služba:  
- zo 174 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 30 zamestnankýň 

mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Na 
zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky boli na niektoré funkcie prijatí 
zamestnanci do dočasnej štátnej služby.  

- štátnozamestnanecký pomer skončilo v priebehu roka 23 zamestnancov, z toho 13 
zamestnancov z dôvodu uplynutia dočasnej štátnej služby, 2 zamestnanci počas 
skúšobnej doby, 6 zamestnancov skončilo štátnozamestnanecký pomer dohodou na 
vlastnú žiadosť, a 1 zamestnanec bol preložený do iného služobného úradu, 2 
zamestnanci skončili po ukončení doby určitej, 1 zamestnankyňa odchodom do 
starobného dôchodku. 

- Štátnozamestnanecký pomer vznikol 19 zamestnancom, z toho 8 z dôvodu úspešného 
vykonania výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto, 1 zamestnanec bol prijatý do 
dočasnej štátnej služby (do vykonania výberu) na voľné štátnozamestnanecké miesto, 1 
zamestnanec na zastupovanie počas dočasnej práceneschopnosti a 9 zamestnanci 
z dôvodu zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky. 

 
Výkon práce vo verejnom záujme:  
- zo 146 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bolo v sledovanom 

období 5 zamestnankýň na materskej dovolenke a 6 zamestnankýň na rodičovskej 
dovolenke. 

- ku koncu sledovaného obdobia ukončilo 10 zamestnancov pracovný pomer, z toho 5 
dohodou na vlastnú žiadosť, 1 zamestnanec z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 
2 zamestnanci z dôvodu ukončenia doby určitej a 2 zamestnankyne z dôvodu úmrtia. 
Z celkového počtu zamestnancov 146 k 31.12.2014 pracuje 6 zamestnancov na kratší 
pracovný úväzok.  

- pracovný pomer vznikol 25 zamestnancom. 
 

Prípadné nenaplnenie stavu zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch 

kategóriách ako vo verejnej, tak i v štátnej službe, vyplýva z nedostatočného objemu 
finančných prostriedkov určených na platy zamestnancov úradu. 

      Napriek tomu boli úlohy úradu za hodnotené obdobie plnené zvýšeným úsilím 
zamestnancov (verejná služba aj štátna služba), čo bolo riešené finančným ohodnotením vo 
forme mimoriadnych odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní práce, 
dohodami o pracovnej činnosti a dohodami o brigádnickej práci študentov.    

    V období roka 2014 bolo uzatvorených 55 dohôd o pracovnej činnosti, 76 dohôd 
o vykonaní práce a 16 dohôd o brigádnickej práci študenta. Formou dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo 
ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere, napr. upratovanie na pracoviskách 
v rámci krajských pamiatkových úradov po území celého Slovenska, ďalej údržbárske 
a kuričské práce, a tiež sa týmto spôsobom riešil problém nedostatku zamestnancov v oblasti 
reštaurovania s ohľadom na krátkosť času pri dodržiavaní termínov vykonania prác, ako aj 
s ohľadom na poveternostné a iné súvisiace podmienky. 
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6.2 Mzdové náklady 

Celkové mzdové náklady PÚ SR predstavovali sumu 2 988 723,- €. V uvedených nákladoch 
je započítaná aj suma 26 448,10 €, ktorou sme zaťažili rozpočet roku 2015 z dôvodu, že 
v roku 2014 nebola realizovaná refundácia miezd za obdobie október až december v rámci 
projektu digitalizácia pamiatkového fondu. 
Mzdy boli vyplatené nasledovne: 
- zamestnancom v štátnej službe    1 841 405,- € 

       priemerná mesačná mzda v sume 876,86 € 
- zamestnancom vo verejnej službe   1 147 318,- €  

vrátane  vyššie uvedených nerefundovaných miezd 
      priemerná mesačná mzda v sume 663,96 € 
- odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru     271 653,- € 
- na nemocenské dávky            8 811,- € 
- na odstupné                   0,- € 
- na odchodné            2 748,- €   

 
Celková priemerná mzda zamestnancov úradu  je 770,41 €. 
 
Celkové mzdové náklady boli finančne kryté štátnym rozpočtom a prostriedkami Európskej 
únie v celkovej sume 2 988 723,- €, ako aj mimorozpočtovými finančnými prostriedkami 
v sume 9 559,90 €, z ktorých boli zamestnancom vyplatené mimoriadne odmeny v závere 
roka 2014. Problémom je, že v roku 2014 opäť ostali nezrefundované mzdy za obdobie 
október – december 2014 v rámci projektu digitalizácie  pamiatkového fondu, z čoho vyplýva, 
že budeme nútení opäť zaťažiť rozpočet v roku 2015.  
 
7.  Zhodnotenie výsledkov kontrol 

     V priebehu roka 2014 v PÚ SR boli vykonané vonkajšie kontroly, ktoré boli zamerané 
predovšetkým za kontrolu hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami, dodržiavanie 
pracovných podmienok zamestnancov žien a mužov v súvislosti so zosúladením pracovného 
a rodinného života, daňová kontrola spotrebnej dane minerálnych olejov (toulénu) vládny 
audit v zmysle ustanovenia § 14a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2013 do 30.9.2014. 

 Výsledkom kontrol neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Podrobný popis jednotlivých 
uskutočnených kontrol uvádzame v tabuľke č. 10. 
V zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 
predpisov organizácia vykonávala predbežnú kontrolu všetkých finančných výdavkov, ktoré 
realizoval PÚ SR. Po realizácii výdavkov boli vybrané niektoré faktúry, na ktorých bola 
vykonaná priebežná kontrola povereným zamestnancom PÚ SR, pričom sa nezistil žiaden 
negatívny výsledok.  
Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že PÚ SR realizoval všetky finančné 
operácie v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.  
 
8. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   

8.1 Aktíva 
8.1.1 Neobežný majetok  
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok              
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Druh majetku 
Počiatočný   

stav k 1.1.2014 Prírastky Úbytky 
Stav  

k 31.12.2014 
Dlhodob.nehmot.maj.         
Softvér 2 962 159,56  111 022,34               0,00 3 073 181,90 
Licencie          81 753,14             0,00      81 753,14 0,00 
Obstaranie DNM                  0,00     49 328,40      29 269,20      20 059,20 
Spolu 3 043  912,70    160 350,74   111 022,34  3 093 241,10 
Dlhodobý hmot.maj.     
Stavby 10 498 572,20              0,00 7 806 933,08  2 691 639,12 
Tech.zhodn. NKP                0,00   7 798 268,30                0,00  7 798 268,30 
Sam.hnut.veci a súbory   2 651 369,37        90 506,09       38 838,96  2 703 036,50 
Dopravné prostriedky      423 291,24        57 466,91       21 376,88      459 381,27 
Pozemky      546 298,01          2 613,00         2 849,46      546 061,55 
Umelecké diela             657,24               0,00             657,24 
Obstaranie DHM   1 158 905,63      191 396,80      125 572,83  1 224 729,60 
Spolu: 15 279 093,69  8 140 251,10   7 995 571,21 15 423 773,58 
 
K všetkému majetku má účtovná jednotka právo správy majetku štátu. V roku 2014 boli 
významnými položkami zaradenia dlhodobého majetku rekonštrukcia objektu NKP Kláštor 
kartuziánov v Červenom Kláštore. Z finančných prostriedkov Európskej únie projekt HIS 
NP9 bol financovaný a následne zaradený do evidencie dlhodobého majetku hardvér a 
softvér. Zaradené do majetku bolo jedno motorové vozidlo Škoda Octavia a tri motorové 
vozidlá  Škoda Fabia nadobudnuté bezodplatne zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií 
a obchodu Sario. Na základe výsledkov auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 
vykonaného Ministerstvom financií SR v roku 2014, boli preúčtované z položky stavby na 
položku technické zhodnotenie NKP budovy, ktoré sú zaradené v zozname národných 
kultúrnych pamiatok. Taktiež z výsledkov auditu vyplynulo preúčtovanie licencií z položky 
licencie a oceniteľné práva k softvéru na položku softvér. 
Z evidencie dlhodobého majetku bol vyradený a ekologicky zlikvidovaný, morálne a fyzicky 
opotrebovaný majetok (dopravné prostriedky , počítačové zostavy a pod).  
 

8.1.2 Obežný majetok 

Zásoby 

K 31.12.2014 vykazuje účtovná jednotka zásoby v sume 26 196,31 €, čo predstavuje zostatky 
reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava 5 233,90 € a ORA Levoča 
18 692,72€. Ostatné zásoby na sklade tvorí nespotrebovaný kancelársky materiál zakúpený ku 
koncu roka 2014, ktorý bude spotrebovaný v roku 2015. 
 

Text Počiatočný stav k 
1.1.2014 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2014 

ORA Bratislava   5 141,20 13 336,44 13 243,74 5 233,90 
ORA Levoča 23 530,17 89 353,25 94 190,70 18 692,72 

 

8.1.3 Finančný majetok 
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Text Počiatočný stav k 
1.1.2014 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2014 

Ceniny         0,00 247 261,00 247 261,00           0,00 
Sociálny fond 26 479,43    55 633,20   58 158,94   23 953,69 
Depozit      261 003,42  364 309,02 261 003,42        364 309,02 
Bežné granty  22 094,17    88 051,59   90 366,59    19 779,17 
BÚ HIS NP9         0,00    91 208,40   91 208,40          0,00 
BÚ ProMonumenta         0,00  326 551,34 239 979,15 86 572,19 

 
Náklady budúcich období k 31.12.2014 v sume 38 361,13 € tvoria najmä predplatné za 
časopisy, poistné za autá a iné náklady, ktoré súvisia s rokom 2015. V roku 2015 bude táto 
položka rozpustená do nákladov.  
 
8.1.4 Pohľadávky  

Poskytnuté prevádzkové preddavky k 31.12.2014 boli v sume 260 171,63 €. Sú tu zahrnuté 
preddavky na elektrickú energiu a plyn poskytnuté v roku 2014, zatiaľ nevyfakturované. 
Zostatok pohonných látok v nádržiach služobných motorových vozidiel je k 31.12.2014  
2 608,53 €. 
Ostatné pohľadávky k 31.12.2014 sú v sume 93 159,61 €. Týkajú sa poskytnutých služieb. 
Majú dlhšiu dobu splatnosti ako 5 rokov, väčšinou sa týkajú rokov 1995 až 2002, kedy bol 
Pamiatkový úrad SR príspevkovou organizáciou a  suma jednotlivých pohľadávok presahuje 
3000 €. PÚ SR použil všetky dostupné prostriedky na ich vymáhanie, avšak vymáhanie 
nebolo úspešné. Preto je v plnej výške týchto pohľadávok vytvorená opravná položka. Na 
odpísanie uvedených pohľadávok je potrebný súhlas zriaďovateľa.  
 

Názov Stav k 1.1.2014 Stav k 31.12.2014 
Ostatné pohľadávky  93 159,61 93 159,61 

 
Suma pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov k 31.12.2014 je 10 884,88 €.  
K pohľadávke z nedaňových rozpočtových príjmov, prevažne z poskytnutých 
reštaurátorských služieb a prenájmu nebytových priestorov, ktoré presiahli dobu splatnosti 
viac ako 1 rok v sume 6 851,18 € bola vytvorená opravná položka. V lehote splatnosti sú 
pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov v sume 4 033,70 €. Ide o faktúry vystavené 
v decembri 2014. 

 
Názov Stav k 1.1.2014 Stav k 31.12.2014 

Pohľadávky v lehote splatnosti  28 288,23 4033,70 
Pohľ. po lehote spl. viac ako 1 rok 6 851,18 6 851,18 
Pohľ. z nedaň rozp.príjmov spolu 35 685,16 10 884,88 

       
 
8.2.  Pasíva 
 
8.2.1 Vlastné imanie 
 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2013      223 091,58 €       
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2014      570 617,62 €   
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Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2013           350 947,34 €   
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2014           538 889,40 €         
 

8.2.2 Záväzky 

Dodávatelia 957 071,20 
Ostatné rezervy  53 192,76 
Zamestnanci 218 377,84 
Sociálne a zdravotné zabezpečenie 137 360,24 
Daňové záväzky   28 273,52 
DPH  podľa §7 a §7a  Zákona č.222/2004 Z.z.          0,00 
 

Záväzky voči dodávateľom  k 31.12.2014 sú 957 071,20 €. Tieto záväzky tvoria dodávateľské 
faktúry za materiál resp. služby, ich splatnosť je október až december 2014. Z uvedenej sumy 
záväzkov voči dodávateľom tvorí suma 320 110,35 € neuhradené faktúry za projekt Digitálny 
pamiatkový fond, ktorý je financovaný Európskou úniou. 

Účtovná jednotka vytvorila v roku 2014 ostatné rezervy na : 

-  nevyfakturované dodávky                                            49 692,76  €   
-  neukončené súdne spory                                                3 500,00  €                                               

 

Tieto rezervy budú podľa predpokladu použité v roku 2015. 

Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému 
úradu sa týkajú miezd zamestnancov za december 2014, ktoré budú vyplatené v januári 2015. 

Pamiatkový úrad je na základe príkazu MF SR registrovaný ako dobrovoľný platca DPH 
podľa §7 a §7a Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, ako osoba, ktorá 
nemá postavenie platiteľa dane, avšak je povinná platiť daň z nadobudnutia tovarov z iného 
členského štátu EÚ a platiť daň z prijatej služby od poskytovateľa z iného členského štátu EÚ, 
bez nároku na odpočítanie dane.  
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9.Ciele a prehľad ich plnenia 

 

V roku 2014 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle 
pamiatkového zákona a v zmysle PHÚ PÚ SR na rok 2014, ktorý bol schválený a doplnený 
sekciou kultúrneho dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a 
odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  
 

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za r. 2013, spojený s prezentáciou Výročnej správy PÚ 
SR za r. 2013, sa uskutočnil 29. apríla 2014 v zasadačke úradu.  

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

pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 
SR, najmä Revízie ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízie pamiatkových území. 
PÚ SR aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry. V priebehu sledovaného obdobia 
PÚ SR začal realizovať projekt Pro Monumenta - prevencia formou údržby. 
  

Ťažisko prác v roku 2014 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním 
rozhodnutí, ZS a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených 
osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 4155 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu 
štátnej správy, 7047 ZS a 4779 stanovísk a odborných vyjadrení. 

 
        PÚ SR sa v spolupráci s KPÚ pripravoval na zmeny vo výkone štátnej správy 
v súvislosti s účinnosťou novely pamiatkového zákona od 1.7.2014.  V rámci činnosti PÚ SR 
sa realizovali prevody správy hnuteľných archeologických  nálezov na jednotlivé  regionálne 
múzeá, podľa proveniencie archeologických nálezov, prostredníctvom zriaďovateľov 
jednotlivých múzeí ako sú samosprávne kraje alebo Slovenské národné múzeum. Proces 
prevodu správy hnuteľného archeologického nálezu prebieha na základe žiadosti oprávnenej 
právnickej osoby na vykonanie archeologického výskumu, formou zmluvy medzi PÚ SR 
a príslušným zriaďovateľom  múzea. Zmluva  s podrobnosťami o archeologickom náleze je 
súčasťou rozpracovanej evidencie archeologických nálezov a nálezísk. 
 
    PÚ SR sa v roku 2014 spolu s KPÚ aktívne podieľal na pripomienkovaní nového 
stavebného zákona, ktorý má byť prijatý v roku 2015. Zozbierané pripomienky k rozsiahlemu 
materiálu boli spracované do podkladu, ktorý PÚ SR odovzdal MK SR. PÚ SR spracoval pre 
MKSR návrh Stratégie rozvoja PÚ SR na roky 2015-2020. 

 
V rámci plnenia PHÚ na rok 2014 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. 

V r. 2014 PÚ SR spracoval aktulizačné listy 581 nehnuteľných a hnuteľných NKP. 
Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci 
nového Súpisu NKP SR - prioritne sídlo Levoča ( plánovaná tlač publikácie v r. 2015), ale aj 
okresy Trenčín, Hlohovec, Nitra a sídlo Košice. V spolupráci so SNM v Martine sa pripravila 
výstava „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin“, ktorá bola otvorená 
v Martine 28. januára 2014. 
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Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2014 revízia pamiatkových území, zameraná v tejto 
etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, vypracovanie návrhov 
a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných 
pamiatkových území, ako aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. V rámci 
prioritných projektov na rok 2014 MK SR schválilo PÚ SR 13 000,- € na spracovanie zásad 
ochrany pamiatkových území. Tieto finančné prostriedky sú použité na aktualizáciu už 
jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz 
zásady vypracované nemali. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie 
a zóny, spracované v r. 2013 a  2014, boli postupne pripomienkované a následne schválené 
OMK PÚ SR. Všetky zásady sú zverejňované na webovej stránke úradu www.pamiatky.sk. 

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

o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP ( celkovo 154 
správnych konaní), testoval aplikáciu AIS OP – SQL. Spracovával a vkladal výsledky 
revízie ÚZPF SR do databáz SQL ( 325 NhNKP/879 PO, 226 HNKP/656 PP, 3 360 
fotografii), vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času venovali zamestnanci odboru 
sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 
stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 
osobných konzultácií. ODGD riešil digitalizačné a prezentačné projekty na národnej 
a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Carare).  
 

Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom letnej školy Manažment svetového dedičstva 
UNESCO vo Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. – 13.7.2014 
v Krakove a v Telči, v rámci práce Riadiacej skupiny pre kultúrne dedičstvo krajín V4 – 
zastúpenej PÚ SR, MK ČR a Národným centrom pre manažment kultúrneho dedičstva Gyulu 
Forstera v  Budapešti.  

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

prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na 
prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku. V rámci 
Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú zapojené viaceré štáty 
Európskej únie, PÚ SR spracoval projekt Danube Limes – UNESCO World Heritage.  

      
PÚ SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 v prácach  na príprave 

nominačného projektu svetového kultúrneho dedičstva Pamiatky Veľkej Moravy, ktorý bol 
31.1.2013 odovzdaný v sídle UNESCO v Paríži a ktorý bol po dohode s MK ČR stiahnutý 
z prerokovania v r.2014. 

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

starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 
evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 
poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou 
plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2014.  
 

PÚ SR spolupracoval s firmou Incheba a.s. na príprave výstavy „Pamiatky 2014 - 
Pamiatky stredoveku“ ako sprievodného odborného podujatia veľtrhu CONECO, ktorý sa 
konal 26.-29.3.2014. 
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18.4.) sa 26.4.2014 
po siedmykrát 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 2014 udelená Mgr. Štefánii Tóthovej, PhDr. Alexandrovi Balegovi a Ing. arch. Jánovi 
Lichnerovi CSc. in memoriam. 

 
PÚ SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie věd Českej 

republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe, v rámci 
ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 
Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.  
 

Bola ukončená spolupráca úradu na vedecko-výskumných projektoch podporených 
Agentúrou pre vedu a výskum: Diferencovaná typológia modernizmu, Archeologická 
chronometria na Slovensku a Predrománske a románske umenie na Slovensku.  
 

V dňoch 8. až 9. apríla sa v priestoroch PÚ SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov 
PÚ SR a Finančnej správy SR, odboru colnej kontroly, na ktorom boli prvý deň zástupcom 
Finančnej správy SR predstavené jednotlivé archeologické nálezy v chronologickom poradí 
(od neolitu, cez dobu bronzovú, dobu železnú, dobu rímsku po stredovek). Okrem obrazových 
prezentácii mohli si tieto predmety pozrieť aj priamo. Druhý deň boli na programe 
prezentácie týkajúce sa hnuteľných predmetov ako sú obrazy, sochy a liturgické predmety. Po 
prezentácii mali zástupcovia Finančnej správy SR možnosť sa zoznámiť s prácou 
v reštaurátorských ateliéroch ORA Bratislava v priestoroch  PÚ SR.  

Dňa 29.5.2014 zorganizoval v Sliači PÚ SR- OPVŠS správy metodický deň na tému 
novely pamiatkového zákona a skúseností PÚ SR  a KPÚ  z výkonu štátnej správy.  

 
KPÚ Žilina, v spolupráci so Združením na záchranu Lietavského hradu 

a Archeologickým ústavom SAV Nitra, zorganizoval v dňoch 20.-21.6.2014 konferenciu 
venovanú výskumu a obnove NKP hrad Lietava. 

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

konferenciu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10.10.2014 v Třeboni. V dňoch 16.-19.9.2014 
organizoval v Prešove PÚ SR a KPÚ Prešov medzinárodnú konferenciu  archeológie 
stredoveku na tému „ Výskum a obnova torzálnej architektúry“. 

 
PÚ SR zabezpečil splnenie všetkých úloh z PHÚ na r.2014.  
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Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 
–   2014 v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002:    

 
 

Rok 

 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 

stanovísk a 
vyjadrení 

Spolu Revízia ÚZPF 

NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 

2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 

2002 4426 4270 8696 591 656 1247 

2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 

2004 8015 11685 19700 790 992 1782 

2005 6817 12199 19016 687 875 1562 

2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 

9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 

4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 

5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 

6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 

6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 

7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

2012 3983 rozhodnutí 

7673 záv. stanovísk 

2080 13736 259 407 666 

2013 4694 rozhodnutí 

8311záv. stanovísk 

871 13876 139 + 
148 
opráv 

330 + 2 
opravy 

469 + 150 
opráv 

2014 4155 rozhodnutí 

7047 záv.stanovísk 

4779 15 981 243 338 581 
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10. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2014 
 

V roku 2014 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle 
pamiatkového zákona a v zmysle PHÚ PÚ SR na rok 2014, ktorý bol schválený a doplnený 
sekciou kultúrneho dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a 
odbory PÚ SR, ako aj pre KPÚ a ich pracoviská.  
 

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za r. 2013, spojený s prezentáciou Výročnej správy PÚ 
SR za r. 2013, sa uskutočnil 29.4.2014 v zasadačke úradu.  

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

pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 
SR, najmä revízie ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízie pamiatkových území. 
PÚ SR aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry. V priebehu sledovaného obdobia 
PÚ SR začal realizovať projekt Pro Monumenta - prevencia formou údržby. 
 

Ťažisko prác v roku 2014 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 4155 rozhodnutí v 1. a 2. 
stupni výkonu štátnej správy, 7047 ZS a 4779 stanovísk a odborných vyjadrení. 

 
PÚ SR sa v spolupráci s KPÚ pripravoval na zmeny vo výkone štátnej správy v súvislosti 

s účinnosťou novely pamiatkového zákona od 1.7.2014. V rámci činnosti PÚ SR sa 
realizovali prevody správy hnuteľných archeologických  nálezov na jednotlivé  regionálne 
múzeá, podľa proveniencie archeologických nálezov, prostredníctvom zriaďovateľov 
jednotlivých múzeí ako sú samosprávne kraje alebo Slovenské národné múzeum. Proces 
prevodu správy hnuteľného archeologického nálezu prebieha na základe žiadosti oprávnenej 
právnickej osoby na vykonanie archeologického výskumu, formou zmluvy medzi PÚ SR 
a príslušným zriaďovateľom  múzea. Zmluva  s podrobnosťami o archeologickom náleze je 
súčasťou rozpracovanej evidencie archeologických nálezov a nálezísk. 
 
 PÚ SR sa v roku 2014 spolu s KPÚ aktívne podieľal na pripomienkovaní nového 
stavebného zákona, ktorý má byť prijatý v roku 2015. Zozbierané pripomienky k rozsiahlemu 
materiálu boli spracované do podkladu, ktorý PÚ SR odovzdal MK SR. PÚ SR spracoval pre 
MK SR návrh Stratégie rozvoja PÚ SR na roky 2015-2020. 
 

V rámci plnenia PHÚ na rok 2014 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. 
V r. 2014 PÚ SR spracoval aktulizačné listy 581 nehnuteľných a hnuteľných NKP. 
Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci 
nového Súpisu NKP SR - prioritne sídlo Levoča ( plánovaná tlač publikácie v r. 2015), ale aj 
okresy Trenčín, Hlohovec, Nitra a sídlo Košice. V spolupráci so SNM v Martine sa pripravila 
výstava „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin“, ktorá bola otvorená 
v Martine 28.1.2014. 

 
Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2014 revízia pamiatkových území, zameraná v tejto 

etape najmä na realizáciu výsledkov revízie PZ, vypracovanie návrhov a začatie konaní 
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o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako 
aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. V rámci prioritných projektov na rok 
2014 MK SR schválilo PÚ SR 13 000,- € na spracovanie zásad ochrany pamiatkových území. 
Tieto finančné prostriedky sú použité na aktualizáciu už jestvujúcich zásad a na vypracovanie 
nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz zásady vypracované nemali. Zásady 
ochrany pamiatkových území pre PR a PZ, spracované v r. 2013 a  2014, boli postupne 
pripomienkované a následne schválené OMK PÚ SR. Všetky zásady sú zverejňované na 
webovej stránke úradu www.pamiatky.sk 

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

o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP ( celkovo 154 
správnych konaní), testoval aplikáciu AIS OP – SQL. Spracovával a vkladal výsledky 
revízie ÚZPF SR do databáz SQL ( 325 NhNKP/879 PO, 226 HNKP/656 PP,  3 360 
fotografii ), vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času venovali pracovníci odboru 
sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 
stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 
osobných konzultácií. ODGD riešil digitalizačné a prezentačné projekty na národnej 
a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Carare).  

 
Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom letnej školy Manažment svetového dedičstva 

UNESCO vo Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7.–13.7.2014 v Krakove 
a v Telči, v rámci práce Riadiacej skupiny pre kultúrne dedičstvo krajín V4 – zastúpenej PÚ 
SR, MK ČR a Národným centrom pre manažment kultúrneho dedičstva Gyulu Forstera v  
Budapešti.  

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

prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na 
prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku. V rámci 
Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú zapojené viaceré štáty 
Európskej únie, Pamiatkový úrad SR spracoval projekt Danube Limes – UNESCO World 
Heritage.  

 
PÚ SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 v prácach na príprave 

nominačného projektu SKD Pamiatky Veľkej Moravy, ktorý bol 31. 1. 2013 odovzdaný 
v sídle UNESCO v Paríži a ktorý bol po dohode s MK ČR stiahnutý z prerokovania v r.2014. 

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

starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 
evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 
poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou 
plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2014.  

 
PÚ spolupracoval s firmou Incheba a.s. na príprave výstavy „ Pamiatky 2014 - Pamiatky 

stredoveku“ ako sprievodného odborného podujatia veľtrhu CONECO, ktorý sa konal 26.-
29. marca 2014. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18.4.) sa 26.4.2014 

po siedmykrát 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 
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v roku 2014 udelená Mgr. Štefánii Tóthovej, PhDr. Alexandrovi Balegovi a Ing. arch. Jánovi 
Lichnerovi CSc. in memoriam. 

 
PÚ SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie věd Českej 

republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe, v rámci 
ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 
Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.  
 

Bola ukončená spolupráca úradu na vedecko-výskumných projektoch podporených 
Agentúrou pre vedu a výskum: Diferencovaná typológia modernizmu, Archeologická 
chronometria na Slovensku a Predrománske a románske umenie na Slovensku.  
 

V dňoch 8. až 9. apríla sa v priestoroch PÚ SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov 
PÚ SR a Finančnej správy SR, odboru colnej kontroly, na ktorom boli prvý deň zástupcom 
Finančnej správy SR predstavené jednotlivé archeologické nálezy v chronologickom poradí 
(od neolitu, cez dobu bronzovú, dobu železnú, dobu rímsku po stredovek). Okrem obrazových 
prezentácii mohli si tieto predmety pozrieť aj priamo. Druhý deň boli na programe 
prezentácie týkajúce sa hnuteľných predmetov ako sú obrazy, sochy a liturgické predmety. Po 
prezentácii mali zástupcovia Finančnej správy SR možnosť sa zoznámiť s prácou 
v reštaurátorských ateliéroch ORA Bratislava v priestoroch PÚ SR.  

 
Dňa 29.5.2014 zorganizoval v Sliači PÚ SR- Odbor preskúmavania výkonu štátnej 

správy metodický deň na tému novely pamiatkového zákona a skúseností PÚ SR  a KPÚ  
z výkonu štátnej správy.  

 
KPÚ Žilina, v spolupráci so Združením na záchranu Lietavského hradu 

a Archeologickým ústavom SAV Nitra, zorganizoval v dňoch 20.-21.6.2014 konferenciu 
venovanú výskumu a obnove NKP hrad Lietava. 

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

konferenciu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10.10.2014 v Třeboni. V dňoch 16.-19.9.2014 
organizoval v Prešove PÚ SR a KPÚ Prešov medzinárodnú konferenciu  archeológie 
stredoveku na tému „ Výskum a obnova torzálnej architektúry“. 
PÚ SR zabezpečil splnenie všetkých úloh z PHÚ na r.2014. 
  
PÚ SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie HNKP a NhNKP 
prostredníctvom ORA v Bratislave a Levoči.  
 

Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie 
boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti.  

 
PÚ SR sa podieľal na iniciatíve European Heritage Label – Etiketa európskeho dedičstva, 

ktorá vznikla na báze medzivládnej spolupráce pod záštitou španielskeho ministerstva kultúry, 
bola v r. 2011 prijatá ako oficiálna iniciatíva Európskej únie, za ktorej organizáciu zodpovedá 
Európska komisia.  

 
V dňoch  21.-24.5.2014 sa v meste Leuven v Belgicku uskutočnilo stretnutie riaditeľov 

pamiatkových inštitúcií v rámci Európskej únie a tretích krajín - European Heritage Heads 
Forum EHHF 2014. 

 



152 
 

Účasť úradu na podujatí Messe Monumento Salzburg 2014 /16.-18.1.2014/, 
špecializovaného veľtrhu na problematiku ochrany kultúrnych pamiatok s ústrednou témou 
Obnova kameňa, geograficky zameraného na oblasť Rakúska, Nemecka- Bavorska, 
Švajčiarska, Talianska, Lichtenštajnska, Česka a Slovenska, spočívala v zabezpečení 
nasledovných aktivít: 

 
a/ účasť dr. Kosovej vo funkcii člena  na zasadnutiach čestného prípravného výboru, ktorý bol 
hlavným odborným garantom podujatia. V rámci zasadnutí zabezpečovala aj účasť PÚ SR  
vrátane stánku a jeho obsahového naplnenia, účasť slovenských odborníkov na sprievodných 
odborných podujatiach 
 
b/ príprava expozície stánku – zabezpečenie fotografickej výstavy venovanej problematike 
reštaurovaniu kameňa prostredníctvom prezentácie prác ORA Levoča (Kostol sv. Jakuba 
v Levoči, Henckelova knižnica, cintoríny v Levoči, meštianske domy, Trebišov – 
Andrássyovská hrobka atď.) ,doplnenej trojrozmernými kamennými artefaktmi z produkcie 
ORA Levoča, demonštrujúcimi kvalitu prác v procese reštaurovania faksimilných odliatkov 
a sekaných kópií. 
 

• výber z výstav Stredoveké kláštory na Slovensku a Kalvárie a krížové cesty  
• výber z prezentácie lokalít  Svetového kultúrneho dedičstva a Európskeho dedičstva 
• príprava panelovej prezentácie projektu - OPIS2 Digitálny pamiatkový fond 

s výsledkami digitalizácie konkrétnej NKP barokový most v Kráľovej pri Senci 
• príprava prezentácie Programu obnovy a záchrany hradných ruín za pomoci 

nezamestnaných, spoločný projekt financovaný MK SR a ÚPSVAR. 
• výber z knižnej, katalógovej a časopiseckej produkciou PÚ SR a KPÚ, väčšina z nich 

v jazykových mutáciách nemecky a anglicky.  
•  

 c/ zabezpečenie a príprava odborných prednášok a prezentácií za slovenskú stranu na 
sprievodných odborných podujatiach : 

• Reštaurovanie kameňa na Dóme sv. Alžbety v Košiciach (Steinrestaurierung des 
Domes der hl. Elisabeth aus Košice) - Ing. Markušová 

• Príklady z problematiky reštaurovania kameňa (Einige Beispiele zur Problematik der 
Steinrestaurierung) - Mag. art. Kukura.  

• prezentácia skúseností z projektu Záchrana hradných ruín v SR pomocou aktivačného 
programu nezamestnaných z príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - 
RNDr. Sárossy 

•  
Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka 2014 zapojili aj do práce poradných orgánov 

MK SR, najmä Archeologickej rady a Komisie pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 
na vykonávanie pamiatkových výskumov. Zamestnanci KPÚ a PÚ SR sa podieľali na 
vyhodnocovaní žiadostí grantového systému MK SR „Obnov si svoj dom“ ako členovia 
vyhodnocovacích odborných komisií OSSD. 

 
V roku  2014  PÚ SR hospodáril s verejnými finančnými prostriedkami v celkovej sume 

9 976 266, 23 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na realizáciu : 
- hlavnej činnosti úradu  

(v súlade s uzatvoreným kontraktom)   6 179 601,97 € 
- prioritných projektov         141 845,-    € 
- digitálneho pamiatkového fondu 

(vrátane mimorozpočtových finančných prostriedkov) 3 584 114,41 € 
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- projektov APVV, CEC a CARARE                    40 265,20 € 
- projektu objektu „D“ Kláštora kartuziánov  

v Červenom Kláštore           30 439,65 € 
 
Okrem uvedených verejných finančných prostriedkov PÚ SR hospodáril aj 

s finančnými prostriedkami na realizáciu projektu PRO MONUMENTA v celkovej sume 
236 441,81 € poskytnutých z fondu nórskeho mechanizmu. Čerpanie týchto prostriedkov bolo 
zabezpečené priamo z osobitne otvoreného účtu v Štátnej pokladnici. 

 
Podrobnú analýzu čerpania  finančných prostriedkov uvádzame v kapitole č. 5. 
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11. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
1.V rámci výkonu štátnej správy: 

 MK SR 
 MZV SR 
 MŽP SR 
 MH SR 
 MF SR 
 VÚC 
 Obecné úrady 
 Miestne úrady  
 Vlastníci a správcovia národných kultúrnych pamiatok 

 
V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 
Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, Technická univerzita Zvolen a pod.) 
SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umenovedný a Archeologický ústav) 
Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá, atď.) 
 
Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 
Študenti vysokých škôl 
Individuálni bádatelia - výskumníci 
 
Laická a odborná verejnosť – prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a propagačnej 
činnosti PÚ SR 
 
V rámci reštaurovania a dokumentačnej činnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy): 
odberatelia reštaurátorských prác 
odberatelia výskumov 
 
Zahraničné odborné inštitúcie: 
UNESCO 
ICCROM 
ICOMOS 
atď. 
 
Bratislava, dňa  20.2.2015 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  
      PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 
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Zoznam skratiek použitých v správe za rok 2014 
 
AIS OP SQL   automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL     aktualizačný list 
AR     automatizovaný register  
DEKD     dni európskeho kultúrneho dedičstva 
EA     elektronický archív 
GIS     geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KN     kataster nehnuteľností 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MPR    mestská pamiatková rezervácia 
MV SR    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
NGR    námestník generálnej riaditeľky 
NhNKP   nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP, KP   národná kultúrna pamiatka 
NPÚ    Národní památkový ústav  
OAG    odbor archeológie 
ODGD    Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie 
ONKP    odbor národných kultúrnych pamiatok 
ONKPaPÚ   odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území 
OPS    Okresná pamiatková správa 
OMK PÚ SR   Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP     ochranné pásmo 
OPÚ    odbor pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva 
OPÚP    odbor preventívnej údržby pamiatok 
OPVŠS    odbor preskúmavania výkonu štátnej správy 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
PO     pamiatkový objekt 
PP     pamiatkový predmet 
PR     pamiatková rezervácia 
PRĽA    pamiatková rezervácia ľudovej architektúry 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ     pamiatková zóna 
PHÚ    Plán hlavných úloh 
S     spolupráca 
SKD    svetové kultúrne dedičstvo 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
SÚPS    Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 
SÚPSOP   Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
ŠÚPS    Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 
T     termín 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Z     zodpovednosť 
ZS     záväzné stanovisko 
ZŠ     základná škola 
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