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Výročná správa  
Pamiatkového úradu SR  

za rok 2009 
 
 

MK - 249/2010-103/1908 

Rezort:   Ministerstvo kultúry SR 
Typ hospodárenia:  rozpočtová organizácia 
 
 
 
Miesto konania verejného odpočtu:   

Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6,  Bratislava,  
veľká zasadačka  

Čas konania verejného odpočtu:   
8. 4. 2010 o 10,30 h. 

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR:  
   www.culture.gov.sk/odpocty/odpocty.html  
Výročná správa je na internetovej stránke organizácie:  

www.pamiatky.sk  
 



 2 

OBSAH 
               strana 

1.1. Identifikácia organizácie 3-4 
2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 5 
3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 6 
4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady 7-8 
5.5. Rozpočet organizácie 9-18 
6.6. Personálne otázky 18-20 
7.7. Ciele a prehľad ich plnenia 21-126 
8.8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2005 127-136 
9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

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

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

 
Poradné orgány: 

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

 
Zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 

Z. z. (ďalej len „pamiatkový zákon“) a Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. 
apríla 2002 číslo: MK  572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej 
republiky  bol zriadený od 1. 4. 2002 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový 
úrad SR“) a krajské pamiatkové úrady (ďalej len „úrady“). 

 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

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

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na 
rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 
ktorá na základe Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie a vecné 
prostriedky krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským ateliérom. 
Pamiatkový úrad SR je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských 
pamiatkových úradoch a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  
 
KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY 

Krajské pamiatkové úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR bez 
právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu v rozsahu § 
11 pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.  

Krajské pamiatkové úrady konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach 
samostatne. Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, 
Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 
 
 
OBLASTNÉ REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY 
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Oblastné reštaurátorské ateliéry sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 
bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na 
ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých ateliérov sú: Bratislava a Levoča. 
 
Telefón:  02/20 464 111 
Fax:   02/54 77 58 44 
e-mail:  jana.vargova@pamiatky.gov.sk, sekretariat.pusr@pamiatky.gov.sk  
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk  
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2.2  Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:  

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

 
STÁLE ČINNOSTI: 

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

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

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

 
DLHODOBÉ ČINNOSTI: 

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

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

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

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

V roku 2009 neuzavrel Pamiatkový úrad SR žiadny kontrakt. 
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4.4  Hlavné činnosti: 
Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú činnosť, 
j) poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom, 
k) spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a 

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

území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí. 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD 
 
a) sleduje stav a využívanie pamiatkového fondu a vykonáva štátny dohľad nad zabezpečením 

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

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

c) poskytuje krajským úradom a okresným úradom na ich požiadanie, ako aj samosprávnym krajom 
a obciam výpisy z ústredného zoznamu podľa ich územných obvodov (§ 11 ods. 2 písm. c), 

d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní 
pamiatkového fondu a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc (11 ods. 2 písm. d), 

e) v nevyhnutných prípadoch zabezpečuje dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych 
pamiatok (§ 11 ods. 2 písm. e), 
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f) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce (§ 11 
ods. 2 písm. f), 

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

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

 
a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného rozpisu 

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

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

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

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

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

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

k) Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
l) Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
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5. 5  Rozpočet organizácie 
 
                                                                                                                                     (v eurách) 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2008 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet  

2009 

Skutočnosť 
2009 

%  
čerpania 

4:3  

Index 
09/08x100  

4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Príjmy celkom 
z toho: 

 
1 130 385,72 

 
778 397 

 
778 397 

 
787 279,66 

 
133,05 

 
91,62 

200 Nedaňové 
príjmy  
z toho: 

 
543 517,22 

 
778 397 

 
778 397 

 
787 279,66 

 
101,14 

 
144,85 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

 
90 154,68 

 

 
308 702 

 
308 702 

 
518 037,10 

 
167,81 

 
574,61 

220 Adminin. 
popl. a iné popl. 

 
161 455,22 

 
444 135 

 
444 135 

 
147 433,97 

 
33,20 

 
91,32 

230 Kapitálové 
príjmy 

 
276 638,12 

 
16 597 

 
16 597 

 
112 201 

 
676,03 

 
40,56 

290 Iné nedaň. 
príjmy 

 
15 269,20 

 
8 963 

 
8 963 

 
9 607,59 

 
107,19 

 
62,92 

300 Granty a 
transfery 

 
586 868,50 

 
 

 
 

 
248 357,74 

 
 

 
42,32 

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

 
5 096 262,36 

 
5 981 677 

 
5 905 496 

 

 
5 925 553,95 

 

 
100,34 

 

 
116,27 

610 Mzdy,platy 
služ.príjmy 
a OOV  

 
2 457 379 

 
2 431 322 

 
2 666 162 

 
2 670 827,70 

 
100,17 

 
108,69 

620 Poistné a 
prísp. do poisť. 

 
858 859,46 

 
881 748 

 
931 824 

 
933 454,75 

 
100,18 

 
108,69 

630 Tovary 
a služby z toho: 

 
1 727 477,93 

 
2 619 978 

 
2 288 570 

 
2 302 331,50 

 
100,60 

 
133,28 

631 Cestovné 
náhrady 

 
79 466,24 

 
202 483 

 
83 000,47 

 
84 418,87 

 
101,71 

 
106,23 

632 Energie, 
voda a komun. 

 
456 549,16 

 
597 686 

 
485 768 

 
485 768 

 
100,00 

 
106,40 

 
633 Materiál  

 
138 790,48 

 
416 603 

 
323 873,60 

 
327 260,49 

 
101,05 

 
214,00 

 
634 Dopravné 

 
107 050,39 

 
139 415 

 
118 738,18 

 
118 738,18 

 
100,00 

 
110,92 

635 Rutinná 
a štand. údržba 

 
176 060,55 

 
569 940 

 
472 252,74 

 
472 252,74 

 
100,00 

 
268,23 

636 Nájomné za 
nájom 

 
73 823,28 

 
73 027 

 
114 503,23 

 
114 503,23 

 
100,00 

 
155,10 

 
637 Služby 

 
681 603,93 

 
620 824 

 
690 433,78 

 
699 389,99 

 
101,30 

 
102,61 
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640 Bežné 
transfery 
z toho: 

 
52 545,97 

 
48 629 

 
18 940 

 
18 940 

 
100,00 

 
36,04 

642 Transf. 
jednotl. 
a nezisk. PO 

 
52 147,65 

 
48 496 

 
18 741 

 
18 741 

 
100,00 

 
35,94 

649 Transf. do 
zahraničia 

 
398,32 

 
133 

 
199 

 
199 

 
100,00 

 
49,96 

700 Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

 
 

1 666 633,47 

 
 
 

 
 

1 189 087 

 
 

1 417 302,17 

 
 

119,19 

 
 

85,04 
710 Obstar.kap. 
aktív 

 
1 666 633,47 

 
 

 
1 189 087 

 
1 417 302,17 

 
119,19 

 
85,04 

Výdavky 
celkom   
/ BV + KV / 

 
6 762 895,83 

 
5 981 677 

 
7 094 583 

 
7 342 856,12 

 
103,49 

 
108,58 

 
Schválený rozpočet príjmov bol v sume 778 397,- €. Celkové príjmy za rok 2009 v rámci zdroja 111 
boli dosiahnuté v sume 787 279,66 €.  
Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 5 981 677,- €, z toho bežné výdavky vo výške 
5 981 677,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 
     V roku 2009 bolo realizovaných 15 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval 
celkové výdavky vo výške 7 094 583,- €, z toho bežné výdavky vo výške  
5 905 496,- € a kapitálové výdavky v sume 1 198 087,- €. 
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2009 predstavuje sumu 7 342 856,12 €, z toho 
bežné výdavky  5 925 553,95 € a kapitálové výdavky vo výške 1 417 302,17 €. Organizácia čerpala 
celkové výdavky vo výške 103,49% z upraveného rozpočtu k 31.12.2009. 
 
Príjmy organizácie 
 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2009 so skutočnosťou r.2008 
                                                                                                                                     v € 

 
Zdroj  Položka Názov rozpočtovej položky 

Skutočnosť k 
31.12.2008 

Skutočnosť k 
31.12.2009 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 90 154,68 518 037,10 
111 220 Admin. a iné poplatky a platby 161 455,22 147 433,97 
111 230 Kapitálové príjmy 276 638,12 112 201,00 
111 290 Iné nedaňové príjmy 15 269,20 9 607,59 
111 200 Nedaňové príjmy 543 517,22 787 279,66 
14 310 Tuzemské bežné granty a transfery  4 813,12 11 477,87 
14 320 Tuzemské kapitálové granty 5 808,94 0 
14 300 Granty a transfery 10 622,06 11 477,87 
72c 310 Tuzemské bežné granty a transfery 92 046,74 8 662,00 
72c 320 Granty 483 469,43 228 216,87 
72h 310 Tuzemské bežné granty a transfery 730,27  
72 300 Granty a transfery 576 246,44 236 879,87 

  Celkové príjmy          1 130 385,72       1 035 637,40 
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V roku 2009 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie vyššie v porovnaní s rokom 
2008. Toto vyššie plnenie príjmov bolo spôsobené uhradením nájomného za roky 2008 a 2009 za 
budovu na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorú prenajímame americkému veľvyslanectvu, 
ako aj zvýšením príjmov z reštaurovania z dôvodu dostatku zákazok a zlepšených možností 
zabezpečiť finančne materiálové a iné náklady na reštaurovanie z výdavkov organizácie. Upravený 
rozpočet príjmov na rok 2009 bol vo výške 778 397,- €, ktorý organizácia  prekročila na sumu 
787 279,66 €. Mimorozpočtové príjmy zdroj 14 a 72 organizácia dosiahla vo výške  248 357,74 €, 
ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu výdavkov použila. 
 
 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 518 037,10 €, z toho za prenajaté nebytové 
priestory 518 037,10 €. Výrazné plnenie príjmov tejto položky tvorí uhradené nájomné za 
roky 2008 a 2009 za budovu amerického veľvyslanectva na Hviezdoslavovom námestí 
v Bratislave. 

- Rozpočtovú položku 220 Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali v sume  
444 135,- €, plnenie predstavuje  147 433,97 €, z toho za porušenie zákona č. 49/2002 
o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 16 597,- € a plnenie je 28 152,73 € a za 
reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby CHTO a OGD celkom 
119 281,24 €. 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 plne zabezpečiť financovanie reštaurovania z 
rozpočtových výdavkov na hlavnú činnosť. 

- Rozpočtovú položku 230 Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 16 597,- €,  plnenie je 
112 201,- €. PÚ SR realizoval odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v súlade so 
zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – garáž 
v Humennom v celkovej sume 7 200,- € a nehnuteľnosť v Nových Zámkoch v celkovej sume 
105 001,- €. 

- Rozpočtovú položku 290 Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  8 963,- €, celkové 
plnenie je v sume  9 607,59 €, z toho dobropisy za preplatky energií v sume 9 526,39 €. 

 
Granty a mimorozpočtové príjmy – zdroj 14 a 72 
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2009 získal v rámci zdrojov 14 a 72 nasledovné príjmy: 
 

1. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume       11 477,87 € 
2. Zdroj 72 C 

       -    kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume        8 663,- € 
 -    kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume   228 216,87 € 
  Spolu zdroj 14 +72        248 357, 74 € 

 
Granty a mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu 248 357,74 €. Tieto finančné 
prostriedky predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR a ich 
použitie analyzujeme v časti 1.3.1. Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie  
a programovej štruktúry. 
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Výdavky organizácie  
 

     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 5 981 677,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške 5 981 677,- €.  
     V roku bolo realizovaných 15 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje celkové 
výdavky vo výške 7 094 583,- €. 
                                                                                                     v € 

Program Podprogram € 
08S 08S0108 5 862 043 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
5 688 897 

173 146 
08T 08T0103 170 800 
z toho: 
bežné výdavky 

 
 

 
170 800 

08T 08T0104 26 487 
z toho: 
bežné výdavky 

  
26 487 

08T 08T0105 1 035 253 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
19 312 

1 015 941 
 
 
Program 08S  
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
Bežné výdavky  
     Za rok 2009 sa bežné výdavky čerpali do výšky  5 688 831,74 €, čo je plnenie na 99,99     %. 
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 
 
 
Ukazovateľ 

Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
2 431 322 

 
2 666 162 

 
2 666 162 

 
100 

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

 
881 748 

 
931 824 

 
931 824 

 
100 

630  Tovary a ďalšie 
       Služby 

 
2 619 978 

 
2 071 971 

 
2 071 905,74 

 
99,99 

 
640 bežné transfery 

 
48 629 

 
18 940 

 
18 940 

 
100 

 
       Celkom 

 
5 981 677 

 
5 688 897 

 
5 688 831,74 

 
99,99 

 
     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z bežných 
výdavkov za rok 2009 sumu  5 688 831,74 €, čo je čerpanie na 99,99  %. 
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V rámci rozpočtovej kategórie 630 Tovary a služby bolo uplatnené viazanie finančných prostriedkov 
v sume 119 634,- € na základe opatrenia MF SR z dôvodu hospodárskej krízy. Ďalej bol z tejto 
kategórie riešený dlhodobý deficit mzdových finančných prostriedkov presunom do kategórie 610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 234 840,- € a príslušné vykrytie kategórie 620 Poistné 
a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP v sume  82 077,- €. 
 
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  
kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
% čerpania 

k uprav. 
rozpočtu 

611 - Tarifný plat 2 019 684 2 166 322 2 166 322 100 
612 - Príplatky 398 327 414 034 414 034 100 
614 - Odmeny 13 278 85 806 85 806 100 
616 - Doplatok k platu 33 0 0 0 
         
610 - Spolu 

 
2 431 322 

 
2 666 162 

  
2 666 162 

 
100 

 
 K 31. 12. 2009 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 2 666 162,- € a čerpanie vo 
výške 2 666 132,- €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti Pracovníci 
a mzdový vývoj.  
 
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 

 
316 528 

 
293 828 

 
293 828 

 
100 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
533 220 

 
615 996 

 
615 996 

 
100 

627 – Príspevok do 
doplnk. dôch. poisťovní 

 
32 000 

 
22 000 

 
22 000 

 
100 

 
620 – Poistné a príspevky 

 
881 748 

 
931 824 

 
931 824 

 
100 

 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu 931 824,- €  a čerpanie za rok 
2009 bolo na 100,00 %. Čerpanie poistného zodpovedá objemu miezd. 
kategória 630 - Tovary a služby  
     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa jednotlivých 
položiek v nasledovnej tabuľke :   
                                                                                                                                 v € 

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
rozpočet 

 
Čerpanie za 

     rok 2009 

% 
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

 
630 – Tovary a ďalšie služby v tom: 2 619 978 2 071 971 2 071 905,74 99,99 
- 631  Cestovné výdavky 202 483 61 000,47 61 000,47 100,00 
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- 632  Energie, voda a komunikácie 597 686 485 768,00 485 768,00 100,00 
- 633  Materiál a služby  416 603 274 561,60 274 496,34 99,99 
- 634  Dopravné 139 415 118 738,18 118 738,18 100,00 
- 635  Rutinná a štandardná údržba 569 940 472 252,74 472 252,74 100,00 
- 636  Nájomné za prenájom 73 027 114 503,23 114 503,23 100,00 
- 637  Tovary a ďalšie služby 620 824 545 146,78 545 146,78 100,00 

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

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

krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa.  
� položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú podpoložky: 

-  632 001 - energie  - zvýšenie čerpanie tejto podpoložky v porovnaní s rokom 2008 bolo 
spôsobené zlepšením vybavenosti úradu v oblasti informatiky a reprografickej techniky. 
- 632 003 – poštovné a telekom. služby  

 
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2009 udáva nasledujúca tabuľka: 
 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v € 
za rok 2008 

Čerpanie v € 
za rok 2009 

Elektrická energia 102 361,5 164 434,79 
Plyn 206 822,91 167 742,79 
Vodné a stočné 12 812,78 14 872,62 
Ostatná energia   
Spolu 321 997,19 347 050,20 

 
� 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 nutnosť obnovy autoparku. Vysoké výdavky na opravu automobilov sa stávajú 
neekonomické. 

 
Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2009  
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. 

obd. 
 za rok 2008 (v lit./€) 

 Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2009 (v lit./€) 

 litre € litre € 
Benzín 37 689,48 47 890,63 38 299,79 44 848,73 
Nafta  3 179,50 4 309,62 4 337,32 4 891,72 
Spolu 40 868,98 52 200,25 42 637,11 49 740,45 

 
� položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - boli financované: 

- oprava strechy objektu na námestí Majstra Pavla č. 41 v Levoči (strešná krytina odpadávala 
na námestie) 

- oprava havarijného stavu vodovodného potrubia, Cesta na Červený most 6, Bratislava (zemné 
práce a výmena cca 20 m potrubia) 
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- generálna oprava výťahu, Cesta na Červený most 6, Bratislava (podľa revíznych správ bola 
prevádzka výťahu už nebezpečná) 

- reparácia okien z čelnej strany objektu na Hviezdoslavovom nám. Bratislava (americké 
veľvyslanectvo) a p. 

� položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie ovplyvnilo nájomné za 
reprografickú techniku a zvýšenie nájomného za nebytové priestory.  

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

 
kategória 640  - Bežné transfery  

V tejto kategórii bol schválený rozpočet 48 629,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 
podpoložka 642 006 Na členské príspevky                           0,- € 
podpoložka 642 012 Na odstupné                                       0,- € 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                         8 849,- €                       
podpoložka 642 015 Na nemocenské                     9 892,- € 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii            199,- €           
 
Kategória 700 Kapitálové výdavky  
Program 08S 
Podprogram 08S0108 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
Pamiatkovému úradu boli rozpočtovým opatrením č. 5/KV, list č. MK-1759/09-100/4903 presunuté 
finančné prostriedky z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v podprograme 08S0108 – Ochrana 
pamiatkového fondu, kat. 700 kapitálové výdavky, položka 718, podpoložka 718 004 – 
Rekonštrukcia a modernizácia prevádz. strojov, prístrojov a zariadení v sume 17 736,- €. Tieto 
finančné prostriedky boli účelovo určené na odstránenie havarijného stavu kotolne v Pamiatkovom 
úrade SR.  
 
Rozpočtovým opatrením č. 11/KV, list č. MK-1759/09-100/12868 boli presunuté finančné 
prostriedky z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v podprograme 08S0108 – Ochrana 
pamiatkového fondu, kat. 700 kapitálové výdavky, položka 717, podpoložka 717 002 – 
Rekonštrukcia a modernizácia v sume 155 410,- €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na 
rekonštrukciu historického objektu Červený Kláštor – objekt B. V rámci tejto rekonštrukcie 
z uvedených finančných prostriedkov ako aj z finančných prostriedkov Nadácie SPP bola 
zrealizovaná 1. etapa rekonštrukcie objektu „B“ a bolo vydané dočasné povolenie užívania. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 

Program 08S0108 Podpoložka 
Rozpočet    
      v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2009 

 717 002 155 410 155 410,00 
 718 004 17 736 17 735,84 
Spolu  173 146 173 145,84 
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Program 08T 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.2 – list MK - 1759/2009-100/4199 zo dňa 25. marca 2009 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia 
politík,  podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 Tovary a ďalšie služby 
o čiastku 170 800,- € účelovo určenú v rámci prioritných projektov v r. 2009 na financovanie týchto 
aktivít: 
 

� Vypracovanie zásad ochrany pre pamiatkové územia  28 000,- € 
� Súpis pamiatok na území Slovenska     40 000,- € 
� Monumentorum Tutella – vydanie 2 ks zborníkov    20 800,- € 
� Cena Pamiatok a múzeí 2009        4 000,- € 
� Výskum a obnova sakrálnej architektúry – seminár     6 000,- € 
� Zlepšenie riadenia turizmu – európsky seminár            - 16 000,- € 
� Špecializ. archeol. výskum v oblasti kultúr. dedičstva          + 16 000,- € 
� Propagácia a prezentácia lokalít svet. dedičstva      8 000,- € 
� Stretnutie riaditeľov pamiatkových inštitúcií EÚ    18 000,- € 
� Spracovanie komplexnej analýzy – industriálna  architektúra  30 000,- € 

 
Rozpočtovým opatrením č.10 – list MK - 1759/2009-100/15268 zo dňa 15. 12. 2009 bol realizovaný 
presun v rámci prioritných projektov Pamiatkového úradu SR v rámci bežných výdavkoch 
v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít 
PO a RO kat. 630 Tovary a ďalšie služby. Menovite išlo o presun 16 000,- € z projektu „Zlepšenie 
riadenia turizmu – európsky seminár“ na projekt „Špecializovaný archeologický výskum v oblasti 
kultúrneho dedičstva“. Tento presun sa uskutočnil z dôvodu zmeny termínu európskeho seminára, 
ktorý sa uskutoční až v roku 2010. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
        v € 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2009 

 631 001 6 000 6 000,00 
 631 002 16 000 0,00 
 633 006 30 000 30 000,00 
 637 001 18 000 18 000,00 
 637 002 4 000 3 998,57 
 637 003 8 000 7 998,49 
 637 004 20 800 20 799,97 
 637 005 16 000 16 000 
 637 010 40 000 39 999,52 
 637 011 28 000 28 000,00 
Spolu  170 800 170 796,55 
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Program 08T 
Podprogram 08T0104 - Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
 
 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.3 – list MK 1759/2009-100/4027 zo dňa 26. marca 2009 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0104 Prezentácia 
kultúrnych aktivít v zahraničí, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o sumu 16 000,- € a rozpočtovým 
opatrením č.6 – list MK  1759/2009-100/5945 zo dňa 4. mája 2009 bol upravený rozpočet 
Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít 
v zahraničí, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o sumu 10 487,- €, ktoré boli  účelovo určené na 
financovanie nasledovných kultúrnych  aktivít: 
 
� Vyslanie do zahraničia      16 000,- € 
� Výstava svetového dedičstva v Portugalsku   10 487,- € 

v € 

Program 08T0104 Podpoložka 
Rozpočet    
      v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2009 

 631 002 16 000 15 989,13 
 637 001 10 487 10 483,66 
Spolu  26 487 26 472,79 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.3 – list MK  1759/2009-100/4027 zo dňa 26. marca 2009 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0105 o sumu 
19 312,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené  na: 
 
� MS Office Profesional Plus 2007   12 495,- € 
� PCinfo Magic EYE       6 817,- € 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č. 1/KV list MK-1759/09-100/3485 bol upravený rozpočet  v podprograme 
08T0105 o sumu 16 096,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené  na  vybudovanie štruktúrovanej 
kabeláže pre KPÚ B. Bystrica, ORA Levoča  a prac. Levoča. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 8/KV list MK-1759/09-100/14216 bol upravený rozpočet  
v podprograme 08T0105 o sumu 999 845,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené na Projekt 
implementácie špecifického prostredia DMS Pamiatkového úradu SR. 
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Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

 
 

Program 08T0105 Položka 
Rozpočet     
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2009 

MS Office Profesional Plus 2007 633 013 6 817 6 817 
PCinfo Magic EYE 633 018 12 495 12 472 
Spolu 600 x 19 312 19 312 
Vybud. štrukt. kabeláže 713 002 16 096 16 095,15 
Projekt implementácie 711 003 541 212 541 212 
špecifického prostredia DMS 711 004 59 404 59 403,31 
Pamiatkového úradu SR 713 002 399 229 399 229 
Spolu 700 x 1 015 941 1 015 939,46 

Spolu 600 + 700 x 1 035 253 1 035 251,46 
 
Mimorozpočtové prostriedky   

 
� zdroj 14 – účelové prostriedky na riešenie úloh:  

- Moderná architektúra v sume 6 074,48 € 
- Predrománske a románske umenie na Slovensku v sume 6 804,75 €  
- dotácia na podporu kultúry od Nitrianskeho samosprávneho kraja v sume 300,- € 

 
� zdroj 72c  

- grant SPP účelovo určený na opravu kláštora Kartuziánov v Červenom Kláštore v sume 
228 216,87 € 

- grant od mesta Trnava v sume 8 663,- € určený na prezentáciu Dní svetového dedičstva, 
vyhotovenie zborníka 

 
Skutočné čerpanie mimorozpočtových zdrojov k 31. 12. 2009 uvádzame v tabuľke č. 5. 
 
 

6.6   Personálne otázky 
 
Stav zamestnancov  
 
     Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 číslo MK 1759/2009-100/508 
zo dňa 21. 1. 2009 bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ SR“) pre rok 2009 
stanovený limit zamestnancov v počte 316, bez členenia na štátnych zamestnancov a zamestnancov 
pri výkone prác vo verejnom záujme. Rozpočtovým opatrením č. 12 bol limit počtu zamestnancov 
upravený na 314. Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme je internou záležitosťou PÚ SR a je nasledovné: 

-  176 štátnych zamestnancov 
- 140 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  

 PÚ SR mal k 1. 1. 2009  zo 140 funkčných miest pri výkone prác vo verejnom záujme mal  140 
zamestnancov z toho 3 zamestnanci boli mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (1) 
a rodičovskej dovolenky (2). Zo 176 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo obsadených  176 
miest, z toho bolo 9 zamestnancov mimo evidenčný počet z dôvodu materskej dovolenky (2) 
a rodičovskej dovolenky (7).  
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Vývoj v stave zamestnancov v sledovanom období bol nasledovný: 
 

- Štátna služba: zo 176 štátnych zamestnancov  nastúpilo na materskú dovolenku 7 
zamestnankýň, na ich zastupovanie boli prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej služby. 9 
zamestnankýň začalo čerpať rodičovskú dovolenku, činnosti jednej z nich sú prerozdelené 
medzi ostatných zamestnancov organizačnej zložky, ktorej je súčasťou a ostatné 
zamestnankyne zastupuje prijatý zamestnanec v dočasnej štátnej službe. K poslednému dňu 
sledovaného obdobia bolo 14 zamestnankýň mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej 
a rodičovskej dovolenky, počas tejto doby ich zastupujú  13 zamestnanci v dočasnej štátnej 
službe. Štátnozamestnanecký  pomer skončilo 12 zamestnancov, z toho 1 trvalým preložením 
do iného služobného úradu v inom odbore štátnej služby 4 zamestnanci na vlastnú žiadosť 
z dôvodu odchodu do starobného dôchodku a 7 zamestnanci na vlastnú žiadosť z dôvodu 
zmeny zamestnávateľa, 1 zamestnanec z dôvodu uplynutia doby dočasnej štátnej služby. 
Štátnozamestnanecký pomer vznikol 17 zamestnanom. Na voľné miesta nastúpilo 11 
zamestnancov, do dočasnej ŠS na dobu zastupovania počas MD a RD nastúpilo 5 
zamestnancov a 1 zamestnanec na ½ úväzok. Z celkového počtu štátnych zamestnancov 
k poslednému dňu sledovaného obdobia 169,5 pracujú dve štátne zamestnankyne  na kratší 
služobný čas. 

 
- Výkon práce vo verejnom záujme: zo 140 zamestnancov vykonávajúcich práce   vo verejnom 

záujme nastúpili 3 zamestnankyne na materskú dovolenku, za všetky bola prijatá náhrada na 
zastupovanie. K poslednému dňu sledovaného obdobia boli na materskej dovolenke  1 
zamestnankyňa a 5 zamestnankýň na rodičovskej dovolenke, z toho jedna zamestnankyňa sa 
po jej skončení do zamestnania nevráti, nakoľko jej funkčné miesto bolo zrušené ku dňu 
31.12.2007.  V sledovanom období  ukončili pracovný pomer 8 zamestnanci. 3 z dôvodu 
odchodu do dôchodku, 4 z dôvodu zmeny zamestnávateľa, jednému skončila doba určitá. Za 
rovnaké obdobie nastúpilo 15 zamestnancov, 5 na zastupovanie počas MD a RD, 1 počas 
dlhodobej choroby, ostatní na uvoľnené miesta. Z celkového počtu zamestnancov 
k poslednému dňu sledovaného obdobia 137,7 pracujú na kratší pracovný úväzok 12 
zamestnanci, z toho 2 z dôvodu zdravotného postihnutia.  

         
- V  roku 2009 mal PÚ SR uzatvorenú Dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania 

absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa 
§ 51 zákona NRSR č. 5/2004 2004 Z.z. o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prostredníctvom Pamiatkového úradu SR, 
 Krajských pamiatkových úradov Nitra a Trenčín, pracovisko Prievidza - Dohody 
o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52a zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Tieto činnosti  boli vykonávané  bez nároku na plat.  

 
Úlohy PÚ SR boli za rok 2009 plnené  zamestnancami  napriek nenaplnenému stavu 

zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch kategóriách a to zvýšeným úsilím 
zamestnancov v pracovnom pomere, resp v štátnej službe, čo sa riešilo finančným ohodnotením vo 
forme mimoriadnych odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní prác a 
dohodami o brigádnickej práci študentov.    

Počas roku 2009  bolo uzatvorených 167 dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, z toho 
28 dohôd o pracovnej činnosti, 119 dohôd o vykonaní práce a 20 dohôd o brigádnickej práci 
študenta. Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sme sa snažili 
zabezpečiť činnosti, ktoré by nebolo ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere 
a súčasne dodržať stanovený limit zamestnancov, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci 
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krajských pamiatkových úradov po území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, 
administratívne práce na aktualizácii UZPF a v archíve, pomocné práce pri archeologických 
výskumoch,  prípadne sa týmto spôsobom riešil problém nedostatku zamestnancov v oblasti 
reštaurovania s ohľadom na krátkosť termínov vykonania prác,  poveternostné a pod.  
 
Vývoj miezd 
 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  č. MK 1759/2009-100/508 zo dňa 21. 
1. 2009 nám určilo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2009 – rozpočtová položka 
610 – nasledovne: celkom 2 431 322 €, bez členenia na štátnu a „verejnú“ službu. Rozpočtovými 
opatreniami č. 6, 7, 12 a 14 bola kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV upravené na 
2 666 162,- €. 

 
Čerpanie bolo nasledovné: 
 
Celkom        2 670 827,70  € 
z toho: 
- tarifné platy    2 009 004,47 € 
- príplatky            449 631,92 € 

z toho:   - za riadenie        35 948,62 € 
                                    - osobné      382 170,36 € 
                                    - zastupovanie        990,70 € 

 
 -    odmeny      91 079,14 €  
      z toho:  
                 - jubilejné        8 078,50 € 
 -    náhrady mzdy    121 111,94  € 
 
Náhrady príjmu za dočasnú PN predstavovali sumu   7 887,91 € 
 
Odchodné  bolo vyplatené vo výške   10 801,50 €. 
 

Rozdiel vyplatených mzdových prostriedkov v porovnaní s rozpočtom je spôsobený 
vyplatením odmien z mimorozpočtových zdrojov, ktoré sa týkali prác na projektoch na základe 
podpísaných zmlúv.           
 
       V  roku 2009 bolo vyčerpaných spolu  na OON  spolu 1 995 063,18  €, z toho na  
- dohody o vykonaní  prác    119 406,68  € 
- dohody o pracovnej činnosti     54 988,50  € 
- dohody o brigádnickej práci študenta  13 866,50  € 
               



 1 

 



 2 
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7.7  Ciele a prehľad ich plnenia   
 
Plnenie plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2009: 
 
1. Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 

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

 Z: ÚVŠS  
 S: KPÚ 
 

„Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu “ je 
od roku 2000 nosnou úlohou PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom spracovávaní 
aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP s aktualizáciou údajov 
z katastra, opisom stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným rozpisom objektovej skladby,  
dôkladným  poznaním a špecifikáciou  pamiatkových hodnôt NKP v rámci  jedného okresu a kraja.  
Na riešení tejto úlohy sa podieľajú   KPÚ so svojimi pracoviskami a všetky odbory Úseku výkonu 
štátnej správy PÚ SR.  

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

a) Zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2008. 
 T: 01/2009 
 Z: ÚVŠS 
 S: KPÚ, ONKP, OPÚ, OŠIS 

Plnenie:  
V 01/2009, po dodaní vypracovaných aktualizačných listov za posledný štvrťrok 2008 od 

všetkých KPÚ, bolo spracované vyhodnotenie realizácie úlohy za celý rok 2008. Výsledok bol 
zapracovaný do Rozborov činnosti PÚ SR za rok 2008.  Následne bol po dodaní podkladov od KPÚ 
dopracovaný a schválený harmonogram na rok 2009 s rozpisom počtu NKP na jednotlivých 
spracovateľov úlohy v štvrťročných plánoch a zodpovedným garantom úlohy Mgr. Ľ. Szerdovou 
vypracovaný krycí list k realizácii úlohy v roku 2009.     
 

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

 T: 03,06,09,12/2009 
 Z: ÚVŠS, KPÚ 
Plnenie: 

V  roku  2009 bola spracovaná revízia 365 nehnuteľných NKP a  566 hnuteľných NKP.  Väčšina 
aktualizačných  listov NKP  bola spracovaná v zmysle  príslušných metodických pokynov.  Tie, 
ktoré neboli spracované v zmysle metodiky,  boli zaslané KPÚ na opravu.  Priebežne sa pokračuje  
v opravách  aktualizačných listov, ktoré v uplynulých  rokoch neboli spracované v zmysle metodiky 
(KPÚ Košice, Banská Bystrica, Prešov).  Niektoré aktualizačné listy dopracovali  a doplnili priamo 
pracovníci OŠIS – cca 20 objektov.  Plnenie  v nižšom objeme oproti plánu v niektorých KPÚ 
(Bratislava, Banská Bystrica) je odôvodnený vysokým počtom a závažnosťou agendy štátnej správy.  
Celkové plnenie je napriek tomu cca na úrovni roka 2008.  
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Problém s kvantitatívnym aj kvalitatívnym riešením úlohy sa čiastočne rieši dohodou o vykonaní 
práce s externými odborníkmi.  

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

c) Kontrola, evidencia a archivovanie aktualizačných listov NKP. 
 T: 03,06,09,12/2009  
 Z : ÚVŠS, ONKP, OPÚ, OŠIS 
Plnenie: 

Úsek výkonu štátnej správy  a odborných činností v spolupráci s Odborom národných kultúrnych 
pamiatok,  Odborom pamiatkových území a Odborom štátneho informačného systému   vykonával 
koordináciu postupu prác v rámci všetkých KPÚ (kontrola spracovania v zmysle metodiky, 
kompletnosti doručených aktualizačných listov, sledovanie a evidencia stavu spracovania 
aktualizačných listov,   doplnenie aktualizačných listov). 

Zároveň zamestnanci  úseku priebežne riešili metodické otázky (rozpis objektovej skladby, 
špecifikáciu pamiatkovej ochrany a i.), poskytovali inštruktáže a konzultácie. 

Aktualizačné listy  boli odstupované  Odboru štátneho informačného systému, kde podliehajú 
osobitému režimu a archívnemu poriadku  „Operátov  ÚZPF“.  Odbor štátneho informačného 
systému kompletizoval aktualizačné listy (aktualizačný list,  digitálna podoba textu a dokumentácie) 
nitrianskeho kraja a vybraných okresov žilinského a prešovského kraja (501, 502, 504, 506, 507, 
509, 701, 703, 707, 708, 712), tak aby sa mohlo pristúpiť k ich vloženiu do databáz. Aktualizačné 
listy vyhotovené ešte v programe  T-602 bolo nutné konvertovať do wordu (cca 60 textov: okres 
Bardejov, Prešov, Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno).  Aktualizačné listy  s navrhovanou 
zmenou ochrany a návrhom na zrušenie NKP boli odstupované Odboru štátneho informačného 
systému na  konanie vo veci zmeny vyhlásenia, prípadne zrušenia vyhlásenia.  

 
d) Aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov z Revízie ÚZPF (formulár automatizovaného 

registra, vkladanie textov do databáz, vkladanie fotografií do databáz). 
 T: 03,06,09,12/2009 
 Z: OŠIS 
Plnenie: 
 Odbor štátneho informačného systému  pokračoval v zavádzaní elektronickej formy 
aktualizačných listov do AIS OP.  Vyrovnanie značného sklzu v zavádzaní  elektronickej podoby 
aktualizačných listov do AIS OP sa podarilo v  riešiť dohodami o vykonaní práce.  V  roku 2009 
bolo  zavedených 2439  nehnuteľných PO a 2834 hnuteľných PP.  Celkovo je zavedených 
v databázach SQL 5930 nehnuteľných PO a 8663 hnuteľných PP. Priebežne boli aktualizované 
v AISOP údaje ďalších NKP.   
      

e) Spracovanie návrhov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia objektov za NKP na základe 
podnetov z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenskej 
republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na základe aktuálnych podnetov. 
Spracovávanie databázy podnetov  a návrhov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie 
vyhlásenia objektov za NKP. 

T: 06,12/2009 
Z: ONKP, OŠIS, KPÚ 
S: OPÚ 
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Plnenie: 
 
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 národných kultúrnych pamiatok 
Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na základe aktuálnych podnetov.  
Po dokončení   rozpracovaných návrhov z roku 2008 sa vyhodnotili (ich opodstatnenosť a priorita) 
evidované  podnety   a rozdelili na spracovanie návrhov na vyhlásenie medzi OŠIS, KPÚ, ONKP.  

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 a zaslanie Ministerstvu kultúry SR na 
rozhodnutie (do 30. 05. 2009),    spracovanie rozhodnutia Ministerstva kultúry SR (do 30. 05. 2009) 
a PÚ SR (od 01. 06. 2009).  Po nadobudnutí právoplatnosti vyhlásenia  veci za NKP vkladanie textov 
a obrazových príloh do registra hnuteľných a nehnuteľných NKP. 

Databázu podnetov a návrhov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov za 
NKP vedie OŠIS. Databáza je aktualizovaná priebežne (základné údaje o objekte, stav spracovania 
návrhu, meno spracovateľa návrhu), je prístupná na publicu na Sqlserver 2 -> 1UZPF_agenda  -> 
1Návrhy _2009. 

V dobe od 01. 01. 2009 do 30. 05. 2009 pokračoval PÚ SR  v zasielaní návrhov na vyhlásenie za 
NKP na rozhodnutie MK SR, od 01. 06. 2009 sa táto kompetencia presunula v zmysle novely 
zákona č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na PÚSR, vykonávateľom je odbor ŠIS. K 31. 
12. 2009 eviduje PÚ SR 1568  podnetov na návrh na vyhlásenie  veci za NKP.  

 „Komisiou pre posudzovanie pamiatkového fondu“ bolo v roku 2009 posúdených 197 návrhov 
a podnetov, z toho  bolo odsúhlasených 118 návrhov na vyhlásenie veci za NKP, 11 návrhov na 
zrušenie ochrany a 31 návrhov na zmenu vyhlásenia. Zamietnutých bolo   37 návrhov na vyhlásenie 
a zrušenie vyhlásenia. V roku 2009 bolo vyhlásených za NKP a zapísaných do ÚZPF 37 
nehnuteľných KP/94 PO a 25 hnuteľných KP/54 PP.  
OŠIS, ÚZPF - vydané rozhodnutia a spracované návrhy v roku 2009: 
                                                                 vydané rozhodnutia            spracované návrhy 
Peter  Škulavík                                                    16                                           2 
Ľubica Bartosiewiczová                                       3                                            1 
Darina Brósková                                                 20                                            1 
Ingrid Gajdošová                                                14                                           35PP                
Katarína Škandíková                                          31                                           18 
Ilona Cónová                                               0          37 PP 
Spolu                                                                   84                                           57 
 
 
 

f) Revízia a aktualizácia evidencie nástenných malieb, vkladanie do databázy výtvarných súčastí 
architektúry. 

T: 12/2009 
Z: ONKP 
S: OŠIS, KPÚ, OOA 
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Plnenie: 
Cieľom tejto časti úlohy je vytvorenie ďalšej databázy výtvarných súčastí  architektúry (VSA), 

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

Riešitelia z Odboru NKP dokončili spracovanie  databázy  o nástenných maľbách z okr. 
Ružomberok.   
 

g) Súpis národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. 
T: 12/2009 
Z: ÚVŠS, KPÚ Nitra, KPÚ Trnava, ÚGR – referát edično-
propagačných činností, EPÚ 
S: ONKP, OPÚ, OOA, OŠIS, OdGD 

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

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

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

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

V 1. kvartáli roku 2009 sa práce sústredili najmä na finalizáciu publikácie „Národné kultúrne 
pamiatky na Slovensku, okres Ružomberok“  a to  jej definitívnej grafickej úprave,     záverečné 
korektúry textov a ich zapracovanie.  Publikácia vyšla vo februári 2009 vo Vydavateľstve  
SLOVART, spol. s.r.o. Publikácia bola slávnostne prezentovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa 
pamiatok 25. 04. 2009 v Červenom Kláštore. Verejnosti bola predstavená vo vysielaní  Slovenského 
rozhlasu,  na stanici Devín, 17. 04. 2009 a  v Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá 
2/2009.  Pamiatkový úrad SR spolu s vydavateľstvom SLOVART za ňu získal  výročnú cenu 
časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2008 v kategórii „Publikácia“.  

V 2.- 4. kvartáli sa práce sústredili najmä na prípravu publikácie „Národné kultúrne pamiatky na 
Slovensku, okres Martin“. Pokračovalo sa v  archívnom výskume,  výbere obrazovej prílohy z 
Archívu PÚ SR a fondov ďalších  archívov  (Archív   literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice v Martine,   Ústredný archív geodézie a kartografie, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Budapest, Archív NBS) a  jej  spracovanie  (Archív, OGD), pokračovalo sa  v spracovaní textov 
úvodných kapitol a zapracovaní poznatkov z najnovších pamiatkových výskumov.    

Priebežne pokračujú  autorské kolektívy, do ktorých boli okrem zamestnancov PÚ SR zahrnutí aj 
odborníci z externého prostredia,  na príprave ďalších dielov edície. Problémy s kvalitou 
jednotlivých textov bolo potrebné  riešiť zmenou obsadenia autorských kolektívov, resp. ich 
posilnením o ďalších odborníkov.   
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h) Príprava harmonogramu na r. 2010. 

T: 11/2009 
Z: KPÚ 
S: ÚVŠS, ONKP, OPÚ 

Plnenie: 
 Prioritou harmonogramu na rok 2010 je dopracovať okresy, v ktorých sa začala revízia 
v minulých rokoch.   Z toho dôvodu sú do plánu zahrnuté aj  opravy aktualizačných listov,  najmä 
pokiaľ sa jedná o zásadné opravy rovnajúce sa vypracovaniu nového aktualizačného listu. 
Definitívne (s rozpisom na zamestnancov a NKP) bude harmonogram uzavretý 26. 02. 2010.  
 Druhou prioritou, týkajúcou sa najmä PÚ SR, je zavádzanie digitálnej podoby aktualizačných 
listov zaslaných KPÚ v minulých rokoch do SQL.  
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2. Základný výskum a revízia pamiatkových území.  
 

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

 T: 12/2009 
 Z: OPÚ 
 S: OŠIS, KPÚ 
Plnenie: 

 
Úloha bola riešená z podnetu MK SR na základe schváleného harmonogramu . V súlade s týmto 

boli zaslané na MK SR: 
-  návrh na rozšírenie PZ Hniezdne (Dvořáková – spolupráca Kowalski, Režná) 
-  návrh na vyhlásenie PZ Liptovský Mikuláš, historické jadro (Kowalski) 
-  návrh na vyhlásenie PZ Liptovský Mikuláš - Palúdzka, (Dvořáková – spolupráca Kowalski) 
-  návrh na vyhlásenie PZ Liptovský Mikuláš - Ondrášová (Dvořáková – spolupráca Kowalski) 
-  návrh na vyhlásenie PZ Liptovský Mikuláš – Okoličné (Dvořáková – spolupráca Kowalski) 
-  stiahnutie návrhu na redukciu PZ Nižná Boca (po terénnom šetrení a konzultácii s KPÚ) 

(Dvořáková) 
-  PZ Rimavské Janovce - späťvzatie návrhu na zrušenie(Tuhárska) 
-  PZ Markušovce - späťvzatie návrhu na zúženie, upresnenia zaslané katastru (Mgr.Kowalski) 
-  PZ Sirk – Železník – späťvzatie návrhu na zrušenie na základe terénnej ohliadky(Dvořáková) 

� nad rámec harmonogramu boli riešené: 
-  PZ Bratislava - Vajnory  - stanovisko k návrhu obce na zrušenie PZ (Dvořáková) 
-  PZ Bratislava – Záhorská Bystrica - opätovné prerokovanie návrhu na zrušenie, zaslanie 

podkladov na MKSR (Dvořáková) 
-  PZ Bátovce - vyjadrenie k návrhu občanov na zrušenie(Dvořáková) 
-  PZ Spišská Belá - vyjadrenie k návrhu občana na zúženie(Dvořáková) 

� v hodnotenom období boli zároveň rozpracované nasledovné materiály: 
-  zmena vyhlásenia PZ Zlaté Moravce – miestne zisťovanie a rozpracovanie návrhu (Kowalski) 
-  zmena vyhlásenia (nové vymedzenie územia) PZ Dobrá Niva– miestne zisťovanie, 

dokumentácia, rozpracovanie návrhu; predbežná informácia o postupe starostke obce 
(Kowalski) 

-  zmena vyhlásenia PZ Šahy – miestne zisťovanie a spracovanie návrhu (Dvořáková, spolupráca 
Režná) 

-  PZ Spišské Vlachy – rozpracovaný návrh na úpravu hranice (Kowalski) 
-  PZ Krupina - rozpracovaný návrh na úpravu hranice (Tuhárska). 

� OŠIS zaviedol právoplatné rozhodnutia o zmene PZ do registra. 
 

b) Návrhy na vyhlásenie pamiatkových zón – základný výskum území a spracovanie návrhov. 
T: 12/2009 
Z: OPÚ 
S: KPÚ, OOA, OŠIS 

Plnenie: 
 
V rámci tejto úlohy sú postupne overované a následne po overení spracovávané návrhy na 

vyhlásenie nových, novovytipovaných území. Vzhľadom na potrebu koordinácie tejto práce 
s orgánom, ktorý vyhlasuje pamiatkové zóny MKSR, sú podnety riešené postupne tak, aby 
spracované návrhy mohli byť operatívne vyhlasované a nedochádzalo k zbytočnému starnutiu 
materiálov: 
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� spracúvanie podkladu pre Návrh na vyhlásenie PZ Partizánske (spolupráca Ing.arch. Kubeková, 
Ing. Režná) – pamiatkový rozbor územia baťovej architektúry (terénny a archívny prieskum, 
fotodokumentácia, rozpracované grafické podklady),  

� návrh PZ Uloža (spolupráca Mgr.Kowalski, Ing.Režná) – rozpracované; mapa - pamiatkový 
rozbor M 1:1000  - po dodatočnom overení situácie v teréne bolo spracúvanie návrhu zastavené 
na základe výsledkov pracovnej porady OPÚ, 

� preverenie opodstatnenosti spracovania návrhu PZ Bardejovské kúpele terénnou obhliadkou 
(Dvořáková, Tuhárska, Foltinovičová), 

� prerokovanie návrhu na vyhlásenie PZ Vrbov s obcou a občanmi (Dvořáková – spolupráca 
Kowalski, Režná). 

 
V rámci realizácie úlohy: 
PÚ SR – OOA: 
� podľa potreby bol zabezpečený archívny výskum ikonografických materiálov v zahraničných 

archívoch a vedeckých inštitúciách (Žažová). 
KPÚ Prešov: 
� Participácia na spracovaní podkladov pre zmenu hraníc PZ Hniezdne a vyhlásenie PZ Vrbov. 
 

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

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

upraveným hraniciam 
 T: 12/2009 
 Z: OPÚ, ONKP 
 S: OŠIS, OOA, KPÚ 
Plnenie: 
 
PÚ SR – OPÚ: 

 
Predstava o legislatívnom vymedzení chráneného prostredia pamiatok, ktoré patrí k nosným 

prvkom základnej ochrany pamiatky, sa v reálnej situácii posledného obdobia dostáva do štádia, 
z ktorého sa bude len ťažko hľadať vhodné riešenie. Samotné vypracovanie návrhov, 
prechádzajúcich viacerými kolami pripomienkovania je zložité a časovo náročné. Táto náročná práca 
však často samotným procesom správneho konania vyjde nazmar v dôsledku množiacich sa prípadov 
zrušenia rozhodnutí na úrovni odvolacieho orgánu, resp. súdu. Tak sa v niektorých prípadoch aj dlhší 
čas podrobne pripravovaný obsažný materiál stáva opäť len ťažko použiteľným, keďže je potrebné sa 
znovu zaoberať celým územím od začiatku. Z tohto hľadiska v súčasnej situácii predpokladáme 
v najbližšom období ukončiť rozpracované materiály   a nezačínať už s prípravou nových, okrem 
skutočne nevyhnutných prípadov. V roku 2009:   
� Kowalski: 

- Čerín, kostol s areálom – vydanie rozhodnutia, právoplatné, záznam do katastra nehnuteľností, 
- Moštenica, NKP kostol – dopracovanie návrhu na vyhlásenie OP, predloženie návrhu na 

pripomienkovanie KPÚ Banská Bystrica, 
- Dolná Mičiná, kaštieľ – rozhodnutie zrušené a vrátené na nové konanie, 
- Žilina - kostol sv. Štefana kráľa (Závodská cesta), rozhodnutie právoplatné, prebieha zanesenie 

do Katastra nehnuteľností 
- Kaštieľ a park, Hajná Nová Ves - vydanie rozhodnutia 
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rozpracované: 
- Želiezovce – kaštieľ s areálom (park, Schubertov dom – Soví hrad) – miestne zisťovanie, 

rozpracovaný návrh 
- PR Žilina – obhliadka a dokumentácia územia, predbežné prerokovanie podnetu s KPÚ Žilina 

(spolupráca Andráši); 
� Ondrejkovičová: 

- Drienčany - OP kostol opevnený, fara ev. a. v. (P. Dobšinský), prebieha správne konanie 
� Andráši: 

- PR Kežmarok prebieha správne konanie  
- Krásna Hôrka – spracovaný návrh OP, zaslaný na pripomienkovanie KPU 
- návrh OP NKP kláštor v Jasove – fotodokumentácia (08/2009) 

� Baroková 
- Kaštiele v Hodejove - prebieha správne konanie  
- Hertník, Kaštieľ  a kostol - dopracovávaný návrh OP 

� Tuhárska: 
- R. k. kostol sv. Martina v Lipanoch - finalizácia návrhu – doplnenie o informácie o územno-

plánovacej dokumentácii obce v zmysle nového interného metodického usmernenia PÚ SR, 
- Kaštieľ v Žipove - finalizácia návrhu – doplnenie o informácie o územno-plánovacej 

dokumentácii obce v zmysle nového interného metodického usmernenia PÚ SR. 
� Glaser-Opitzová: 

- Iža- Leányvár, okr. Komárno – od 10/2009 príprava podkladov pre zmenu kódy ochrany NKP 
– rímsky kastel. Uskutočnených niekoľko rokovaní na správe karastra, s vlastníkmi pozemkov 
pod NKP. 

� na všetkých návrhoch spolupracovala v rámci svojho odborného zamerania Ing. Natália 
Foltinovičová, PhD. v oblasti historickej zelene a krajinárskej problematiky. 

PÚ SR – ONKP: 
 ONKP plnil túto úlohu priebežne podľa plánu a harmonogramu, v súlade s krycím listom 
úlohy a s písomnými pokynmi jednotlivých zamestnancov. Činnosť ONKP, ref. AP, bola na základe 
rozhodnutia vedenia úradu v tejto úlohe čiastočne zredukovaná, z prípravy návrhov OP 
a z následných správnych konaní boli väčšinou vyčlenené zamestnankyne, ktorých prioritnou úlohou 
bola určená príprava Súpisu pamiatok (Kalinová, Kapišinská, Bystrianska-Ulašinová), resp. úloha 
Industriál (Šulcová). V ich prípade sa prevažne riešili iba už začaté alebo pripravené návrhy OP.  
 Rovnako ako v prípade OPÚ aj na ONKP pociťujeme stále problematickejšiu priechodnosť 
vyhlásenia ochranných pásiem a množiace sa odvolania. Keďže príprava návrhu vyžaduje mnoho 
práce a času, následné komplikácie a prípadné nevyhlásenia OP dostávajú vynaloženú prácu, čas 
a personálne kapacity do polohy premrhaných a zbytočných, čo okrem iného demotivuje 
zamestnancov. Ďalšou problematickou otázkou vo vzťahu k zmysluplnosti prípravy a vyhlasovania 
OP je potom následne skutočný výkon štátnej ochrany pamiatok a aplikácia podmienok stanovených 
pre OP v praxi. Z uvedených dôvodov aj ONKP nebude klásť taký dôraz na vyhlasovanie OP 
a sústredí sa na zmysluplnejšie činnosti, hlavne na vyhlasovanie NKP, revíziu ÚZ PF a na Súpis 
pamiatok. OP sa budú spracovávať iba v naozaj oprávnených prípadoch (predovšetkým pôjde 
o hrady a podobné dominantné objekty). 
 V roku 2009 bolo na ONKP, ref. AP spracovaných 5 návrhov OP:  

-  Laczková -  Stará Ľubovňa, Slovenská Ľupča, Sklabiňa - hrady;  
-  Ulašinová–Bystrianska – kaštieľ Ožďany,  
-  Guldan - Šamorín synagóga. Návrhy OP Šamorín a Stará Ľubovňa sú v správnom konaní, 

Sklabiňa je v odvolacom konaní.  
 Pri prevzatí agendy referátu ľudového staviteľstva novým zamestnancom (Zvarik) a pri 
príprave správneho konania na OP kaštieľa Ožďany (v 12/2009) sa zistili nezrovnalosti v parcelách 
NKP a následne v objektovej skladbe NKP, preto bolo správne konanie odložené až po doriešení 
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problémov v samotnej NKP, návrh na vyhlásenie OP bude dopracovaný súbežne s aktualizáciou 
NKP v spolupráci s KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec v 1. polroku 2010. Správne konania 
boli ukončené a právoplatnými sa stali 2 OP  (Halič – Laczková, Dačov Lom – Ulašinová-
Bystrianska). Termínový posun oproti plánu nastal pri návrhu Slovenská Ľupča vzhľadom na 
nutnosť prepracovať, resp. dopracovať materiál podľa pripomienok. Úloha plnená priebežne, 
v spolupráci s príslušnými KPÚ. 

d) Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 
 T: 12/2009 
 Z: OPÚ, KPÚ 
 S: OŠIS, OOA, EPÚ 
Plnenie: 
PÚ SR – OPÚ: 
� Zásady ochrany pamiatkových území – koordinácia spracovávania (Pinčíková, Andráši, 

Dvořáková): 
- príprava podkladov a vyhodnotenie stavu spracovania zásad, 
- spracovanie finančných požiadaviek na spracovanie pamiatkového urbanisticko historického 

výskumu s návrhom zásad ochrany pamiatkových území a zásad ochrany pamiatkových území 
na rok 2009 – kooperácia s príslušnými KPÚ; 

 
Vyhodnotenie stavu spracovávania úlohy v roku  2009:  
Tabuľka 1 – pamiatkové rezervácie: 
Č. 
ÚZPF 

Mesto / obec 
vyhodnotenie  

2 PR BARDEJOV posudzované Odborno-metodickou komisiou 23. 09. 2008, v 
súčasnosti korigované na základe pripomienok 

9 PR BRATISLAVA 1 
rozpracované, analytická časť hotová, na sytéze sa pracuje 

3 PR KEŽMAROK   
17 PR NITRA 

predložené na pripomienkovanie 
18 PR SEBECHLEBY Stará 

Hora   
28 PR ŠTIAVNICKÉ BANE   
22 PR TRENČÍN potrebné ukončenie v externom prostredí 
23 PR TRNAVA plánované dokončenie do konca roka 2009 
14 PR ŽDIAR predložené na pripomienkovanie 
Tabuľka 2 pamiatkové zóny: 

Č 
ÚZPF 

Mesto / obec 

vyhodnotenie  

87 PZ Babiná predložené na pripomienkovanie 
25 PZ Beckov  zapracovávajú sa pripomienky 
90 PZ Bratislava -Depo spracované, zaslané na KPU Bratislava 

44 PZ Bratislava - CMO  
spracovávané v externom prostredí, spracovateľský kolektív 
nezapracováva pripomienky 

2 PZ Bratislava - Rusovce  
rozpracovaný návrh je pripravený na odborné konzultácie 
a interné pripomienkovanie 

34 PZ Brezno  termín spracovania posunutý 
52 PZ Hlohovec    
83 PZ Hodruša-Hámre predložené na pripomienkovanie 
30 PZ Hybe    
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73 PZ Kláštor Pod Znievom    
3 PZ Komárno  predložené na pripomienkovanie 

84 
PZ Kremnica-banské diela a 
PR Kremnica predložené na pripomienkovanie 

62 PZ Kremnické Bane  predložené na pripomienkovanie 
78 PZ Lipovce - Lačnov  pripomienkované v OMK, zapracovávajú sa pripomienky 
64 PZ Liptovský Hrádok    

88 PZ Ľubica 
spracované v externom prostredí, materiál je potrebné 
prepracovať 

47 PZ Lúčka    
54 PZ Markušovce    
67 PZ Martin    
69 PZ Medzev    
48 PZ Nitra predložené na pripomienkovanie 
24 PZ Partizánska Lupča    
93 PZ Prešov – Soľná baňa   
21 PZ Rožňava    
4 PZ Skalica  rozpracovaná aktualizácia 

85 PZ Sobotište   
39 PZ Spišská Nová Ves    
51 PZ Spišské Podhradie    

32 PZ Stankovany - Podšíp  zapracovávajú sa pripomienky 
38 PZ Stará Ľubovňa  predložené na pripomienkovanie 
22 PZ Topoľčany  spracované a odsúhlasené OMK 

86 
PZ Topoľčany - Stummerova 
ul.  spracované, odsúhlasené OMK 

15 PZ Trstená    
92 PZ Veľká Tŕňa   
57 PZ Vyšný Medzev  predložené na pripomienkovanie 
� Spracovávanie zásad: 

- Andráši, spolupráca Foltínovičová: návrh zásad pamiatkovej ochrany Rušňové depo Bratislava-
východ (Návrh zásad bol zaslaný na KPÚ Bratislava po predchádzajúcom schválení OMK. 
Rozsah materiálu: textová časť, tabuľková príloha, fotodokumentácia, grafická príloha /3 
mapy, mierka 1:1000, resp. bez mierky/), 

- Dvořáková, Andráši, Foltínovičová, spolupráca Kowalski, Tuhárska: Bratislava PR terénny 
prieskum a fotodokumentácia, pracovné rokovania s KPÚ, zapracovávanie pripomienok 
a výsledkov rokovaní do textov, spracovanie mapových príloh - mapa zásad - M1:1000; mapa 
sektorov PR; mapa širších vzťahov), zosúľaďovanie požiadaviek s výsledkami analýzy, 

- Foltínovičová: Beckov PZ – spolupráca s KPÚ Trenčín, spracovanie časti zeleň; 
� Metodické usmerňovanie - pripomienkovanie spracovaných zásad a spracovanie posudkov 

(Dvořáková, Andráši, Foltínovičová, Pinčíková): 
- PZ Podšíp 
- PZ Medzev 
- PZ Stummerova ul. S areálom „starej“ nemocnice, Topoľčany 
- PZ Topoľčany – historické jadro 
- PR Čičmany (vrátane spracovania 4 máp grafickej prílohy Zásad pamiatkovej ochrany) 
- PZ Tatranská Lomnica 
- PR Prešov 
- PZ Bratislava –depo 
- PR Bardejov. 
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V rámci realizácie úlohy: 
PÚ SR – OPR: 
� zásady ochrany pamiatkových území PZ Soľná Baňa: príprava podkladov – archívne bádanie, 

práca v teréne (Kubeková), ukončenie 02/2010. 
KPÚ Bratislava: 
� spracované boli: 

- Zásady ochrany MPR Bratislava- prepracovávaná verzia (Ing. arch. Dvořáková, PÚ SR),       
- Zásady ochrany PZ Rusovce (PhDr. Ferus); 

� k úlohám boli navrhnuté a na PÚ SR zaslané požiadavky na finančné krytie a určení zodpovední 
pracovníci, s termínom ukončenia 12/2009. Čerpanie uvedených financií nebolo realizované, 
nakoľko podklady budú prerokované v 1. štvrťroku 2010 a následne realizácia a schválenie 
definitívnej verzie materiálov. 

KPÚ Trnava: 
� aktualizácia Zásad ochrany Pamiatkového územia MPR Trnava; 
� aktualizácia zásad PZ Skalica. 
KPÚ Trenčín: 
� Pamiatková zóna Beckov - oprava spracovaných zásad v zmysle pripomienok a doplnená 

a opravená grafická dokumentácia. 
KPÚ Nitra: 
� spracované a na posúdenie boli odovzdané Zásady ochrany - Mestská pamiatková rezervácia 

v Nitre ( Ing. Arch. Eva Gažiová a kol.) v  termíne plnenia:  12/2009.  
KPÚ Žilina: 
� v zmysle záverov Odborno-metodickej komisie PÚ SR zo dňa 22. 04. 2009 dopracoval Zásady 

ochrany pamiatkového územia pre PRĽA Čičmany. Zásady sa stali platnými od 1.1.2010; 
� komplexné dopracovanie Zásad pamiatkovej ochrany pre PRĽA Čičmany, ich prehodnotenie a 

schválenie v Odborno-metodickej komisii PÚ SR (spracovatelia: V.Majtan, Z.Štancelová). Účasť 
na rokovaní komisie dňa 14. 04. 2009; 

� odovzdanie do Odborno-metodickej komisie PÚ SR Zásady pamiatkovej ochrany pre pamiatkové 
zóny Stankovany – Podšíp a Hybe (spracovateľ P. Kulašík); 

� odovzdanie Zásady ochrany PRĽA Čičmany, 12/2009.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Zásady ochrany - Pamiatková zóna – Kremnické Bane (vidiecka) 
                              - Pamiatková rezervácia a Pamiatková zóna Územie banských diel  
                                 v okolí Kremnice ( k.ú. Kremnica a Kremnické Bane); 
� Zásady ochrany – Pamiatková zóna Banská Hodruša a časť lokality s obj. zapísané  
                                 v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO –  
                                 časť pre obec Hodruša – Hámre  - oprava a doplnenie v roku 2009; 
� Zásady ochrany – Pamiatková zóna Babiná 
KPÚ Prešov: 
� Odborno-metodická komisia PÚ SR Bratislava dňa 18. 03. 2009 posúdila a odsúhlasila 

spracovaný materiál „Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia PZ Tatranská 
Lomnica“; 

� Odborno-metodickej komisii PÚ SR Bratislava boli dňa 15. 01. 2010 zaslané „Zásady ochrany 
pamiatkového územia – PRĽA v Ždiari“ (spracovatelia: Bujnová, Semanová, Lukáč, 
Olekšáková); 

� „Zásady ochrany pamiatkového územia PR Bardejov“- posúdené v Odborno-metodickej komisii 
PÚ SR Bratislava dňa 23. 09. 2009; 

� „Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Lipovce, časť Lačnov“- posúdené v Odborno-
metodickej komisii PÚ SR Bratislava dňa 16. 12. 2009; 
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� „Zásady ochrany pamiatkového územia PZ v meste Stará Ľubovňa“- zaslané do Odborno-
metodickej komisie PÚ SR Bratislava. 

KPÚ Košice: 
� doplnenie Zásad pre PZ Medzev (spracované 08/2008, pripomienkované v Odbornej komisii 

PÚSR v 04/2009) – Šmelková; 
� vypracovanie Zásad pre PZ Vyšný Medzev (spracované 12/2009)  Šmelková; 
� vypracovanie Zásad ochrany PZ Veľká Tŕňa (koncept 12/2009) Hriň. 
 

e) Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem: 
▪ kompletizácia výmer parciel tých území, ktoré majú vyšpecifikovaný zoznam parciel po hranici 

aj vo vnútri územia, 
▪ digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov GIS, 
▪ poskytovanie údajov z revízie pamiatkových zón, pamiatkových rezervácii a ochranných 

pásiem, 
▪ poskytovanie digitálnych údajov do mapových priemetov GIS. 

T: priebežne 
Z: OPÚ, ONKP, OŠIS 

Plnenie: 
PÚ SR – OŠIS: 
� zavedenie OP PR v Banskej Bystrici do registra nehnuteľných NKP. 
PÚ SR – OPÚ: 
� mapové podklady právoplatných OP sú pravidelne  zasielané do OŠIS na zanesenie do registrov. 
 

f) Digitalizácia hraníc pamiatkových zón a ochranných pásiem. 
T: 12/2009 
Z: OŠIS 

Plnenie: 
� v podsystéme GIS sú v digitálnom tvare zahrnuté zásady pamiatkovej ochrany MPR a PZ: 

- Prešov 
- Košice 
- Spišská Nová Ves 
- Pamiatková zóna Lučenec; 

� okrem zásad sú v podsystéme ochranné pásmo MPR Banská Bystrica a Územný plán historického 
jadra mesta Nitra,  v ktorom sa nachádza PR Nitra; 

� v roku 2009 boli identifikované podľa čísel parciel a digitalizované hranice pamiatkových zón: 
- Bátovce 
- Bratislava – Vajnory 
- Kopčany 
- Liptovský Mikuláš 
- Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrášová 
- Liptovský Mikuláš – Okoličné 
- Liptovský Mikuláš - Paludzka 
- Nitrianske Pravno 
- Polichno 
- Ružomberok 
- Spišská Nová Ves 
- Stankovany 
- Stará Ľubovňa 
- Šahy 
- Topoľčany 
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- Torysky 
- Trstená 
- Turnianska Nová Ves 
- Veľká Tŕňa 
- Východná 
- Vyšný Medzev. 
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3. Spracovanie analýzy a vyhodnotenie pamiatkových hodnôt industriálnej architektúry 

na území Slovenska s cieľom navrhnúť vybrané nehnuteľnosti na vyhlásenie za NKP, 
príp. areály na vyhlásenie za pamiatkové zóny. 

 
a) Pokračovanie terénnej dokumentácie industriálnej architektúry, nezapísanej v ÚZPF, v zmysle 

spracovanej metodiky. 
T:12/2009 
Z: ONKP, KPÚ 
S: MÚOP Bratislava, externí spolupracovníci 

Plnenie: 
     Úlohu pod uvedeným názvom „Spracovanie analýzy a vyhodnotenia pamiatkových hodnôt 
industriálnej architektúry“ zadalo Pamiatkovému úradu SR Ministerstvo kultúry SR listom č. MK 
2684/2007-51/7708 z 15. 05. 2007. Z názvu úlohy je zrejmý jej obsah i cieľ, ako aj záujem MK SR 
uskutočniť na tento účel cielený celoštátny systematický terénny prieskum stavu historickej 
industriálnej architektúry nezapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF), jej 
odborné vyhodnotenie z aspektu pamiatkových hodnôt špecifickej kategórie industriálnej 
architektúry a vypracovanie podkladov na vyhlásenie vybraných objektov/súborov za kultúrne 
pamiatky. Tým by sa podstatne doplnil pamiatkový fond o zástupcov významnej časti nášho 
hmotného kultúrneho dedičstva z obdobia začiatkov rozvoja moderných miest a spoločnosti 
(koniec18.stor.-19. stor. – 1.pol.20.stor.). Predstavuje to vyrovnanie určitého dlhu zo strany ochrany 
kultúrnych pamiatok voči obdobiu, ktoré iné kultúrne a spoločensko-historické disciplíny intenzívne 
skúmajú, ako aj nadviazanie na prístup vyspelých európskych štátov k vlastnému priemyselnému 
dedičstvu, jeho ochrane, prezentácii a novému využitiu. 
     Pamiatkový úrad zaradil úlohu do plánu hlavných úloh s dlhodobejším časovým rozpätím riešenia 
ako PHÚ 3. V roku 2007 bola spracovaná a schválená rámcová metodika úlohy, ktorá úlohu 
rozdelila na 3 etapy rôzneho vecného obsahu (I.etapa - terénna dokumentácia, spracovávanie 
elektronickej databázy objektov, II. etapa - odborné hodnotenie a výber objektov na vyhlásenie za 
kultúrne pamiatky, III. etapa - spracovávanie podkladov na vyhlásenie objektov/súborov za kultúrne 
pamiatky a správne konania vo veci vyhlasovania kultúrnych pamiatok) v celkovom trvaní odhadom 
3 roky, pričom jednotlivé etapy sa časovo môžu čiastočne prelínať. Zásadným faktorom 
ovplyvňujúcim časové trvanie jednotlivých druhov činností – najmä terénnej dokumentácie 
a správnych konaní – sú podmienky pre terénnu dokumentáciu a prístup vlastníkov historicky 
hodnotných industriálnych objektov k ich vyhlasovaniu za kultúrne pamiatky. ktorý umožňuje 
zintenzívniť priebeh I.etapy (terénnej dokumentácie).  
     Možnosť riešiť úlohu PHÚ 3 ako prioritný projekt, finančne zabezpečený z prostriedkov MK SR 
a plánovaný na roky 2009-2011, sa ukázala ako významný stimul, ktorý od r. 2009 umožnil 
zabezpečiť externistov. V porovnaní s rokom 2008, kedy úlohu plnili – popri ďalších rozsiahlych 
úlohách – najmä odborní pracovníci krajských pamiatkových úradov, sa tak mohol priebeh I. etapy 
(terénna dokumentácia) zvýšiť viac ako dvojnásobne. 
� V 1. polroku 2009 zodpovedná riešiteľka naďalej riešila otázky zabezpečenia postupu úlohy. Až 

následne po pridelení finančných prostriedkov v rámci prioritných projektov MK SR už konkrétne 
začala koordinovať KPÚ a riešiť s nimi spôsob a rozsah zapojenia externých pracovníkov do 
úlohy. S EPÚ riešila otázky zmluvných vzťahov a prebehlo postupne v máji až septembri 
uzavretie zmlúv s externými spolupracovníkmi (24 zmlúv). Zmluvy s externými 
spolupracovníkmi bolo možné uzavrieť až veľmi neskoro a pracovať na úlohe začali až v 2. 
polroku, v 1. polroku na úlohe pracovalo iba niekoľko interných zamestnancov KPÚ v rozsahu 
svojich možností. Za celý rok 2009 bolo zodpovednej riešiteľke odovzdaných spolu 706 
terénnych kariet (z činnosti KPÚ a externistov). 
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� Pri práci externistov sa ukázali klady aj zápory, v závislosti od odbornej spôsobilosti jednotlivcov, 
kvalita spracovania terénnych kariet je kolísavá, 2 externisti odstúpili od dohody bez náhrady. 
V teréne bol najväčším problémom prístup do objektov (prekážky zo strany majiteľov, poverenia 
sa často ukázali ako neúčinné), čo malo vplyv na kvantitatívnu i kvalitatívnu úroveň 
dokumentácie (niektoré objekty nebolo možné zdokumentovať vôbec, niektoré iba fotograficky 
zvonka). Čiastkové termíny boli plnené menej dôsledne, záverečný termín bol splnený v zmysle 
Dohôd o vykonaní práce. V niektorých prípadoch bolo ešte potrebné následne žiadať o doplnenie 
údajov a náležitostí terénnych kariet (napr. chýbajúce listy vlastníctva, katastrálne mapy, 
chýbajúca elektronická podoba karty a pod.). 

 
V rámci realizácie úlohy: 
KPÚ Bratislava: 
� v I. etape úlohy bola pozornosť sústredená na mapovanie a následné spracovanie základnej 

dokumentácie a aktuálneho stavu industriálnych objektov, nezapísaných v ÚZPF, podľa 
stanovenej metodiky. V krycom liste k tejto úlohe sú určení ako spracovatelia úlohy pracovníci 
mimo KPÚ Bratislava –MÚOP (+ externí) a garantom úlohy za Bratislavský kraj PhDr. Šulcová 
(PÚ SR). Terénne zisťovanie na území v pôsobnosti KPÚ Bratislava a spracovanie 
dokumentačných kariet je takmer ukončené. Bol vykonaný archívno – historický výskum 
a následné spracovanie dokumentačných kariet na objekt Pivovar STEIN v Bratislave; 

� na základe analýzy významu a hodnôt bolo v 05/2009 uskutočnené predbežné rokovanie PÚ SR 
s vedením Bratislavskej vodárenskej spoločnosti o možnostiach vyhlásenia vytipovanej 
industriálnej architektúry za NKP, resp. o rozšírení objektovej skladby už zapísaných NKP na 
území Bratislavy; 

� v rámci plnenia ďalšej etapy úlohy (revízia zapísaných NKP industriálneho, resp. technického 
charakteru) boli spracované v súlade s plánom PHÚ č. 1 aktualizačné listy NKP č. 822/0 –Stanica 
čerpacia, Devínska cesta, Bratislava IV.   

KPÚ Trenčín: 
� v roku 2009 sa celkovo za Trenčiansky kraj spracovalo 37 terénnych dokumentačných kariet (124 

objektov) industriálnej architektúry.  
� kompletné spracovanie dokumentačných kariet s fotodokumentáciou: 

- bývalá Trenčianskoteplická elektráreň – Trenčianske Teplice  (1 objekt), 
- Letecké opravovne – Trenčín  /17 objektov + strojové vybavenie/, 
- Cementáreň – Ladce / 4 objekty + strojové vybavenie/, 
- SYENIT, azbestovocementové závody – Púchov / 2 objekty + strojové vybavenie/, 
- Tatrovka Bánovce nad Bebravou (3 objekty + strojové vybavenie), 
- Preglejka Bánovce nad Bebravou (3 objekty + strojové vybavenie),  
- ZŤS Dubnica nad Váhom (3 objekty + strojové vybavenie),  
- Skláreň Lednické Rovne (5 objektov),  
- Skláreň Nemšová (2 objekty + strojové vybavenie),  
- Trens Trenčín (3 objekty),  
- Zornica – bývalá textilná továreň Trikota Vrbové – čiastočne spracované 

PhDr. Zuzana Zvarová- spracovala industriál v okrese Považská Bystrica (4 terénne dokumentačné 
karty) 

- Považská Bystrica: strojárne (34 objektov + strojové vybavenie), 
- Udiča: Kubčíkov mlyn (1 objekt), 
- Udiča: Mlyn (1 objekt + strojové vybavenie), 
- Prečín: Mlyn (1 objekt + strojové vybavenie),                                                   

Ing.arch. Robeková- spracovala industriál v okrese Prievidza (23 terénnych dokumentačných kariet) 
- Valaská Belá- Gápeľ: Sklárska huta (1 objekt), 
- Handlová: Banícka kolónia (1 objekt), 
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- Handlová: Dérerov mlyn (2 objekty), 
- Horné Vestenice: Gravitačný vodovod (2 objekty), 
- Prievidza: Píla bratov Dickmannovcov (1 objekt), 
- Prievidza: Pálenica J. Heumanna (1 objekt), 
- Prievidza: Tehelňa V. Heumanna (2 objekty), 
- Pievidza: Nábytková dielňa A. Vŕbu (1 objekt), 
- Prievidza: Píla A. Daubnera (1 objekt), 
- Prievidza: Píla A. Engliša (1 objekt), 
- Prievidza: Píla J. Wernera (1 objekt), 
- Prievidza: Súkennícke družstvo (1 objekt), 
- Prievidza: Mlyn a píla P. Vavru (1 objekt), 
- Prievidza: Zamestnanecké bytovky (4 objekty), 
- Valaská Belá: Valcový mlyn  (1 objekt), 
- Handlová: Tehelňa (1 objekt), 
- Handlová: Chemická fabrika (2 objekty), 
- Dolné Vestenice: Továreň na výrobu palíc a rúčok na dáždniky (5 objektov), 
- Prievidza: Továreň na výrobu éterických olejov a drog (5 objektov), 
- Pravenec: Kopytáreň Baťa (3 objekty), 
- Nitrianske Pravno: Pivovar (2 objekty), 
- Nitrianske Pravno: Pallehnerova tehelňa (7 objektov), 
- Nováky: Novácke chemické závody (1 objekt) 

KPÚ Nitra: 
� pokračoval na úlohe previerkou a prípadnou  dokumentáciou objektov industriálnej architektúry, 

ktoré oproti zisteniam krajského pamiatkového úradu zistil PÚ SR, a to  v rozsahu celkom  23 
objektov.  V hodnotenom období bolo preskúmaných  11 objektov a tieto boli vyhodnotené ako 
objekty bez  pamiatkovej hodnoty z dôvodu časového ohraničenia ( vznik po 2. sv. vojne), resp. 
úplného  zániku výrobne.  Zo zvyšných objektov v počte 12 bolo v zmysle stanovenej metodiky  
v II. polroku spracovaných celkom 7 objektov. Práce na úlohe budú pokračovať a budú ukončené 
v 1. polroku 2010.       

KPÚ Žilina: 
� príprava dohôd s externými spolupracovníkmi (Zvedelová-odstúpila, Haviar a Weiss) v spolupráci 

s J. Šulcovou; 
� zodpovedná J. Hubková oslovila emailom jednotlivé obce Žilinského kraja so žiadosťou 

o spoluprácu na danej úlohe a vytypovanie možných objektov industriálnej architektúry 
v intraviláne a extraviláne daných obcí. Momentálne prebieha sumarizácia a spracovanie 
získaných odpovedí a typov; 

� konzultácie s externým spolupracovníkom p. Weissom, poskytnutie podkladov k objektom 
Kožiarskych závodov v Liptovskom Mikuláši; 

� na PÚ SR boli zaslané terénne karty: Pošta Žilina, Cementáreň Lietavská Lúčka, píla v Oščadnici, 
Liptovská Osada – Korytnica (klauzúrna priehrada), Liptovská Teplá - vodný mlyn, Ružomberok 
– vápenka,  továreň na spracovanie odpadkov, zápalkáreň,  Liptovský Mikuláš – nábytkársky 
podnik, likérka, terénna dokumentačná karta objektu SSE Žilina; 

� od 01. 09. 2009 je za danú úlohu zodpovedný Ing. arch. M. Marček (pracovisko Martin); 
� terénne dokumentačné karty – 2. etapa (okresy Martin) zaslané na PÚ SR (spolu 22 ks – spracoval 

externý spolupracovník Mgr. art. Haviar); 
� terénne dokumentačné karty – 3. etapa (okresy Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Námestovo 

a Tvrdošín) zaslané na PÚ SR dňa 03. 12. 2009 (spolu 13 ks).  
KPÚ Banská Bystrica: 
� analýza a spracovanie terénnych dokumentačných kariet industriálnej architektúry PHÚ č. 3 

v spolupráci s externými pracovníkmi: Ing. arch. Maršálková, Mgr. Fillová 
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� Externí pracovníci: Mgr. Ďuriančík, Ing. Gender, Lacko, Mgr. Navoy, Mgr. Weiss, Mgr. 
Weissová -  spolu spracovaných  124  terénnych dokumentačných kariet. 

KPÚ Prešov: 
� za KPÚ Prešov boli odoslané vyplnené dohody o vykonaní práce a osobný dotazník externistu na 

banský industriál PhDr. Šulcovej ako aj súhlas, aby externista vybraný PÚ SR pracoval na 
„textilných“ objektoch aj v Prešovskom kraji; 

� spracovanie terénnych kariet pre PÚ SR:  
Externista P. Jančok – Dubnícke opálové bane (okr. Prešov): 

-  1. časť - Červenica osada Dubník 
-  2. časť – Červenica – Predbaňa 
-  3. časť -  Červenica - Libanka 

� Domaňovce  (okr. Levoča) – liehovar – Odler 
� Spišské Podhradie (okr. Levoča) – ľadovne –  Odler 
� Prešov (okr. Prešov), Prvá prešovská elektráreň –  Zajac  
� Sabinov (okr. Sabinov), Elektráreň Sabinov  -  Grešová 
� Sabinov (okr. Sabinov), Papiereň Sabinov -  Grešová 
� Mníšek nad Popradom (okr. St. Ľubovňa), huta (vysoká pec) –  Glos 
� Mníšek nad Popradom, skláreň (okr. St. Ľubovňa) –  Glos 
� Zemplínske Hámre, železiarne (okr. Snina) –  Vološčuk 
KPÚ Košice: 
� Gembický: koordinácia a garancia úlohy, zabezpečenie externých spolupracovníkov pre KPÚ 

Košice  pre spracovanie na rok 2009 pre okresy Gelnica a Spišská Nová Ves (05/2009); 
� Kušnierová: terénne dokumentačné karty pamiatok industriálnej architektúry a fotodokumentácia 

7 objektov:  
- Betliar, areál bývalé železiarne 
- Betliar, bývalá píla 
- Dobšiná, medená huta 
- Gemerská Hôrka, bývalá celulózka 
- Vidová, areál bývalé železiarne 
- Smolník, tabaková továreň 
- Štítnik, areál bývalé zlievarne 
- Buzica, mlyn, okr. Košice-okolie 
- Rochovce, papiereň, okr. Rožňava 
- Rožňava, Majerská dolina, areál bývalej antimónovej bane, okr. Rožňava 

� Vypracovanie zoznamu ďalších objektov vhodných na spracovanie v rámci tejto úlohy pre 
externého spolupracovníka (v spolupráci s Dr. Šulcovou a Mgr. Gembickým).  

�  
b) Tvorba databázy industriálnej architektúry neevidovanej v ÚZPF. 

T: 12/2009 
Z: ONKP 
S: OŠIS 

Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� zodpovedná riešiteľka v spolupráci s OŠIS zabezpečila vytvorenie údajovej vety (zoznam rubrík) 

pre databázu a riešil sa tiež spôsob zaradenia predmetných objektov do databázy oddelene od  
NhNKP, zabezpečila zmluvnú externú silu, ktorá vkladá údaje z terénnych kariet do databázy; 
elektronicky je spracovaných 460 terénnych dokumentačných kariet. Preklápanie terénnych kariet 
dodaných v roku 2009 do elektronickej databázy by malo pokračovať v roku 2010 na základe 
novej externej dohody. 
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PÚ SR – OŠIS: 
� metodická pomoc pri vytváraní databázy industriálnej architektúry a kontrola napĺňania dát 

(unifikácia názvov - slovník, syntax a štruktúra). 
 

c) Dopĺňanie terminologického slovníka technických pamiatok podľa jednotlivých oblastí. 
T: 12/2009 
Z: ONKP 
S: OŠIS, externí spolupracovníci 

Plnenie: 
Práca na tomto bode neprebieha pre nedostatok času a odborných kapacít.  
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4. Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 

 
Seminár „Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry“ s medzinárodnou účasťou. 

T: 11/2009 
Z: ONKP, OPÚ 
S: EPÚ 

Plnenie: 
Seminár sa uskutočnil v dňoch 11. – 12. 11. 2009 sa v Centre vedecko-technických informácií 

SR. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ho zorganizoval s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky. 

Cieľom seminára bolo interdisciplinárne priblížiť stav výskumov a realizáciu obnov 
ranostredovekej sakrálnej architektúry od roku 2002, kedy nadobudol platnosť zákon NR SR č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Zúčastnili sa ho domáci a českí odborníci z oblasti 
architektonicko- a umelecko-historického, archeologického a reštaurátorského výskumu ako aj 
historici a archivári.  

Príspevky boli zamerané na priblíženie metód a výsledkov rôznych druhov výskumov, ktoré sú 
realizované ako podklad k pamiatkovej obnove týchto stavieb. Pôvodný zámer sústrediť pozornosť 
predovšetkým na ranostredovekú sakrálnu architektúru bol v priebehu zostavovania programu 
rozšírený aj o mladšiu architektúru z gotického obdobia. 

Seminár možno spätne hodnotiť ako jednoznačný úspech, príťažlivá téma pritiahla záujem 
mnohých odborníkov a pracovníkov v oblasti ochrany pamiatok, a to tak prednášajúcich, ako aj 
poslucháčov. Program seminára obsahoval 39 príspevkov od 50 autorov, čo vzhľadom na 
vymedzený čas nakoniec neumožnilo venovať dostatočný priestor príslušnej diskusii a najmä 
dôslednejšej analýze procesu a kvality samotnej obnovy predmetného typu pamiatok, ktorá je 
jedným z našich prioritných cieľov. Záujem prítomných a aktuálnosť témy dokladá aj účasť, keďže 
v prvý deň seminára si prednášky prišlo vypočuť 168 účastníkov a druhý deň 141 účastníkov. 
Vzhľadom na veľký ohlas a spomenutú časovú nedostatočnosť seminára vyplynula pre PÚ SR pre 
rok 2010 potreba jednak vypublikovania prednesených príspevkov v zborníku Monumentorum 
Tutela, jednak dopovedania niektorých nastolených tém na pracovnom seminári. Zároveň sa 
potvrdila potreba podobných pracovných stretnutí na rôznej úrovni, ktoré sa budú špecifickejšie 
venovať jednotlivým dielčím témam a problémom ochrany pamiatkového fondu aj v budúcnosti.  
 

„Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva“ – európsky seminár UNESCO v 
Bardejove pre manažérov lokalít svetového dedičstva. 

T: 10/2009 
Z: OPÚ 
S: KPÚ Prešov, ÚVŠS, EPÚ 

Plnenie: 
Po dohode s UNESCO v Paríži a slovenskou komisiou UNESCO vzhľadom na kolíziu dátumu 

s generálnou konferenciou UNESCO bol navrhnutý presun podujatia a bol vytipovaný predbežný 
termín podujatia 23. - 26. 03. 2010. Bol vypracovaný pozývací list v angličtine. Koncom roku sa 
pracovalo na zabezpečení miesta konania seminára, ubytovania, stravy a technického 
a prekladateľského servisu, prebiehala komunikácia s  UNESCO, s prednášateľmi. 
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5. Vedecko-výskumné projekty. 
 

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

T: 12/2009 
Z: KPÚ Bratislava 
S: ÚVŠS, EPÚ 

Plnenie: 
V rámci tejto úlohy, stanovenej ako spolupráca na projekte „Korpus európskej architektúry do 

roku 1000 –časť Korpus včasnostredovekej architektúry na Slovensku“, bola spracovaná po 
systematickom pamiatkovom a reštaurátorskom výskume r. k. kostola sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch výskumná dokumentácia – časť antropológia. Realizoval sa minimálny variant prác pre 
neúspech grantovej žiadosti Francia Media, všetky práce na projekte majú charakter aplikovaného 
výskumu. Výstupy z projektu sú, resp. budú využité pri pamiatkovej obnove a prezentácii 
skúmaných architektúr : 
� Kostol sv. Margity v Kopčanoch. Výskum interiéru kostola sv. Margity v r. 1998-2000. 

Spracovanie výsledkov výskumu a príprava do tlače. Spracoval sa nový katalóg hrobov podľa 
štandardu dohodnutého s českou stranou. Príprava do tlače sa zastavila  pre nedokončené 
reštaurovanie nálezov a ich grafické spracovanie pre účely publikácie. Topografický výskum 
historických komunikácií v katastri Kopčian. Spresnenie trasy Veľkomoravskej cesty od kostola 
sv. Margity na hradisko Valy v Mikulčiciach. Spracovanie výsledkov terénnej prospekcie 
detektorom na polohe Za Novou Struhou z roku 2008. Výsledky prospekcie  z roku 2008  sú 
topograficky spracované na účelovo vytvorených mapových podkladoch a po ukončení 
katalogizácie mincí  bude v roku 2010 vypracovaná výskumná dokumentácia prospekcie 
detektorom. 

� Kostol sv. Klementa v Močenku. Druhá etapa výskumu. Lokalizácia polohy kostola 
a identifikácia pôdorysu stavby. (viď vyhodnotenie, časť Archeologický výskum) 

� Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Spracovanie výsledkov revízneho výskumu 
v sonde III Dr. Habovštiaka z roku 1965 a príprava do tlače.Výsledky  archeologického výskumu 
boli publikované v Monumentorum tutela 21. 

� Rotunda Ducové. Lokalita bola zaradená do plánu práce na rok 2009 dodatočne pre jej dezolátny 
stav. Pamiatkový úrad koordinoval práce s cieľom zabezpečiť projektovú dokumentáciu 
pamiatkovej obnovy areálu NKP. Práce boli financované grantovou agentúrou MK SR “Obnovme 
si svoj dom“ v špecifikácii: geodetické zameranie, revízny archeologický, stavebno-historický 
a reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, projektová dokumentácia obnovy na úrovni 
realizačného projektu. 

� v rámci tejto úlohy bola zabezpečená odborná a metodická činnosť pri archeologickom 
a stavebno-historickom výskume NKP - Bratislavský hrad (vyhodnocovanie nálezov 
a usmerňovanie výskumných prác). 

 
Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu stavebníctva a architektúry SAV Bratislava 

„Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova“. 
T: 12/2009 
Z: ONKP, OPR 

Plnenie: 
� Kapišinská: 

- vypracovanie 2 článkov – Pamiatky a múzeá: Kostol v Liskovej- stretnutie moderny 
s históriou, Moderná architektúra školských stavieb v Ružomberku z hľadiska ich 
pamiatkových hodnôt, 



 41 

- pripomienkovanie Návrhu typov charakteristických objektov vytypovaných pre ďalší výskum 
projektu,  

- aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii “Modernism in Europe - Modernism in 
Gdynia (architektúra 1. polovice 20. storočia a jej ochrana)” 24. - 26. 09. 2009  v Gdyni s 
príspevkom „Latest Trends and Experience with Renovation of Modern Architecture 
Monuments in Slovakia”, ktorý bude uverejnený v zborníku (13 normostrán), 

- inventarizačný súpis pôvodných okenných a dverných výplní v Liečebnom dome Palace 
v Sliači – v spolupráci s D. Haberlandom; 

� Haberland: 
- rozpracovanie článku do nerecenzovaného časopisu v rámci projektu APVV 0204-07: Moderná 

architektúra ako pamiatka – energeticky úsporná obnova. 
 

Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu dejín umenia SAV Bratislava „Predrománske 
a románske umenie na Slovensku“. 

T: 12/2009 
Z: OOA, OdGD 

Plnenie: 
� prebieha bibliografický výskum k danej téme a zadaným heslám. Uskutočnil sa archívny výskum 

k heslu Hýbec a jeho výsledky boli prezentované v rámci prednášky na medzinárodnej 
konferencii Dějiny staveb 2009 v Nečtinách v Česku a na seminári Výskum a obnova 
ranostredovekej sakrálnej architektúry v Bratislave (Žažová).      
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6. Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2008. 
  

a) Nasadenie ONLINE formulára. 
T: 05/2009 
Z: OŠIS 

Plnenie: 
� spracovanie ukončených akcií obnovy za rok 2009 formou online bude začaté ihneď po pripojení 

všetkých KPÚ a ich pracovísk do intranetovej siete PÚSR; 
� zavedenie výsledkov obnovy a reštaurovania za rok 2007 do databáz registrov hnuteľných 

a nehnuteľných NKP. 
 

b) Spracovanie podkladov.  
 T: 09/2009 
 Z: KPÚ  

Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� pracovníci KPÚ Bratislava spracovali a odovzdali vyhodnotené akcie obnovy za rok 2008 

v celkovom počte 14 objektov NKP, nasledovne: 
538/0 Bratislava I., Štetinova 7  Dom bytový   čiastočná obnova 
189/0 Bratislava I., Radničná 1  Palác mestský, Apponyiho čiastočná obnova 
105/0 Bratislava I., Michalská 4  Dom meštiansky  čiastková obnova 
432/0 Svätý Jur, kostol sv. Juraja  Bartolomejská kaplnka komplexná obnova 
47/1-8 Bratislava I., kostol Františkánov Oltár bočný, sv.Anny  komplexná obnova 
20/0 Malacky, kostol Nepoškvrneného Triptych Troch kráľov komplexná obnova 
 Počatia Panny Márie 
10667/0  Marianka, nám. 4.apríla  Socha sv. Anton Paduánsky komplexná obnova 
476/0 Bratislava I., Lermontova 1  Hotel    čiastková obnova 
437/0 Bratislava I., Lermontova 23  Vila so záhradou  čiastková obnova 
459/0 Bratislava I., Sládkovičova 1  Dom bytový   čiastková obnova 
586/1 Bratislava I., Štefánikova 27  Dom bytový   čiastková obnova 
415/0 Bratislava I., Vlčkova 9  Vila so záhradou  čiastková obnova 
10450/0  Bratislava-Prievoz, Kaštieľ  Grófska kaplnka  komplexná obnova 
2274/0  Modra, Súkennícka 41  Manufaktúra (Majolika) komplexná obnova  
KPÚ Trenčín: 
� spracované vyhodnotenie 23 akcií obnovy. 
KPÚ Nitra: 
� vyhodnotenia  celkom 22 ukončených akcií. 
KPÚ Žilina: 
� spracované formuláre + cd-rom odovzdané na PÚ SR v počte 9 NKP.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� spracované akcie: 

- Banská Bystrica – r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie v ÚZPF 2321/8 – výmena okenných 
výplní 

- Banská Bystrica – r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie v ÚZPF 2321/8 – vitráže 
- Banská Bystrica – r. k. kostol Sv. kríža v ÚZPF 2321/9 – vitráže 
- Dobrá Niva, dom ľudový v ÚZPF 10715/1 – komplexná obnova strechy 
- PRĽA Stará Hora Sebechleby, dom vinohradnícky č. 328 v ÚZPF 3579/0 – obnova strechy, 

omietok 
- PRĽA Stará Hora Sebechleby, dom vinohradnícky č. 335 v ÚZPF 3578/0 – obnova strechy, 

omietok 
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- PRĽA Stará Hora Sebechleby, dom vinohradnícky č. 218 v ÚZPF 3594/0 – obnova strechy 
- PRĽA Stará Hora Sebechleby, dom vinohradnícky č. 292 v ÚZPF 3545/0 – obnova strechy, 

omietok, výmena okien 
- Cerovo, dom pamätný Zochov dom, v ÚZPF 1148/1 – obnova strechy, zvody, žľaby 
- Banská Štiavnica, dom banícky, v ÚZPF 11328/0 – celková obnova objektu 
- Baďan ev. kostol a. v. – v ÚZPF 1210/0 – reštaurovanie románskeho kamenného portálu 
- Banská Štiavnica, dom meštiansky – nárožný v ÚZPF 2525/0 – reštaurovanie – rekonštrukcia 

neskorogotickej – renesančnej výzdoby 
- Štiavnické Bane – Horná Roveň – pamätihodnosti – Kalvária , drevené prvky, kovové prvky, 

kamenné prvky – reštaurovanie 
- Banská Štiavnica, dom remeselnícky, Remeselnícka 5– solitér v ÚZPF 10961/0 čelná fasáda 

objektu – obnova 
- Banská Štiavnica, dom remeselnícky, Starozámocká 5 – solitér v ÚZPF3369/0 barokové 

iluzívne okno 
- Banská Štiavnica, meštiansky dom, Radničné nám. 19, v ÚZPF 2529/0 – sanačné omietky 

KPÚ Prešov: 
Spolu  KPÚ Prešov: 32 ks. 

 
c) Vyhodnotenie. 

T: 12/2009 
Z: OŠIS 

Plnenie: 
� zavedenie výsledkov obnovy a reštaurovania za rok 2007 do databáz registrov hnuteľných 

a nehnuteľných NKP.         
� za rok 2008 bolo vyhodnotených 129 ukončených akcii obnovy a reštaurovania: 

- Bratislava     14 
- Trnava             9 
- Trenčín          15 
- Nitra               18 
- Žilina              10 
- Banská Bystrica  18 
- Prešov           22 
- Košice            23 

� spracovanie ukončených akcií obnovy za rok 2009 formou on line bude začaté ihneď po pripojení 
všetkých KPÚ a ich pracovísk do intranetovej siete PÚSR. 
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7. Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu: 
 Z: OŠIS  
  

a) Budovanie AIS OP – 3. etapa, rok 2008 – rok 2009 
� prezentácia exportu vybraných údajov a mapových vrstiev GIS na www.pamiatky.sk, 
� sprístupnenie vybraných údajov všetkých nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

verejnosti na www.pamiatky.sk, 
� update a upgrade aplikácie (zadanie, testy, nasadenie).  

T: 12/2009 
Plnenie: 
� vypracovanie zadania pre nové funkcie a moduly AIS OP; 
� konzultácie s projektantmi na tému nových funkcií a modulov AIS OP; 
� pripomienkovanie 6 verzií funkčnej špecifikácií; 
� Intranet - Share point – moduly: Krycie listy, OBNOVA, Súčastí architektúry; 
� prezentácia intranetu pre pracovníkov centra PÚ SR; 
� štúdium funkcii Share Point -  intranetového nástroja; 
� v 2. polroku 2009 pokračovalo konkrétnym napĺňaním častí intranetu; 
� GIS - technická spolupráca: skenovanie, úprava máp, aktualizácia, vyhľadávanie, tlačenie 

katastrálnych máp, kopírovanie máp z katastrálneho portálu: Trenčianske Teplice – park, 
Topoľčianky - park, Piešťany – park, Šamorín – kostol, synagóga – územný plán, Bratislava 
Ružinov , PZ Heľpa, úprava obálky na CD SKD 2009, úprava návrhu tabuľky Európske kultúrne 
dedičstvo, napaľovanie CD: novela, rozhodnutia, správne konania - vzory, návody z MKSR; 

� zaškoľovanie pracovníkov k programom Power Map a Power Draft, Corel DRAW, IrfanView  
k práci s katastrálnym portálom; 

� nastavenie práv  pripojenia do GIS pre KPÚ; 
� vyhľadanie, tlač hotových mapiek k veterným parkom; 
� príprava podkladov, vloženie údajov a zakresľovanie do mapy katastrov v MicroStatione –   

hrady, kaštiele a kúrie, k veterným parkom. 
 

b) Spracovanie štatistického zisťovania KULT 1-01. 
T: 12/2009 

Plnenie: 
� príprava podkladov (adresár a hromadná korešpondencia) pre spracovanie štatistického 

zisťovania;  
� nahrávanie formulárov spravodajských jednotiek do databázy MKSR – Keškult; 
� KULT 1 – 01.  Súhrny  výkaz štatistického zisťovania bol zaslaný MK SR v 2 exemplároch 

v príslušnom termíne vrátane hodnôt, ktoré boli od obcí získané prostredníctvom Národného 
osvetového centra. 

 
c) Vyhodnotenie Monitoringu aktuálneho stavu a využitia nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok zameraného na posúdenie vyhovujúceho stavebno-technického stavu a využitia 
NKP v súlade s ich pamiatkovými hodnotami za roky 2006 – 2008. 

T: 03/2009 
Z: OŠIS, ONKP 
S: KPÚ 

Plnenie: 
� okrem lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva kde sa podáva správa každé 2 roky, 

vykonávajú KPÚ monitoring stavu a využitia národných kultúrnych pamiatok priebežne 
a zasielajú do centra PÚ SR podklady pre aktualizáciu a nevyhodnocujú sa ako samostatná akcia; 
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� analýza správ z monitoringu vybraných skupín NKP za roky 2007 – 2009 bude vykonaná v I. 
polroku 2010 v termíne do 30. 05. 2010; 

Ďalšie úlohy ÚZPF v roku 2009 vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov: 
� zaslanie oznámení o zápise NKP do evidencie ÚZPF: 171 NKP 
� od 01. 07. 2009 správne konania o vyhlásení, zmene  a zrušení vyhlásenia za NKP: 84 rozhodnutí 
� zastupovanie Pamiatkového úradu SR na ústnych konaniach MK SR  
� overenie zhody a posúdenia stavu NKP dočasne vyvezenej z územia SR:   

- Nová Bystrica - Vychylovka, okres Čadca: parná lokomotíva úvraťovej železničky, ÚZPF 
11586/4, 

- Banská Bystrica, súčasti organu č. ÚZPF 4274/1-5 v r. k. kostole Nanebovzatia P. Márie,        
- Suchá Dolina, okres Prešov:  zvony - 2 ks č. ÚZPF  3210/1-2 v r. k. kostole sv. Cyrila 

a Metoda, 
- Bobrovec, okres Liptovský Mikuláš: zvon č. ÚZPF 1284/0 v r. k. kostole sv. Juraja Banskej 

Bystrici 
� obhliadka objektov navrhnutých  na vyhlásenie za NKP, resp. zrušenie vyhlásenia NKP: 

- Nitrianske Pravno,  
- Vyšehradné 
- Prešov, Kalvária – nehnuteľné objekty 
- Prešov - Solivar, R. k. kostol – hnuteľné predmety 
- Betlanovce,  
- Košice Barca,  
- Bardejov - Bardejovské kúpele 
- Levice, Bátovce, Starý Tekov 
- Komjatice, Ostrihom, Nitra 
- Žlkovce 

� aktualizácia sledovaných údajov: 
- aktualizácia údajov databázy podľa informácií KPÚ  1088 PO 
- aktualizácia údajov databázy podľa informácií vlastníkov                9 PO 
- aktualizácia údajov databázy podľa pamiatkových výskumov       67 PO 
- aktualizácia údajov databázy podľa katastrálneho portálu          739 PO 
- aktualizácia údajov databázy podľa informácií MKSR, PÚ a i.     138 PO 
- aktualizácie spolu :                                                                                            2041 PO 

� poskytovanie informácií o pamiatkovom fonde fyzickým a právnickým osobám, redaktorom 
tlačových médií, orgánom štátnej správy a samosprávy a vlastníkom NKP.  
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8. Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
Z: OOA 

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

a ich prepojenie v rámci relevantných fondov a zbierok, príprava tematických štúdii). 
 T: priebežne  
Plnenie: 
� Plnenie úlohy bolo zamerané na prípravu špeciálneho čísla časopisu Pamiatky a múzeá č. 4/2009 

„Ochrana pamiatok na Slovensku v rokoch 1919 – 1939“ pri príležitosti 90. výročia vzniku 
inštitucionálnej ochrany pamiatok na Slovensku. Práce zahŕňali: priebežné skenovanie plánov 
a fotografií založených v spisovej agende, skenovanie fotografií v Zbierke negatívov, zostavenie 
obsahu čísla, kontaktovanie autorov príspevkov; archívny výskum v Národnom archíve ČR Praha, 
11. – 15. 05. 2009 – ochrana pamiatok na Slovensku vo fonde Ministerstva školstva a národnej 
osvety 1919 – 1942; príprava spisov pre bádateľov, bibliografický výskum a archívny výskum vo 
fondoch Štátneho referátu na ochranu pamiatok a Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok; 
prezentácia výsledkov výskumov vo forme vedeckých štúdií: 
- Orosová, M.: Organizácia ochrany pamiatok v medzivojnovom období. 
- Plávková, V.: Najstaršie fotografie v Archíve PÚ SR z rokov 1919 – 1939. 
- Porubská, B.: Sakrálne pamiatky. 
- Svěchota, L.: Pamiatky a trianonská zmluva. 
- Žažová, H.: Knižnice v agende pamiatkových orgánov. 
- spolupracovníci z iných oddelení PÚ SR:  
- Glaser-Opitzová, R.: Archeologické dedičstvo. 
- Bystrianska-Ulašinová, L.: Tradičná ľudová kultúra a architektúra. 
- Dudáš, M.: Obnova Čičmian. 
- externí spolupracovníci: 
- Brázdilová, M.: Reštaurovanie výtvarných pamiatok. 
- Stockmann, V.: Vládny komisariát a ochrana prírody. 
- Otter-Volková, T.: Regulácia mesta Bratislavy. 
- Palárik, M.: Múzejníctvo v období ČSR. 

 
b) Usporiadanie a inventarizácia fondu Slovenského pamiatkového ústavu (roky  1951 – 1958 – 
časť odborné vyjadrenia). 

 T:  12/2009 
Plnenie: 
� spracovaných bolo 56 archívnych škatúľ – spisy o ochrane pamiatok v obciach a mestách pod 

písmenom A – L (Levoča). Záznamy sa priebežne editujú v databáze v programe JANUS, 
celkový počet záznamov je 1820. (L. Svěchota). 

 
c) Pokračovanie inventarizácie zbierky MOB v Budapešti -  rok 1915. 

 T: priebežne 
Plnenie: 
� úloha je rozpracovaná. Boli spracované zväzky č. 71 (časť), 72, 73 t. j. spisy z roku 1915. Údaje 

sa zároveň spracovávali v programe JANUS (H. Žažová). 
 

d) Digitalizácia archívnych dokumentov z rokov 1919 - 1958. 
 T: 12/2009 
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Plnenie: 
� úloha je rozpracovaná. Zdigitalizované archívne dokumenty sú uložené v zbierke archívnych 

dokumentov na DVD  nosičoch a na externých diskoch (celkové množstvo digitálneho obsahu je 
4,5 terabitov).  

 
e) Spracovanie bibliografických záznamov o ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za rok 

2006. 
T: 12/2009 

Plnenie: 
� úloha je rozpracovaná. V roku 2009 bolo urobených 136  titulov zborníkov, časopisov a periodík 
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9. Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 
lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na jednotlivé národné 
kultúrne pamiatky. 

 
a) Spracovanie správ o stave zachovania NKP. 

 T: 12/ 2009 
 Z: KPÚ 
 S: OPÚ 
 
Plnenie: 
� v termíne 12/2009 - prebratie monitoringu NKP jednotlivých lokalít za rok 2009 od KPÚ – 

vyhodnotenie bude uskutočnené v 1. kvartáli 2010; 
� aktualizácia údajov o objektoch, ktoré boli od rokov 2007, 2008 a 2009 hodnotené ako dezolátne 

alebo narušené, celkovo, alebo v niektorej časti – v spolupráci s územne príslušnými KPÚ; 
� hodnotenie stavebno - technického stavu v rámci monitoringu NKP lokalít svetového kultúrneho 

dedičstva v roku 2007/2008 a aktualizácia roku 2009. Spracované a zaslané na MK SR pre 
potreby grantového systému MK SR – „Obnovme si svoj dom“ ako podklad pre stanovenie priorít 
pri prideľovaní finančných prostriedkov; 

� riešenie sťažnosti na stav zachovania Židovského suburbia v Bardejove – spracovanie stanoviska 
pre Centrum svetového dedičstva Paríž. V súvislosti s riešením problému bolo zvolané pracovné 
stretnutie v Bardejove k aktuálnemu stavu Židovského suburbia za účasti MK SR, Židovskej 
náboženskej obce, Mestom Bardejov, KPÚ, kde sa prijali úlohy na riešenie situácie. Bolo o tom 
05. 06. 2009 informované Centrum svetového dedičstva; 

� 27. 03. 2009 - pracovné rokovanie k „Manažment plánu PRĽA Vlkolínec“;   
� Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatskej kotliny – spolupráca s MK SR na organizovaní 

odovzdania certifikátu všetkým vlastníkom, vrátane tlače a zarámovania certifikátov, podkladu 
k príhovoru ministra kultúry SR;  

� propagácia SKD: Výstava „Svetové dedičstvo na Slovensku“: aktualizácia – doplnenie 2 panelov 
k „Dreveným chrámom v slovenskej časti Karpatskej kotliny“, úpravy na 2 úvodných paneloch – 
texty, fotografie, preklady (anglicky, francúzsky a nemecky), zabezpečenie grafickej úpravy, tlače 
a zarámovania, inštalácia výstavy v rámci „Týždňa slovenskej kultúry v Portugalsku“ 
(zabezpečenie financií, rozpočet, dovozu, inštalácia) - 14. – 17. 03. 2009; 

� spolupráca s Národnou bankou Slovenska pri príprave striebornej a zlatej pamätnej mince s témou 
Drevené chrámy v karpatskom oblúku; 

� brožúra „World Heritage in Slovakia“ – úprava obálky, dotlač, zaslanie povinných výtlačkov 
knižniciam; 

� účasť na 33. zasadanie Výboru svetového dedičstva v Seville, 22. - 30. 06. 2009 – rozšírenie už 
zapísaného územia svetového dedičstva Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a dielo Majstra 
Pavla na Spiši, v duchu návrhu spracovávaného v roku 2006. Z prijatia lokality vyplýva jej 
upravený názov: „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“; 

� pracovné stretnutie k monitoringu SKD 18. 08. 2009 na pracovisku KPÚ Banská Bystrica  
v Banskej Štiavnici vo veci aktuálneho stavu spracovania monitoringu NKP svetového dedičstva 
„Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“ v roku 2009, ako aj k zámeru novej výstavby v 
ochrannom pásme PR Banská Štiavnica – žiadosti KPÚ Banská Bystrica o odborno-metodické 
stanovisko. 

� Nad rámec úlohy 
-  zorganizovanie zasadnutia Riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva „Drevené chrámy 

v slovenskej časti Karpatského oblúka“, ktoré sa konalo 07. 10. 2009 v Evanjelickom lýceu 
v Kežmarku, prerokovanie realizácie odporúčaní Výboru svetového dedičstva a ICOMOS-u pri 
zápise lokality do Zoznamu svetového dedičstva – vo vzťahu k úlohám, ktoré vyplynuli 



 49 

z posledného zasadania dňa 17. 09. 2008 v Banskej Bystrici, informácia o vzniku 
medzirezortnej Komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva 
pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, informácia o financovaní obnovy jednotlivých 
chrámov cez grantový systém MK SR „Obnovme si svoj dom“ a plán práce riadiacej skupiny 
na rok 2010, 

-  účasť na zasadaní „Riadiacej skupiny lokality SKD Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ 
dňa 18. 08. 2009 v Levoči, príprava vyhodnotenia úloh za PÚ SR a pripomienkovanie štatútu 
riadiacej skupiny, 

-  dňa 17. 09. 2009 na 38. slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči, 3 
zamestnanci PÚ SR spolu s ostatnými spracovateľmi projektu na rozšírenie zápisu do Zoznamu 
SD lokality Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a dielo Majstra Pavla na Spiši dostali 
ďakovné listy za spoluprácu pri spracovaní,  

 
V rámci úlohy: 
KPÚ Žilina: 
� „Manažmentový plán pamiatky UNESCO Vlkolínec“ - spolupráca s Regionálnym 

environmentálnym  centrom Slovenska – vypracovanie pripomienok k Návrhu manažmentového 
plánu – tabuľkové spracovanie (Liptayová a  Kulašík) + príloha: Zoznam právnych noriem 
a dokumentov na zabezpečenie ochrany Vlkolínca od vyhlásenia PRĽA do roku 2009; 

� účasť na pracovných stretnutiach k prerokovaniu pracovnej verzie manažment plánu Vlkolínca so 
zainteresovanými organizáciami a inštitúciami dňa 13. 03. 2009 a 20. 03. 2009 v Penzióne pod 
Vlkolíncom (Kulašík); 

� vypracovanie pasportizačných kariet NKP lokality SKD Vlkolínec v pravidelnom dvojročnom 
cykle + fotografická dokumentácia každej NKP za roky 2008-2009;   

� prepracovanie pasportizačných kariet NKP z roku 2007 v požadovanom tvare do MS Excel 
� spracovanie správy o stave zachovania PRĽA Vlkolínec rok 2009. materiály zaslané na PÚ SR. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� vypracované pasportizačné karty v programe Excel pre všetky nehnuteľné NKP a nehnuteľné 

NKP výtvarnej povahy v lokalite „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho 
okolí“, vrátane fotodokumentácie všetkých NhNKP; 

� vypracovanie hodnotiacej správy lokality 11/2009; 
� konanie o nariadenie opatrení na nápravu  podľa zaslanej hodnotiacej správy lokality 11/2009  

a nariadenie opatrení na nápravu  8 objektov NKP a uložených 5 pokút za porušenie 
pamiatkového zákona v súvislosti so základnou údržbou a obnovou objektov. (zodpovední Ing. 
Ľubica Turtáková, Ing. Ladislav Santoris: 01/2009-10/2009). 

KPÚ Prešov: 
� Spracovanie monitoringu – pasportizačných kariet narušených nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ – časť Levoča v počte 65 kariet pamiatkových 
objektov za rok 2009 v elektronickej podobe doplnené o 75 fotografických pohľadov. 
Zodpovedný : Ing.Jacková; 

� Spracovanie monitoringu – pasportizačných kariet, 2-ročného sledovaného cyklu, nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ – časť PZ Spišské 
Podhradie a PR Spišská Kapitula v počte 138 kariet pamiatkových objektov za rok 2009 
v elektronickej podobe doplnené o  fotografické pohľady. Zodpovedný : Ing. Odler; 

� Spracovanie monitoringu – pasportizačných kariet, 2-ročného sledovaného cyklu, nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok lokality „Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium“ za rok 
2009 v elektronickej podobe. Zároveň bolo zaslané CD pasportizačných kariet NKP doplnené o  
fotografické pohľady. Zodpovedný : Mgr. J. Ličková; 

� Kežmarok, Hviezdoslavova ulica, kostol (artikulárny) – Ing. arch. I. Bujnová. 
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KPÚ Košice: 
� periodická správa za rok 2009 k Monitoringu UNESCO WHS lokality: Spišský hrad a okolie; 11-

12/2009, Gembický;   
� SKD Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka – monitoring gr. kat. kostola v Ruskej 

Bystrej – 12/2009, Hriň. 
 
 

b) Pracovné semináre „Monitoring svetového dedičstva“. 
 T: 03 a 09/2009 
 Z: OPÚ 
 S: KPÚ 
Plnenie: 

� pracovný seminár v marci 2009 sa neuskutočnil, pretože kooperácia so spracovateľmi KPÚ 
prebehla e-mailom, telefonicky alebo osobitne k riešeným problémom. Časť spracovateľov sa 
stretla počas letnej školy UNESCO – „Management of UNESCO WHCS in Visegrad Countries“ 
09. – 19. 07. 2009 v Krakove, kde prerokovali a prezentovali aktuálne otázky monitoringu; 

� pracovné stretnutie spracovateľov monitoringu „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“, 
zamerané na praktickú výmenu skúseností a riešenie aktuálnych problémov sa uskutočnilo 04. - 
05. 11. 2009 v Bielom Potoku v Ružomberku. Podujatie sa venovalo stavu zachovania 
pamiatkových hodnôt v jednotlivých lokalitách svetového kultúrneho dedičstva s dôrazom na 
problémy pri ich ochrane a potenciálne ohrozenia s návrhom opatrení na ich odstránenie v 
súvislosti s ďalším postupom ochrany pamiatkového fondu. Zúčastnili sa ho pracovníci PÚ SR, 
MK SR, KPÚ ale aj NPÚ Praha a Územné pracovisko České Budějovice a spolupracoval na ňom 
aj Mestký úrad Ružomberok a KPÚ Žilina. Súčasťou podujatia bola príprava a spracovanie 
dotazníka pre účastníkov seminára, zameraného na zhodnotenie stavu zachovania lokality SDK 
„Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec - pod drobnohľadom účastníkov 
seminára“, s cieľom  pomôcť KPÚ podnetmi účastníkov pri zabezpečovaní adekvátneho stavu 
zachovania lokality.  

KPÚ Žilina: 
� pracovný seminár „Monitoring SKD“ v dňoch 04. - 05. 11. 2009 v Apartmánoch Sidorovo, Biely 

Potok, Ružomberok - príspevok k prezentovaniu stavu zachovania pamiatkových hodnôt PRĽA 
Vlkolínec, s dôrazom na problémy pri ich ochrane a návrh opatrení na ich odstránenie, príspevok 
Zásady ochrany lokality SKD-PRĽA Vlkolínec a ich aplikácia v praxi, sprevádzanie účastníkov 
seminára po lokalite s výkladom na mieste. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� účasť Ing. arch. Ľ. Farkaša, za pracovisko Banská Štiavnica a Ing. L. Santorisa. 
KPÚ Prešov: 
� aktívna účasť na pracovnom seminári „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“, konaného 

04. - 05. 11. 2009 v Ružomberku – Ing. Odler, Ing. Jacková, Mgr. Vološčuk, Ing.arch. Bujnová; 
� spracovanie prednášky o lokalite SKD UNESCO „Historické jadro mesta Bardejov a židovské 

suburbium“ za rok 2009 – Mgr. J. Ličková. 
KPÚ Košice: 
� účasť na česko-slovenskom pracovnom seminári „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“, 

Ružomberok – Biely Potok, Vlkolínec, 04. - 05. 11. 2009,  s prezentáciou: „Spišský hrad a okolie 
– Monitoring územia a lokality za rok 2009“ (Gembický).  
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c) Príprava nominačného projektu „Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku“. 
T: priebežne 

Z: OPÚ 

S: KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, Archeologický ústav SAV 
Nitra, Mestské múzeum Bratislava 

Plnenie: 

� Spracovanie projektu „Danube Limes – UNESCO World Heritage“ – v rámci Operačného 
programu Stredná Európa 2007-2013. 

� Zorganizovanie pracovného stretnutia k príprave nominačného projektu „Limes Romanus – 
rímske antické pamiatky na strednom Dunaji“, ktoré sa uskutočnilo dňa 09. 03. 2009 v zasadacej 
miestnosti Pamiatkového úradu SR. Na stretnutí sa prerokovalo riešenie zmluvných vzťahov 
medzi dotknutými inštitúciami Pamiatkovým úradom SR (PÚ SR), Archeologickým ústavom 
SAV (AÚSAV) a Mestským múzeom v Bratislave(MMB) a súčasne riešenie zmluvných vzťahov 
medzi PÚ SR a PhDr. Jánom Rajtárom a PhDr. Jaroslavou Schmidtovou, požiadavky na výskum, 
obnovu a realizáciu prác spojených s nominačným projektom na lokalitách Iža - Leányvár a 
 Bratislava - Rusovce – Gerulata, požiadavky na inventarizáciu a sprístupnenie výskumných 
dokumentácii, fotografii, plánov, máp, zameraní) a inventarizáciu hnuteľných nálezov a miesta 
ich uloženia a plnenie konkrétnych úloh vyplývajúcich z riešenia nominačného projektu na zápis 
lokalít Iža - Leányvár a Bratislava - Rusovce – Gerulata do zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO s uvedením termínov ich plnenia, legislatívna ochrana navrhovaných lokalít (Rusovce, 
Iža), vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania predmetných NKP, samotná príprava 
nominačného projektu. 

� Súčasťou prípravy projektu bolo pracovné stretnutie a seminár vo Viedni. V súvislosti so 
samotným projektom boli: 
-  zaslané informácie so všetkými potrebnými údajmi k subkontraktu 
-  detailne pripravený rozpočet projektu 
-  pracovné rokovanie v Budapešti k detailnému rozpočtu a aktuálnym úloham projektu 
-  spracovaný časový rozpis úloh, 
-  zabezpečené podpísanie subkontraktu medzi PÚ SR a KOH Budapešť, vrátane podkladov pre 

subkontrakt,  
-  konzultácie s hlavným projektovým partnerom a spracovanie vyhodnotenia 1. polroka a 

žiadosti o 1. kontrolu 
-  príprava aktualizačného listu NhNKP Iža – Leányvár na základe aktuálnych a sumarizujúcich 

podkladov zaslaných PhDr. J. Rajtárom 
-  zabezpečenie zmluvy s Múzeom mesta Bratislavy na vykonanie archeologického výskumu v 

rámci projektu na stavbe Bratislava – Rusovce, poloha Bergl, Gerulatská 69 – poloha múrov 
a priekop kastela Gerulata. Výskumná správa bola spracovaná 30.11.2009 J. Schmidtovou a  P. 
Bartom, 

-  zabezpečenie dohody o spolupráci s AÚ SAV na roky 2009 – 2011. AÚ SAV sa stáva na 
základe tejto dohody partnerskou inštitúciou PÚ SR, ktorej zástupca Dr. Ján Rajtár, CSc. sa 
doposiaľ podieľal na výskume archeologickej lokality „Rímsky vojenský tábor v Iži“, 

-  dopracovanie aktualizačného listu NKP archeologickej lokality „Rímsky vojenský tábor v Iži“-  
J. Rajtár a R. Glazer – Opitzová, 

-  spracovanie vyhodnotení 1. a 2. polroka a žiadostí o 1. a 2. kontrolu pre Ministerstvo životného 
prostredia SR,  

-  v rámci riešenia adekvátnej ochrany NKP KPÚ Bratislava spracovalo aktualizáciu Zásad 
ochrany PZ Rusovce - Ferus, 

-  pracovné stretnutie spracovateľov projektu v Maďarsku (Tuhárska a  Glaser – Opitzová),  
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-  zorganizovanie pracovného stretnutia „O stave zachovania NKP archeologické nálezisko – 
vojenský tábor v katastrálnom území Iža, poloha Leányvár“ - prerokovanie problémových 
oblastí a následné rokovanie na Obecnom úrade v Iži všetkých zúčastnených - vlastníkov 
pozemkov NKP, VÚC Nitrianskeho kraja, Vodohospodárskeho podniku, správcov NKP, 
Obecného úradu Iža, AÚ SAV, MK SR a KPÚ Nitra vo veci riešenia stavu  zachovania 
predmetnej archeologickej lokality a ďalšieho postupu ohľadom sanácie odkrytých murív a 
úpravy areálu, koncepcie obnovy a prezentácie. Problémy sú s nedostatočným 
predfinancovaním projektu, pretože je založený na refundácii nákladov, z tohto dôvodu sme 
nemohli dodržať plán na rok 2009. 
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10. Zabezpečenie edično-propagačnej, publikačnej činnosti a prezentačnej činnosti. 
 

a) Vydanie zborníka Monumentorum tutela č. 20 a č. 21. 
 T: 12/2009 
 Z: OPÚ, KPÚ Bratislava, ÚGR – referát edično- 
 propagačných činností 
 S: EPÚ 
Plnenie: 
PÚ SR – OPÚ (Ing. arch. Dvořáková): 
� Monumentorum tutela č. 20 s príspevkami konferencií „Konzervácia verzus rozvoj“ a „Hodnoty 

architektúry a urbanizmu 50. a 60. rokov“, uskutočnených v roku 2008, bolo vydané v termíne 
v náklade 500 kusov 

KPÚ Bratislava (PhDr. Baxa): 
� zabezpečil redakčné spracovanie slovenskej časti príspevkov zo seminára o výsledkoch výskumu 

dejín, stavebných premien a pamiatkovej obnove kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 
do Monumentorum tutela č. 21. Príprava zborníka sa usktočnila v spolupráci s Archeologickým 
ústavom AV ČR Praha. 

 
b) Vydanie publikácie „Vademecum ochrany hnuteľných národných kultúrnych pamiatok“. 

 T: 12/2009 
 Z: ONKP               
 S: ÚGR – referát edično- propagačných činností, 
EPÚ 
Plnenie: 
� publikácia pre vlastníkov NKP bola zosúladená s textom novely pamiatkového zákona a doplnená 

o stať týkajúcu sa ochrany hnuteľných kultúrnych pamiatok.  
 

c) Vydanie Informátora Archívu Pamiatkového úradu SR – č. 40, č. 41. 
T: 08, 12/2009 
Z: OOA 

 
Plnenie: 
� Informátor č. 40 bol spracovaný a publikovaný. Príspevky zamestnancov archívu v č. 40/2009: 

- Mojžišová, H.: Nové prírastky knižnice za rok 2008 
- Orosová, M.: 13. archívne dni v Bojniciach – Archívy v krízových situáciách 
- Žažová, H.: Medzinárodný projekt výskumu premonštrátskych kláštorov. 

� Informátor č. 41 bol spracovaný a publikovaný. Príspevky zamestnancov archívu v č. 41/2009: 
- Mojžišová, H.: Nové prírastky poľskej odbornej literatúry  
- Orosová, M. – Žažová, H. – Bada, M.: Fenomén rodiny v minulosti Slovenska 
- Plávková, V.: Najstaršie fotografie v Archíve PÚ SR z rokov 1919 – 1939 
- Plávková, V.: PhDr. Peter Hysko (05. 08. 1944 – 14. 11. 2009) 
- Porubská, B.: Glosy z časopisu Zprávy památkové péče 
- Porubská, B.: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2009 
- Reichardtová, J.: Recenzia knihy Josef Winterhalder d. J. Maulbertschs bester Schuler.  
- Reichardtová, J.: Glosy z časopisu Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. 
- Svěchota, L.: Otázky zemepanskej správy v Uhorsku. 
- Žažová, H.: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 
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d) Príprava a realizácia podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva s dôrazom na 
Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl). 

T: 04/2009 
Z: ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
PÚ SR: 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 04.) sa 25. 04. 2009 po 
druhýkrát 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 2009 udelená akad. 
mal. Eve Ricottiovej a prom. hist. Blanke Kovačovičovej – Puškárovej, CSc.. Súčasťou podujatia 
bola aj prezentácia publikácie „ Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok“ 
a otvorenie výstav „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ a  „25 rokov Oblastného 
reštaurátorského ateliéru v Levoči. 1983 -2008“. 
KPÚ Nitra: 
� Deň otvorených dverí v Chľabe – prezentácia vinných pivníc a NKP obce spojená s odborným 

výkladom, 17. 04. 2009; 
� „Mesto Topoľčany z hľadiska architektonicko-urbanistického vývoja od stredoveku po 

súčasnosť“ - výstava v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch s cieľom prezentácie 
pamiatkových hodnôt mesta Topoľčany laickej i odbornej verejnosti; 

� „15. výročie PZ Zlaté Moravce“ -  prezentácia PZ mesta Zlaté Moravce, slávnostné otvorenie 
výstavy v Mestskom a kultúrnom stredisku Zlaté Moravce v spolupráci s Tríbečským múzeom 
a Mestom Zlaté Moravce, 27. 04. 2009; 

� Hrad Hrušov – deň otvorených dverí v spolupráci so  Združením  pre záchranu stredovekého 
architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja LEUSTACH ,18. 04. 2009. 

KPÚ Žilina: 
� inštalácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ v priestoroch Červeného 

Kláštora, od 04/2009. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� podujatie ku Dňu pamiatok – 04/2009, beseda: „Kultúrne pamiatky a ich ochrana v okrese Veľký 

Krtíš.“ 
KPÚ Prešov: 
� realizácia panelovej výstavy „Obnova severozápadného traktu kežmarského hradu a zastrešenie 

hladomorne“ v priestoroch kežmarského hradu; 
� rozhovor „Kultúrne pamiatky sú svedectvom histórie“, Noviny Poprad, 21. 04. 2009. 
KPÚ Košice: 
� spracovanie a prezentácia fotografickej panelovej výstavy o ukončených obnovách v Košiciach 

s názvom „Všimli ste si ...?.“ – inštalované v expozičnej miestnosti Štátnej vedeckej knižnice 
Košice v termíne 21. 04. – 28. 05. 2009; 

� spoluorganizovanie podujatia „Čierne časy – medzinárodná kultúrna a historická prezentácia 
postavenia Rómov a Židov v čase holokaustu“ – výstava a prednášky, Rožňava (1. a 2. december 
2009). Organizátormi podujatia boli Gemerské osvetové stredisko, Múzeum židovskej kultúry 
Bratislava, Muzeum romské kultury Brno, Nadácia Milana Šimečku, Gemerská knižnica Pavla 
Dobšinského, Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave, Krajský pamiatkový úrad – 
pracovisko Rožňava, Centropa Slovakia o. z., Gemerfilm.  

� inštalácia a otvorenie výstavy Stredoveké nástenné maľby v srdci Európy: v ev. a.v. kostole 
v Štítniku (od 08. 06. - 02. 09. 2009), v Múzeu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej (od 03. 
09. – 05. 11. 2009), v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci (od 06. 11. – 26. 11. 2009). 
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e) Spoluúčasť na aktivitách Dni európskeho kultúrneho dedičstva. 
T: 09/2009 
Z: ÚGR, ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
     Krajský pamiatkový úrad sa organizačne podieľal a zabezpečoval časti programu Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva, ktoré sa v roku 2009 konali v Bratislavskom kraji. Centrami podujatí boli 
malokarpatské mestá Svätý Jur, Pezinok, Modra a hrad Červený Kameň. 
KPÚ Nitra: 
� „Kaštiele nitrianskeho kraja“ - výstava v Synagóge v Nitre,  08. 09. 2009 – 15. 10. 2009 (Gažiová, 

E., Dudová, A., Piatrov, M., Valeková, A.); 
� „Forma nasleduje funkciu - funkcionalistická architektúra v Nitrianskom kraji“ - fotografická 

výstava, 09/2009, Múzeum J.Thaina Nové Zámky, (Tóth, I.); 
� „Nástenné maľby v sakrálnych objektoch komárňanského regiónu“ - v rámci festivalu XV. 

Harmonia Sacra Danubiana, 12/2009, Komárno, (Tóth, I.); 
� Bisták, P.:  Náučný turistický pochod Dražovce – Zobor,  sprevádzanie a odborný výklad 

k archeologickým lokalitám na trase a v jej blízkosti – Dražovce – kostol sv. Michala, hradisko 
Lupka, Podhorany – Sokolníky – zaniknutý kostol sv. Michala, hradisko Žibrica, hradisko Zobor, 
Zoborský kláštor - 12. 09. 2009 a 24. 09. 2009; 

� Gažiová, E. (spolupráca Jurišová, A.).:  Kaštieľ Horné Obdokovce- sprevádzanie, deň otvorených 
dverí 29. 09. 2009; 

� Korošová, Ž.:  Metodický prístup k obnove (svätyne) kostola Narodenia Panny Márie v Nitre - 
 Horných Krškanoch, - odborný príspevok ku semináru: Kostol Narodenia Panny Márie 
v Horných Krškanoch,  07. 10. 2009; 

� Korošová, Ž.:  sprevádzanie - Kostol sv. Michala v Nitre – Dražovciach, deň otvorených dverí; 
� Korošová, Dudová : sprevádzanie - Kaštieľ v Malante – deň otvorených dverí; 
� v spolupráci s Občianskym združením pre záchranu stredovekého architektonického dedičstva 

Nitrianskeho kraja – LEUSTACH: Stredoveké slávnosti na hrade Hrušov a slávnostné otvorenie 
Turistickej cesty po stredovekých hradoch Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ, 27. 09. 2009 ( Viršík, 
R., Bisták, P., Piatrov, M.); 

� Viršík, R.: Vŕšok a jeho pamiatky – r.k.fara Dolné Mesto, kaplnka sv.Michala, meštiansky dom 
u Brucknera, lokalita na Vŕšku, 01. 10. 2009; sprevádzanie po NKP; 

� Dudová, A.: Národné kultúrne pamiatky okresu Nové Zámky – Múzeum J.Thaina, prednášky 
v dňoch 10. 09. 2009, 09. 10. 2009 pre žiakov ZŠ. 

KPÚ Prešov: 
� Prezentácia panelovej výstavy „Kameň v architektúre“ v priestoroch KPÚ Prešov (Ličková,  

Onufráková). 
 

f) Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na internetových stránkach 
www.pamiatky.sk, www.heritage.sk a www.european-heritage.net. 

T: priebežne 
Z: OdGD 
S: ÚGR, ÚVŠS, OÚ, EPÚ, KPÚ, ORA, CHTO 

Plnenie: 
� obsahová aktualizácia a editácia už existujúcich textov, 
� priebežne rozširovanie internetovej stránky, pridanie nových kapitol, prepojení a odkazov, 
� priebežné uverejňovanie aktuálnych oznamov o činnosti úradu, aktualizácia elektronickej úradnej 

tabule – návrhy, rozhodnutia, vyhlášky, aktualizácia akcií usporadúvaných PÚ SR, 
� na základe podkladov od pracovníkov PÚ SR uverejňovanie materiálov na internetovej stránke 

(spracovanie textovej časti, obrazových príloh a export do PDF alebo RTF),  
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� kapitola Spoznajte ma – vytvorenie galérie a priebežné dopĺňanie nerozpoznaných fotografií 
v Archíve PÚ SR (náhľady so signatúrou, zväčšené pohľady a pohľady vo veľkom rozlíšení), 

� aktualizácia zákonných noriem o archívoch a registratúrach, bádateľského poriadku, a jeho príloh 
a pod., podľa podkladov dodaných Archívom PÚ SR, uverejňovanie publikačnej činnosti PÚ SR, 
doplnenie možnosti vyhľadávanie v databáze Archívu PÚ SR o tabuľky v programe Excel, 

� vytvorenie sekcie Odborno-metodickej komisie, 
� dopĺňanie sekcie Osobnosti pamiatkovej starostlivosti, 
� výročná správa PÚ SR za rok 2008: úprava textov, doplnenie textov, zalomenie, prestránkovanie, 

export do PDF, 
� zmena kontaktov za celý úrad PÚ SR, vytvorenie telefónnych kontaktov na jednotlivé KPÚ, 

aktualizácia kontaktov po prechode na IP telefóny, priebežné dopĺňanie nových e-mail kontaktov 
na jednotlivé KPÚ,  

� vytvorenie elektronickej úradnej tabule pre KPÚ Trnava a uverejnenie rozhodnutia (spracovanie 
textu a export do PDF), 

� vytvorenie podstránky materiálov na stiahnutie v sekcii KPÚ Košice, 
� uverejnenie výročnej ceny 2008 – Pamiatky a múzeá, (spracovanie textu a loga), 
� vytvorenie podstránok v sekcii Publikačná činnosť – Monumentorum tutela, Súpis pamiatok 

(Ružomberok) a Výstavná činnosť, 
� vytvorenie podstránky „Ranostredoveká sakrálna architektúra“ v sekcii Konferencie – podujatia, 
� uverejnenie ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej (cena PÚ SR, spracovanie pozvánky, textu a 

diplomu), 
� vytvorenie podstránky European Heritage Heads Forum 2009 v sekcii Konferencie – podujatia, 
� zmena titulnej stránky (zjednodušenie grafickej úpravy), 
� priebežná aktualizácia všetkých prepojení na externé stránky, aktualizácia mapy stránok: 

vytvorenie hypertextových prepojení na existujúce dokumenty pre sprehľadnenie obsahu webu. 
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11. Spracovanie všeobecných pokynov a metodických usmernení pre výkon štátnej správy na 
úseku ochrany pamiatkového fondu v nadväznosti na novelu zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

T: 12/2009 
Z: ÚGR, ÚVŠS, OÚ, KPÚ, EPÚ 

Plnenie: 
PÚ SR – ÚVŠSaOČ + ONKP: 
� Doplnenie metodického usmernenia k postupu pri spracovávaní návrhu ochranných pásiem. 
PÚ SR – OPÚ: 
� vypracovanie „Metodickej pomocnej inštrukcie k výkonu špecializovanej štátnej správy na 

ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk pri uplatňovaní zákona č. 49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pre výkon činnosti PÚ SR 
a krajských pamiatkových úradov)“. Prerokovanie návrhu v rámci sekcie archeológie v Levoči 
(05/2009); 

� metodické usmernie KPÚ o nakladaní s hnuteľným archeologickými nálezmi. 
PÚ SR – OŠIS, OPR: 
� spracovanie vzorov, formulárov  a metodických materiálov k aplikácii novely zákona č. 49/2002 

Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov; 
� aktualizácia Organizačného poriadku PÚ SR. 
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12. Príprava a realizácia vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov. 
 
a) Príprava a realizácia vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov PÚ SR vzniknutých do 

roku 2002 a ich prevzatie do archívu. 
T: 09/2009 
Z: ÚGR 
S: OOA 

Plnenie: 
� Dňa 04. 02. 2009 sa uskutočnila kontrola registratúrneho strediska PÚ SR. V rámci opatrení na 

nápravu bolo navrhnuté dokončenie preberania spisov Pamiatkového ústavu do roku 2002 
z príručných registratúr jednotlivých oddelení a spracovanie návrhu na vyradenie registratúrnych 
záznamov do roku 2002, ktorým uplynula lehota uloženia. Úloha bola čiastočne splnená. V 2. 
polroku 2009 boli prevzaté záznamy z príručných registratúr odboru národných kultúrnych 
pamiatok, pamiatkových území a z príručnej registratúry p. M. Brázdilovej. Dokončenie 
vyraďovacieho konania na základe rozhodnutia MV SR sa uskutoční v roku 2010. 
 
b) Príprava a realizácia vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov krajských pamiatkových 

úradov  vzniknutých do roku 2002 a ich prevzatie do archívu. 
T: 12/2009 
Z: OOA, KPÚ 

 
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 
� Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok: vyraďovanie bolo ukončené v roku 

2003 podľa starého zákona. Spisy boli prevzaté do depozitu v 07/2008. 
� Krajský pamiatkový úrad Košice: vyraďovanie je ukončené – SVS-204-2008-/00890. Spisy boli 

prevzaté do archívu dňa 04. 12. 2009.  
� Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava: vyraďovanie je ukončené, rozhodnutie 

MV SR č. SVS-204-2008/00846.  
� Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Spišská Nová Ves: vyraďovanie je ukončené, 

rozhodnutie MV SR č. SVS-204-2008/00847.  
� Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica: vyraďovanie je ukončené, rozhodnutie MV SR č. 

SVS-204-2008-/00890.   
� Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča: spis č. PÚ-2009/79/ORO. Návrh nebol 

spracovaný a zaslaný na MV SR. Úloha sa presúva na rok 2010. 
� Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Poprad - Spišská Sobota: spis č. PÚ-2009/85/ORO. 

Návrh bol spracovaný len čiastočne. Úloha sa presúva na rok 2010. 
� Krajský pamiatkový úrad Nitra: spis č. PÚ-2009/1678/ORO. Spisy boli prevzaté do archívu dňa 

27. 10. 2009. Návrh nebol spracovaný a zaslaný na MV SR. Úloha sa presúva na rok 2010. 
� Krajský pamiatkový úrad Žilina: spisy boli prevzaté do archívu dňa 10. 12. 2009. Návrh ešte 

nebol zaslaný do archívu. Úloha sa presúva na rok 2010. 
� Po dohode s krajskými pamiatkovými úradmi boli na rok 2010 presunuté vyraďovacie konania 

KPÚ Prešov, KPÚ Žilina + pracovisko Martin, KPÚ Banská Bystrica – len pracoviská Lučenec, 
Banská Štiavnica, Kremnica, KPÚ Trenčín, KPÚ Trnava, ORA Levoča, ORA Bratislava a ORA 
Banská Bystrica. Pozn. Vyraďovacie konania KPÚ Bratislava, KPÚ Banská Bystrica, pracoviská 
Ružomberok, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Ekonomicko-prevádzkový úsek sa 
uskutočnili v roku 2008. 

� Kontrola správy registratúry a archívu sa uskutočnila na týchto pracoviskách: KPÚ Žilina (12. 02. 
2009), KPÚ Nitra (27. 10. 2009), KPÚ Prešov (23. 11. 2009), KPÚ Prešov, pracovisko Poprad-
Spišská Sobota (04. 05. 2009) a pracovisko Levoča (23. 11. 2009) ORA Levoča (23. 11. 2009). 
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Pri kontrolách neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Vyraďovacie konania prebiehajú plynule 
a bez problémov. Správa registratúry a archívu je zabezpečená na požadovanej úrovni. 
Registratúrne strediská a archívne pracoviská dodržiavajú metodické pokyny archívu a riadia sa 
zákonom o archívoch a registratúrach.  

KPÚ Nitra: 
� pripravil a podal návrh na  vyradenie registratúrnych záznamov v nasledovnom rozsahu: 

- záznamy so znakom hodnoty “A” v počte 134 položiek z rokov 1994 - 2002 na odovzdanie do 
Archívu   Pamiatkového úradu SR v Bratislave, 

- záznamy so znakom hodnoty  “S”  v počte 21 položiek z rokov 1994 – 2002 na odovzdanie a  
priemyselné spracovanie , resp. zničenie. 

KPÚ Prešov: 
� spisová agenda  do r. 1998 – položky  1 – 1700, Spisová agenda od r. 1999 – 2002 – položky 1 – 

568. Z:  Jacková; 
� podacie denníky – rok 1982 – 1998 – položka  1 – 16  /25 ks/, Podacie denníky – rok 1999 – 2002 

– položka  1 –   4  /7 ks/ . Z:  Šteinerová  21. 04. 2009. 
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Úlohy plnené PÚ SR mimo plánu hlavných úloh v roku 2009 
 
1. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR a KPÚ v oblasti výkonu štátnej správy – rozhodnutia v 1. a 2. 

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

 
 Rozhodnuti

a 
v 1. a 2. 
stupni 

Záväzné 
stanovisk
á 

Odborné 
vyjadreni
a 

Stanoviská 
a podklady 

Podnety, výzvy, 
oznámenia, 
žiadosti 

PÚ SR Bratislava 310 0 28 64 172 
KPÚ Bratislava 620 1211 116 847 850 
KPÚ Trnava 255 458 50 623 465 
KPÚ Trenčín 177 280 925 1483 537 
KPÚ Nitra 216 1224 75 1217 488 
KPÚ Žilina 323 392 0 317 983 
KPÚ B. Bystrica 634 817 425 1079 409 
KPÚ Prešov 877 971 301 794 592 
KPÚ Košice 368 958 6 231 638 
SPOLU 3780 6311 1926 6655 5134 
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2. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR – OPR  za rok 2009 - rozhodnutia v druhom stupni: 

        
1. Celkový počet rozhodnutí: 51   

PÚ SR rozhodnutia :          1. polrok 2. polrok   
a.potvrdil   8  11   
b. zmenil     5   5   
c. zrušil a vrátil  8  7   
d. zrušil bez náhrady 0   3   
e. konanie zastavil    0   2   
f.  konanie prerušil   0   0   
g. iné      2   0   
        

2. Rozhodnutia Pamiatkového úradu SR:   

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

KPÚ Banská Bystrica     5 
0 2 3 0 0 0 0  
        

KPÚ Bratislava     8 
4 1 1 1 1 0 0  
        

KPÚ Košice     5 
3 0 2 0 0 0 0  
        

KPÚ Nitra     2 
0 2 0 0 0 0 0  
                

KPÚ Prešov     13 
4 1 7 1 0 0 0  
                

KPÚ Trenčín     4 
1 2 1 0 0 0 0  
                

KPÚ Trnava     10 
5 2 1 1 0 0 1  
                

KPÚ Žilina     4 
2 0 0 0 1 0 1  
                

 

V roku 2009 OPR preskúmal 22 záväzných stanovísk vydaných KPÚ. 
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3. Návrhy na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia, spracované v roku 2009: 

 Počet 

Návrh na vyhlásenie NKP 132 
Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 20 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP 23 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 0 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny 4 
Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 12 
Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma 0 
 
4.  Ústredný zoznam pamiatkového fondu – oznámenia, stav pamiatkového fondu 

 Počet 
Rozhodnutia a vyhlásení, zmene alebo zrušení vyhlásenia za 
národnú kultúrnu pamiatku 

 

Rozhodnutia o vyhlásení veci za NKP  121 
Rozhodnutia o zmene vyhlásenia veci za NKP 20 
Rozhodnutia o zrušení vyhlásenia veci za NKP 18 
Oznámenia  
Oznámenie o zápise, resp. vyradení NKP  171 
Oznámenie o zápise pamiatkového územia   
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona  
Počet hnuteľných NKP (PP) 14 577 /31 864 
Počet nehnuteľných NKP (PO)  9 647 / 14 346 
Počet pamiatkových rezervácií MPR/PRĽA 18 / 10 
Počet pamiatkových zón platné/zrušené 85 / 14 
Počet zrušených NKP od r. 1951:    PP/PO 1 813 / 2 967  
Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu  
Dobrý 4 446 
Vyhovujúci 5 641 
Narušený 2 843 
Dezolátny 684 
V obnove 732 
Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy  
Štát 1 294 
Samospráva obcí 3 684 
Cirkvi 3 750 
Právnické osoby 1 310 
Fyzické osoby 4 308 
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5. Spolupráca PÚ SR a KPÚ (zmluvy, korešpondencia, pripomienkové konania, iné 

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

Pamiatková rada MK SR): 
Plnenie: 
PÚ SR – OŠIS: 
� Operačný program informatizácia spoločnosti 2 (OPIS2): 

-  Projektové riadenie – vyplnenie dotazníku výkonov, 
-  zasadnutie rady DISK – Slovakiana (3x), 
-  digitálna knižnica – školenie, vyplnenie dotazníku, 
-  podklady pre GIS kultúry, pripomienkovanie návrhu a rámcového zámeru MKSR, 
-  dáta pre IBM – DISK – Slovakiana, 
-  prioritné projekty, 
-  dáta pre CrossCzech , vyplnenie Dotazníku pre štúdiu uskutočniteľnosti pre organizácie rezortu 

kultúry a Dotazníku pre štúdiu uskutočniteľnosti pre organizácie rezortu kultúry, ktoré sú 
navyše garantami niektorej časti digitalizovaných objektov, 

-  príspevok a vystúpenie na konferencii k OPIS2 v Senci, 
-  podklady pre metodiku digitalizácie veľkých 3D objektov – metodika č. 8, 
-  oponovanie metodiky metodiky č. 8  a štúdii uskutočniteľnosti, 
-  účasť na rokovaniach na Úrade vlády a MK SR s autormi a gestormi metodík a štúdie, 
-  výber objektov pre digitalizáciu. 

� Grantová komisia MKSR OSSD 1.3; 
� Heľpa - preverovanie platnosti hranice PZ na základe žiadosti MKSR a katastra. 
KPÚ Bratislava: 
� MK SR – rokovanie o zameriavaní hradov (Staník). 
KPÚ Trnava: 
� PÚ SR - podklady k správe o sprístupňovaní informácií, 
� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR – kaštieľ Moravany nad Váhom, Koplotovce, MD 

Kapitulská 27, Trnava. 
KPÚ Trenčín: 
� podklady pre stanovisko PÚ SR k odvolaniu Mesta Trenčín – polyfunkčný objekt s podzemnými 

garážami pri mestskom opevnení, rokovania spojené so spracovaním návrhu na vyhlásenie za 
kultúrnu pamiatku;  

� konzultácie a podnety k nutnosti riešenia kódu ochrany a značiek na   katastrálnych mapách 
a listoch vlastníctva; 

� konzultácie s OŠIS ohľadom Ústredného zoznamu pamiatkového fondu; 
� konzultácie a pripomienkovanie metodiky spracovávania Zásad pamiatkových zón a urbanisticko-

historického výskumu; 
� s MK SR Sekcia kultúrneho dedičstva – Obnovme si svoj dom, stanoviská k realizovaným prácam 

v roku 2007; 
� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR; 
� riešenie majetkovo – právneho usporiadania vlastníctva hradov na pozemkoch štátnych lesov 

s dotknutými orgánmi; 
� Pamiatkový úrad SR, oddelenie archívu a dokumentácie – zabezpečenie dokumentácie vybraných 

pamiatok na výstavu SNG Renesancia  
� vyjadrenia pre MK SR  
� riešenie a konzultácie pri hľadaní optimálnych spôsobov obnov objektov s využitím najnovších 

technológii 
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KPÚ Nitra: 
� Ministerstvo kultúry  SR: členstvo v komisii  grantového programu: Obnovme si svoj dom 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva (Valeková); 

� Ministerstvo kultúry SR: členstvo v komisii  súťaže MK-SR : Pamiatka roka (Valeková); 
� Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Hontianske múzeum v Šahách, konzultácia o spolupráci 

pri spracovaní výskumných správ na lokalite Šahy – Kláštorná sýpka (Katkin, Pálinkás). 
KPÚ Žilina: 
� spracovaný a na PÚ SR zaslaný návrh plánu zahraničných služobných ciest KPÚ Žilina; 
� vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2008; 
� návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2009; 
� riaditeľ KPÚ Žilina M. Dudáš sa v 02 – 04/2009 zúčastňoval zasadnutí komisie MK SR v rámci 

 jeho grantového systému Obnovme si svoj dom 2009, a to komisie podprogramu 1.1 obnova 
národných kultúrnych pamiatok; 

� vo februári 2009 spracovanie podkladov a prezentácie pre MK SR k slávnostnému odovzdaniu 
certifikátov o zápise drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO (M. Dudáš); 

� spracovaný a zaslaný návrh na spolupráci v oblasti vzájomnej informovanosti vo veci 
Všeobecného záväzného nariadenia obcí týkajúcich sa záväzných častí územných plánov 
(pripravila: Z. Beranová); 

� spracovanie dotazníkovej formy previerky súčasného stavu vybraných objektov historickej zelene 
v územnej pôsobnosti KPÚ Žilina (M. Šichtová) pre Pamiatkovú inšpekciu MK SR v Bratislave; 

� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR v Bratislave pri štátnom pamiatkovom dohľade 
a výkone opatrení obnovy v PRĽA Čičmany a PZ Hybe, 05/2009; 

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

� v júni spracovanie a odovzdanie nových opisov činnosti pre štátnych zamestnancov (Slameňová, 
Beranová, Michalcová, Majtan, Furman, Lehutová a Štancelová);  

� aktualizácia členov Pamiatkovej komisie KPÚ Žilina, nový predseda (M.Šichtová) a tajomník (D. 
Líšková), 14. 07. 2009; 

� účasť M. Dudáša na zasadnutí Riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva UNESCO 
„Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka“, ktoré sa uskutočnilo dňa 07. 10. 2010 
v Kežmarku; 

� účasť M. Dudáša na pracovnom zasadnutí – diskusii zameranej na tradičné stavebné remeslá a ich 
súčasné postavenie na Slovensku dňa 19. 10. 2009 na Ministerstve kultúry SR v Bratislave; 

� účasť M. Dudáša na pracovnom rokovaní prípravy programu zasadnutia medzirezortnej Komisie 
na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva dňa 20. 11. 2009 na 
Ministerstve kultúry SR v Bratislave; 

� účasť M. Dudáša na rokovaní medzirezortnej Komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít 
svetového kultúrneho dedičstva dňa 01. 12. 2009 na Ministerstve kultúry SR v Bratislave.   

KPÚ Banská Bystrica:  
� PÚ SR-OŠIS: priebežné nahlásenia opráv údajov v ÚZPF na základe aktuálneho zistenia; 
� sekcia archeológie: pripomienkovanie návrhu metodiky na základe novely zákona o ochrane 

pamiatkového fondu (Fillová).; 
� návrh plánu spracovania archívneho fondu objektov technických pamiatok v lokalite UNESCO 

s Banskou Štiavnicou. 
KPÚ Prešov: 
� spolupráca s Archívom PÚ SR pri získavaní podkladov  o sochárovi a rezbárovi Móricovi 

Hölzelovi (Hudáková); 
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� spolupráca s Archívom PÚ SR pri získavaní podkladov (mapy, fotografie a pod.) o Bardejovských 
kúpeľoch (Hudáková); 

� spolupráca na návrhu vyhlášky MK SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. (Onufráková). 
KPÚ Košice: 68 záznamov. 
� Ďurišová – člen Archeologickej rady MK SR, v rámci činnosti Archeologickej rady: zasadanie 

Archeologickej rady v Bratislave 25. 02. 2009; práca garanta Archeologickej rady: účasť  na 
archeologických výskumoch, realizovaných spoločnosťou Archeológia Zemplín: Hlavná 45, 
Košice a Sobrance,  KPÚ Prešov – výskum kostola sv. Egídia v Bardejove, výskum v katedrále 
sv. Martine na Spišskej kapitule; 

� Ďurišová, Pristáš: príprava podkladov pre PÚ SR - vypracovanie tabuľky evidencie predpísaných 
archeologických výskumov v okresoch Košice I-IV; 

� Šmelková: vypracovanie nominácie na výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2008:  
Obec Gočovo a Občianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca za obnovu rodného domu 
Jura Hronca v Gočove; 

� Ďurišová, Pristáš, Horvát, Karabinoš: príprava podkladov pre PÚ SR: vypracovanie kariet 
archeologických nálezísk (v celkovom počte 121). 

 
5.2 S krajskými pamiatkovými úradmi: 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 89 záznamov 
� Reštaurátorská komisia. 
PÚ SR – OOA: 
� sprístupňovanie archívnych dokumentov všetkým krajským pamiatkovým úradom, 

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

PÚ SR – OPÚ: 26 záznamov 
� v rámci činnosti OMK PÚ SR. 
PÚ SR – OŠIS: 
� Heľpa - preverovanie platnosti hranice PZ Kremnické Bane – KPÚ; 
� zoznamy pre KPÚ: okresy Čadca, Bardejov, Levoča, Poprad, Sabinov, Svidník, Spišská Nová 

Ves -liturgické predmety pre SNM, okresy 401, 402, 403, 404, 405,406, 407 – Nitriansky kraj ako 
podklad pre žiadosť o grant resp. aktualizáciu; 

� špeciálne zoznamy NhNKP pre KPÚ Trnava. 
KPÚ Bratislava: 
� s KPÚ Trnava: rokovania o príprave obnovy NKP – častí mestského opevnenia Trnava, 

pamiatkový dohľad v priebehu obnovy Hradu Branč, štátny dohľad – príprava obnovy hradu 
Ostrý Kameň. 

KPÚ Trnava: 
� spolupráca s KPÚ Bratislava s Ing.arch.Staníkom – opevnenie v Trnave; 
� PÚ SR a KPÚ Banská Bystrica - riešenie archeologického výskumu v obci Málinec.  
KPÚ Trenčín: 
� KPÚ Žilina, dohoda o spolupráci v oblasti historickej zelene; 
� spolupráca s KPÚ Nitra, oblasť historickej zelene – okres Topoľčany; 
� vzájomné konzultácie s kolegami z ostatných KPÚ pri  otázkach obnovy prípadne výkonu štátnej 

správy , predovšetkým s KPÚ Žilina , KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany, KPÚ Bratislava. 
KPÚ Nitra: 
� účasť na rokovaniach sekcií archeológie, ľudovej architektúry, historickej zelene,  historického 

urbanizmu (Bielik, Dudová, Tóth, Bisták, Ulrychová,  Paterka, Viršík); 
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� KPÚ Košice - exkurzia s odborným výkladom po obnovených NKP v MPR v Košiciach spojená s 
prerokovaním možností ochrany pamiatkového fondu v zmysle novelizovaného znenia zákona 
o ochrane pamiatkového fondu, 15. 06. 2009 (Valeková, Viršík, Korošová). 

KPÚ Žilina: 
� spolupráca s KPÚ Prešov pri dokumentovaní historických krovov Turca a Oravy (Ďurian); 
� KPÚ Žilina poskytoval počas 1. polroku 2009 odbornú pomoc KPÚ Trenčín v oblasti historickej 

zelene a v niektorých prípadoch aj KPÚ Banská Bystrica (Šichtová); 
� spolupráca s KPÚ Prešov pri dokumentovaní historických stredovekých krovov Dómu sv. 

Martina v Bratislave (K. Ďurian). 
KPÚ Banská Bystrica: 1 záznam. 
KPÚ Prešov: 
� s KPÚ Košice pri príprave seminára venovanému Viktorovi Myskovszkému (zaslanie podkladov 

Ličková, Glos, Suchý, Vološčuk).  
KPÚ Košice: 2 záznamy 
� Gembický: odborné podklady a  konzultácie k akciám obnov historických zvonov v rámci 

celoslovenskej spolupráce pre iné KPÚ (Bobrovec, Poprad – Spišská Sobota, Pavlovce, 
Martinček, Stropkov – nález bronzového zvončeka, zvony okr. Svidník). 

 
5.3 S partnerskými organizáciami, vedeckými inštitúciami, združeniami: 
 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� V roku 2009 boli uzatvorené: 

-  Zmluva o spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení, Bratislava zo dňa 27. 02. 2009; 
-  Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. 

APVV-0204-07 uzavretý s Ústavom stavebníctva a architektúry SAV Bratislava zo dňa 05. 05. 
2009; 

-  Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. 
APVV-0204-07 uzavretý s Ústavom stavebníctva a architektúry SAV Bratislava; 

-  Dodatok č. 4 k Dohode o spolupráci medzi PÚ SR a MÚOP Bratislava zo dňa 04. 05. 2009; 
-  Zmluva o dielo uzavretá s DISK Industrial Enginnerings s. r. o. Šahy zo dňa 24. 06. 2009; 
-  Zmluva o dielo na vykonanie záchranného archeologického výskumu s Mestom Šahy uzavretá 

dňa 28. 07. 2009; 
-  Dohoda o spolupráci na roky 2009-2011 v intenciách projektu „Dunajský limes-svetové 

dedičstvo UNESCO“ s Archeologickým ústavom SAV Nitra zo 09/2009. 
PÚ SR – ONKP: 12 záznamov 
� Slovenská akadémia vied, Mestský ústav ochrany pamiatok, Geodeticko-kartografický ústav,  

Slovenský národný archív, Univerzitná knižnica, Archeologické múzeum SNM Bratislava. 
PÚ SR – OOA: 
� s Ústredným archívom geodézie a kartografie na získavaní elektronických kópií historických 

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

„Výskum epigrafického kultúrneho dedičstva v regióne stredného Dunaja“; 
� s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a Archeologickým ústavom SAV v Nitre pri 

výmene publikácií, evidencie vlastných archívnych fondov a zbierok; 
� s Umenovedným ústavom SAV na projekte „Predrománske a románske umenie na Slovensku“;  
� so Slovenským národným archívom pri príprave publikácie o kaštieli v Holíči; 
� s Univerzitnou knižnicou na projekte Kultúrny profil Slovenska. 
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PÚ SR – OPR: 
� spolupráca na projekte Strom života – Kultúrne a prírodné dedičstvo, inovatívnou formou, e-

learning (Kubeková). 
PÚ SR – OPÚ: 10 záznamov 
� Slovenská akadémia vied – Ústav architektúry FA STU – zabezpečenie  príspevkov z 

konferencie, SK UNESCO. 
PÚ SR – OŠIS: 
� špeciálny zoznam pre Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (pamiatky so vzťahom 

k lesníctvu). 
KPÚ Bratislava: 
� konzultácie archeologických výskumov s Mestským ústavom ochrany pamiatok Bratislava:  palác 

Bratislavského hradu, Stará radnica v Bratislave; 
� konzultácie s Mestským múzeom v Bratislave: Devín, výskum na strednej terase Horného hradu; 
� konzultácie o archeologickom výskume Bratislavského hradu s Archeologickým ústavom SAV 

Nitra; 
� Slovenské národné múzeum – príprava a zabezpečenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva 

2009; 
� Slovenská národná galéria – príprava výstavy Renesancia; 
� Slovenské národné múzeum Múzeum Červený kameň – komisia na tvorbu zbierok; 
� Slovenská technická univerzita – Fakulta architektúry, Stavebná fakulta. 
KPÚ Trnava: 
� spolupráca a konzultácie so Západoslovenským múzeom v Trnave, Vlastivedným múzeom 

Hlohovec, Vlastivedným múzeom Galanta, Mestským múzeom Sereď, Záhorským múzeom 
Skalica, Archívom Skalica, pobočka Skalica, fotodokumentcia múzea, knižnica, podklady 
k vyjadreniam; 

� spolupráca s redakciou trnavského mesačníka Novinky z radnice; 
� spolupráca s redakciou časopisu Pamiatky a múzeá; 
� Občianske združenie Trnavské dominanty – koordinácia prípravy projektu obnovy fasád  farského 

kostola sv. Mikuláša na Eurofondy; 
� FF UK Bratislava, Trnavská univerzita v Trnave, Štátna ochrana prírody CHKO Malé Karpaty a  

CHKO Dunajské Luhy; 
� spolupráca s Archeologickým ústavom SAV pri spracovávaní materiálu z výskumu žiarového 

hrobu Málinec poloha Šťavica; 
� spolupráca so združeniami „Trnavský šermiarsky cech“ a „Kompánia Trnavských žoldnierov“ - 

koordinácia spracovania zámeru úprav dvoch veží mestského opevnenia; 
� spolupráca s Archeologickým ústavom SAV pri zabezpečení ochrany archeologického náleziska 

Rímsky pochodový tábor v Hviezdoslavove; 
� spracovanie odborného posudku pripravovanej expozície mlynárstva na Malom Dunaji pre 

Vlastivedné múzeum v Galante 
� Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu so sídlom v Nitre, Archív geografického    

a kartografického úradu Bratislava – konzultácie s odbornými pracovníkmi, fotodokumentácia 
spoločnosti, mapové podklady, knižnica (podklady k vyjadreniam).  

KPÚ Trenčín: 
� Klub priateľov histórie Prievidze, Archeologický ústav SAV, Nadácia pre záchranu kultúrneho 

dedičstva, Historicko – astronomická spoločnosť – záchrana hradu Lednica, Občianske zdrušenie 
pre záchranu hradu Tematín, Nadácia M.R. Štefánika  so sídlom v Bratislave   

� Klub melenčiarov o.z. – príprava, odborná pomoc pri spracovávaní histórie a evidencii 
stavebných pamiatok a pamätihodností miestnej časti Bojníc - Dubnica,  

�  
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� Trenčianske múzeum Trenčín, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Redakcia časopisu Pamiatky 
a múzea , Trnavská univerzita, UK Bratislava, UKF Nitra, ÚSTACH Bratislava, SNM –Múzeum 
Bojnice, SNM – Spišské múzeum v Levoči, Redakcia časopisu Pamiatky a múzea, Filozofická 
fakulta UK v Bratislave, katedra muzikológie a Katedra dejín umenia, Biskupský úrad Nitra, 
Rehoľa piaristov na Slovensku: Prievidza . Nitra, Trenčín, Svätý Jur; 

� VŠVU Bratislava, Katedra reštaurovania –VŠVU Bratislava – odborné konzultácie a odborné 
posudky, príprava podkladov k reštaurovaniu a oponentské posudky k diplomovým prácam;  

� Regionálne kultúrne centrum- odborno-konzultačná, prednášková a lektorská spolupráca; 
� SAV – odborné konzultácie;  
� SNG Bratislava- konzultácie k reštaurovaniu, zabezpečenie a realizácia fotodokumentácie pre 

vydanie publikácie Renesancia; 
� Mestské kultúrne stredisko Bojnice- spolupráca pri kultúrnych podujatiach; 
� Slovenská národná knižnica, Martin – kaštieľ a park v Brodzanoch. 
KPÚ Nitra: 
� Občianske združenie „Leustach Nitra“ spolupráca pri obnove a záchrane hradu Hrušov (Bielik, 

Bisták, Viršík); 
� Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, obhliadka nálezu zrútenej pivnice vo Svodíne 

a konzultácia o možnostiach archeologického výskumu, 22. 05. 2009, Mgr. Ester Kovácsová 
(Paterka); 

� Hontianske múzeum v Šahách, konzultácia o spolupráci pri spracovaní výskumných správ na 
lokalite Šahy – Kláštorná sýpka, Mgr. Slavomír Katkin, Mgr. Tibor Pálinkás (Paterka). 

KPÚ Žilina: 
� spolupráca so Stavebnou Fakultou Žilinskej univerzity na spoločnom projekte pri dokumentovaní 

historických krovov; výsledkom spolupráce je knižná publikácia „Historické krovy sakrálnych 
stavieb Turca“ (Ďurian); 

� spolupráca s Gréckokatolíckou cirkvou – arcibiskupstvom Prešov pri prezentácii drevených 
chrámov zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO; 

� spolupráca s Považským múzeom Žilina a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, M. 
Michalcová – člen nákupnej komisie v oboch múzeách; 

� Dudáš – člen muzeálnej rady Považského múzea Žilina; 
� spolupráca s Občianskym združením „Združenie na záchranu Lietavského hradu“ pri záchrane, 

obnove a prezentácii hradu Lietava; 
� Dudáš člen vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci; 
� zaslanie návrhov na udelenie cien časopisu Pamiatky a múzeá; 
� žiadosť na mesto Tvrdošín o premiestnenie drevených plastík z areálu kostola Všetkých svätých 

v Tvrdošíne (pamiatka UNESCO); 
� účasť M. Šichtovej na pracovnom stretnutí v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Betliar 

konanom 22. 09. 2009, ktorého hlavnou témou bola ochrana a revitalizácia prírodného parku 
kaštieľa Betliar; 

� spolupráca pri aktivitách Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže na projekte Dubová 
Colonorum – Sedliacka Dubová, spevnenie ruín kostola sv. Kozmu a Damiana, ktorý nie je NKP 
(P.Jurčo); 

� spolupráca so Stavebnou Fakultou Žilinskej univerzity na spoločnom projekte pri dokumentovaní 
historických krovov Dómu sv. Martina v Bratislave; výsledkom bude výskumná dokumentácia 
(K. Ďurian). 

KPÚ Banská Bystrica:  
� Archeologický ústav SAV. 
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KPÚ Prešov: 
� spolupráca pri štátnych záverečných skúškach v študijnom programe záhradná  a krajinná 

architektúra v akademickom roku 2008/09 Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
(Semanová). 

KPÚ Košice: 3 záznamy 
� Šmelková E.: Spolupráca s Mestským kultúrnym strediskom Dobšiná na príprave projektu 

zachovania tradičnej kultúry dobšinských Nemcov – metodická pomoc a zhromaždenie 
archívnych prameňov. 

 
5.4 S orgánmi štátnej správy a samosprávy: 
 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 18 záznamov 
� katastrálne úrady, stavebné úrady, obecné a mestské úrady: žiadosti o mapové podklady 

z katastrálnych úradov; 
� spolupráca so stavebnými úradmi, mestskými a obecnými úradmi v rámci správneho konania; 
� spolupráca s miestnou samosprávou pri prejednávaní návrhov ochranných pásiem; 
� Policajný zbor – spolupráca. 
PÚ SR – OPÚ: 40 záznamov 
� spolupráca s Riadiacou skupinou Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: Obecný 

úrad Hervartov, Leštiny, Hronsek, Bodružal, Ladomirová, Ruská Bystrá, Mestský úrad Tvrdošín, 
Kežmarok, Evanjelická cirkev, Biskupský úrad Západného dištriktu, Východného dištriktu, 
Farský úrad Kežmarok, Richvald, Bodružal, Leštiny, Ruský Hrabovec, Hronsek, VUC Košice, 
Prešov, Žilina a Banská Bystrica; 

� Sobranecký mikroregión, s riadiacou skupinou Spišský hrad a pamiatky okolia a Levoča. 
PÚ SR – OŠIS: 
� zoznamy pre vyšší územný celok Banská Bystrica (16); 
� zoznamy pre vyšší územný celok Bratislava (8). 
KPÚ Bratislava: 
� Členovia hlavnej plánovacej skupiny a pracovnej skupiny „Kvalita životného prostredia 

a mestského priestoru v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislava na roky 2010-2020“ (Jurkovič, Mackovič). 

KPÚ Trnava: 
� spolupráca s Mestom Trnava pri obnovách objektov vo vlastníctve mesta; 
� spolupráca s Mestským úradom Trnava, Piešťany, Hlohovec, Skalica - odborom životného 

prostredia a odborom územného rozvoja a koncepcií pri usmerňovaní stavebnej činnosti, riešení 
reklám, zelene mesta, zabezpečovanie mapových podkladov k aktualizácií pamiatkového fondu 
SR; 

� spolupráca pri získavaní dokumentačného materiálu s Vlastivedným múzeom Hlohovec; 
� spolupráca s Mestom Hlohovec pri riešení Územného plánu centrálnej mestskej zóny Hlohovec, 

ako aj zabezpečovanie možných dostupných  podkladov k aktualizácií zásad PZ Hlohovec; 
� spolupráca s Mestským úradom Trnava – odborom územného rozvoja a koncepcií pri 

problematike pamätihodností; 
� spolupráca so stavebnými úradmi – okr. Galanta z hľadiska archeologickej  agendy; 
� spolupráca s katastrálnymi úradmi, získavanie mapových podkladov pri zisťovaní parcelných 
čísiel a starých katastrálnych máp; 

� konzultácie ohľadom obnovy a zachovania NKP kaštieľ Nebojsa, Zavar, Holíč, Koplotovce, 
Trstín, Sobotište, Senica, Sasinkovo, budovy majoliky v Holíči a výstavby penziónu v OP 
kaštieľa v Holíči, obnova areálu kaštieľa v Holíči (hospodárske budovy, bastión) a kaštieľa 
v Moravskom Sv. Jáne; 
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� spolupráca s Mestským úradom v Holíči a obecnými úradmi Trstín, Zavar, Sobotište, Koplotovce. 
KPÚ Trenčín: 
� spolupráca s mestskými a obecnými úradmi Trenčianskeho kraja a s Trenčianskym 

samosprávnym krajom; 
� konzultácie so spoločnými stavebnými úradmi v rámci Trenčianskeho kraja, s katastrálnymi 

úradmi okresov Trenčianskeho kraja;   
� spolupráca s Mestským úradom Trenčín – územný plán, rekonštrukcia Mierového námestia 

v Trenčíne; 
� spolupráca s archívmi Trenčín, Bytča, Topoľčany, Prievidza a iné, Mestské kultúrne stredisko 

Prievidza, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi; s Trenčianskym osvetovým strediskom;  
� Obec Malinová – konzultácie pri koncipovaní monografie obce, Zemianske Kostoľany; 
� pri obnove pamiatok s mestami Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Brezová pod 

Bradlom, Myjava, Beckov, Čachtice , Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom a ďalšími v rámci 
Trenčianskeho kraja;  

� pri spracovaní evidencie pamätihodností obce : Handlová, Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, 
Mníchova Lehota,  Považská Bystrica, Dežerice, Trenčín, Nitrianske Pravno – Vyšehradné , 
Plevník – Drienová, Horovce, Lednické Rovne, Trenčín, Poruba, Kočovce, Lednica, Dolné Sŕnie; 

� ďalšie obce okresov Prievidza a Partizánske – vyjadrenia k možnej evidencii objektov vhodných 
do zápisu pamätihodností obce; 

� Úrad justičnej a kriminálnej polície, okresné riaditeľstvo policajného zboru Trenčín – spolupráca 
v oblasti nepovolenej činnosti na úseku archeológie; 

� konzultácie k riešeniu úprav objektov NKP a objektov v PZ Nitrianske Pravno; 
� Stredná priemyselná škola - prezentácia stredoškolskej odbornej činnosti – cintorín Beckov, 

polohopisné zameranie;  
� Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trenčín – poskytovanie údajov v rámci kriminálnej 
činnosti – stanoviská k poškodeným a ukradnutým NKP;  

� Matica slovenská – park v Brodzanoch; 
� Obvodný úrad Trenčín, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia – konzultácia a mapové 

podklady k výberu NKP na osobitnú ochranu pri vzniku krízovej situácie; 
� Mestský úrad Prievidza – podklady pre rokovanie mestského zastupiteľstva k umiestneniu sochy 

sv. Anny; 
� Mestský úrad Bojnice – Pamiatková zóna; 
� spolupráca s mestami a obcami Trenčianskeho kraja ako vlastníkmi NKP v súvislosti s prípravou 

projektov regionálneho operačného programu – prioritnej osi číslo 3. „ posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“ , z ktorej sa môžu spolufinancovať 
projekty obnovy NKP, konkrétna spolupráca na doplnení projektov s mestami Bánovce nad 
Bebravou, Dubnica nad Váhom, Bojnice, Nováky, Považská Bystrica a s obcami Bohunice, 
Beckov, Čachtice, Lednické Rovne, Bohunice, Uhrovec;   

� s katastrálnymi úradmi okresov Trenčianskeho kraja;   
� Skačany – spolupráca pri príprave informačného materiálu , panelu a letáku - prezentácia 

základov zaniknutého románskeho  kostola sv. Juraja; 
� Mesto Partizánske – Baťova architektúra – vyhlásenie  PZ. 
KPÚ Nitra: 
� Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - Zachráňme kultúrne pamiatky Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, členstvo v komisii pre posudzovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok na 
území Nitrianskeho kraja 01/2009 (Valeková); 

� podklady pre spracovanie evidencie pamätihodností pre celkom  10 obcí (Ulrychová, Tóth, 
Dudová). 
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KPÚ Žilina: 
� príprava projektu „Pamiatkový fond mesta Žilina a okolia - II“ k poskytnutiu grantovej dotácie 

vypísanej mestom Žilina; 
� spolupráca so Správou katastra v Žiline pri dopĺňaní kódu ochrany NKP; 
� žiadosti na Správu katastra v Tvrdošíne o zaslanie kópií katastrálnych máp a výpisu z listov 

vlastníctva v rámci plnenia úlohy revízie ÚZPF; 
� účasť na spoločnom stretnutí ohľadom vizuálneho a technického riešenia letných terás v priestore 

Mariánskeho námestia v MPR Žilina na obdobie budúceho roku 2010 (Hubková); 
� účasť riaditeľa KPÚ Žilina ako odborného poradcu na zasadnutí Komisie guvernéra Národnej 

banky Slovenska na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí s motívom 
drevených chrámov v slovenskej časti karpatského oblúka, dňa 02. 06. 2009.  

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

Banskobystrického kraja; 
� spolupráca s Banskobystrickým samosprávnym krajom vo veci vyhlásenia budovy lesnej správy v 

Polomke za kultúrnu pamiatku. 
KPÚ Prešov:  
� najaktívnejšia bola spolupráca s MK SR a v samospráve s Mestskými a obecnými úradmi najmä 

tam, kde sú PR a PZ.  
KPÚ Košice: 29 záznamov. 
� účasť na zasadnutí Riadiacej skupiny lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ dňa 18. 

09. 2009 v Levoči (Majerová). 
 
5.5 S fyzickými a právnickými osobami:  
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 19 záznamov 
� korešpondencia OMK PÚ SR a Reštaurátorskej komisie, k správnym konaniam OP a 

premiestnenia - vyžiadanie podkladov, podnety na vyhlásenie OP alebo NKP, odborné 
poradenstvo a usmernenia. 

PÚ SR – OPÚ: 20 záznamov 
� korešpondencia so spracovateľmi výskumov. 
PÚ SR – OŠIS: 
� SQUIRE SANDERS – TESCO – odvolanie odmietnutia poskytnúť informácie, list a podklady pre 

MKSR; 
� SQUIRE SANDERS – TESCO – opakovaná žiadosť; 
� Palúdzka preverovanie platnosti hranice PZ na základe žiadosti o informáciu. 
� potvrdenia a výpisy pre políciu; 
� potvrdenia a listy na kataster, obciam, vlastníkom 
KPÚ Bratislava: 
� Neštich – hrad Biely Kameň – vytýčenie hraníc areálu pre zameranie jeho rozlohy v teréne + 

grafická dokumentácia – pre budúceho vlastníka (Staník). 
KPÚ Trnava: 
� konzultácie s investormi, projektantmi, realizátormi pamiatkových výskumov  a realizátormi 

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

k práci; 
� Rímska únia rádu sv. Uršule (NKP Kláštor uršulíniek), spolupráca pri spracovávaní materiálov 

pre finančný grant Mesta Trnava; 
� odborno-metodická pomoc pri spracovaní žiadostí; 
� odborno-metodická pomoc pri spracovaní žiadostí o granty MKSR. 
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KPÚ Trenčín: 
� s vlastníkmi objektov, investormi, najmä pri spracovaní podkladov a žiadostí – v rámci 

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

a ďalších prácach; 
� konzultácie s firmami a investormi, projektantmi a architektmi - prezentácia nových výrobkov 

a technológii pri obnove pamiatok; 
� konzultácie s kronikármi obcí; 
� pomoc pri vypracovávaní projektov Obnovme si svoj dom; 
� odborné konzultácie s reštaurátormi, archeológmi a pod.; 
� usmernenia k podávaniu žiadostí fyzických a právnických osôb; 
� Walther Greschner, SRN – investor reštaurovania r. k.  kostola v Tužine; 
� Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku – obnova židovského cintorína 

v Beckove a návrh zdokumentovania židovského cintorína v Novom Meste nad Váhom; 
� usmernenia k podávaniu žiadostí fyzických a právnických osôb. 
KPÚ Nitra: 
� spolupráca pri spracovávaní žiadostí do programu Obnovme si svoj dom a  potvrdzovanie 

správnosti využitia finančných prostriedkov poskytovaných na obnovu NKP z rezortných 
i mimorezortných programov  (Valeková, Ulrychová, Gažiová, Dudová, Jurišová, Tóth); 

� konzultácie diplomových prác študentov  z oblasti metodiky obnovy, financovania obnovy 
pamiatok, stavu a evidencie pamiatkového fondu včítane archeológie a historickej zelene 
(Ulrychová, Tóth). 

KPÚ Žilina: 
� odborná spolupráca so spracovateľmi územno-plánovacích noriem, poskytovanie informatívnych 

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

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

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

� odborno-metodická pomoc pri dizertačnej práci  Z. Kráľovej na tému vidiecky turizmus a obnova 
drvenej ľudovej architektúry v regióne Orava  pre účely ubytovania (P. Jurčo). 

KPÚ Banská Bystrica:  
� metodická pomoc v rámci obnovy NKP, poskytovania grantov. 
KPÚ Prešov:  
� Odborné poradenstvo fyzickým a právnickým osobám pri príprave projektov obnovy NKP na 

poskytnutie príspevku z fondu MK SR „Obnovme si svoj dom“ 
KPÚ Košice: 155 záznamov. 
� Hrabinská A.: Zameranie a vyrysovanie krovu „starej“ synagógy v Bardejove v spolupráci s Dr. 

Ing. arch. Jánom Krchom CSc., v rámci návrhu na obnovu časti komplexu židovského suburbia 
v Bardejove; 

� Kušnierová: spolupráca s ev.a.v. farským úradom v Ochtinej pri príprave bulletinu, vyhotovenia 
a inštalovania pamätnej tabule na pamiatku tunajšieho pôsobenia kňaza Jána Agneta, zároveň pri 
príležitosti vysvätenia obnoveného oltára.  
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5.6 So zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� V roku 2009 boli uzatvorené tieto zmluvy (dohody) o spolupráci: 

-  Príloha k Zmluve o pridruženom členstve PÚ SR so Spoločnosťou pre technológiu ochrany 
pamiatok – STOP Praha č. 2800018/2008, ktorá  bola podpísaná dňa 2. 1. 2009; 

-  Dohoda medzi PÚ SR a Spolkovým pamiatkovým úradom vo Viedni o spoločnom usporiadaní 
EHHF 2009 zo dňa 24. 02. 2009; 

-  Pracovný program  spolupráce  PÚ  SR  na  rok  2009  s  KOH  Budapešť  bol  podpísaný dňa 
07. 04. 2009. 

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

ústavom, územnými odbornými pracoviskami Stredných Čiech a Brna, pravidelné vymieňanie 
odborných publikácii a kópii archívnych dokumentov; 

� s Národným archívom ČR v otázke elektronizácie a digitalizácie archívnych fondov a v oblasti 
predarchívnej starostlivosti; 

� s Úradom pre záchranu kultúrneho dedičstva v Budapešti, vymieňanie publikácii a kópii 
archívnych dokumentov. 

PÚ SR – OPÚ: 5 záznamov 
� s Úradom pre ochranu kultúrneho dedičstva (Kulturális Örokségvédelmi Hivatal) Budapešť – 

„Danube Limes“, Centrum svetového dedičstva – Paríž – nominačné projekty „Pamiatky Veľkej 
Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach  - Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ a 
rozšírenie už zapísaného územia svetového dedičstva Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču 
a dielo Majstra Pavla na Spiši – doplnky,  videá. 

KPÚ Bratislava: 
� konzultácie o archeologickom výskume Bratislavského hradu s archeológmi  z Južného Nemecka 

a archeológmi z Rakúskeho archeologického inštitútu vo Viedni Ústavu Rakúskej republiky; 
� Archeologický ústav Českej akadémie vied Praha, Archeologický ústav Českej akadémie vied 

Brno, Národní památkový ústav –ú. o. p. Brno, Masarykovo muzeum Hodonín, Geo-cz, s. r. o. 
Tábor. 

KPÚ Žilina: 
� spolupráca s veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva a Direktoriátom pre ochranu kultúrneho 

dedičstva Nórskeho kráľovstva pri organizácii odborného seminára „Ochrana drevených kostolov 
– skúsenosti z Nórska“, ktorý sa uskutočnil 06. a 07. 10. 2009 v Kežmarku (Dudáš); 

� v dňoch 14. - 16. 4. 2009 sprevádzanie zástupcu nórskeho pamiatkového úradu – Riksantikvaren 
S. Mehluma po vybraných drevených kostoloch na Slovensku a ideová príprava budúceho 
seminára (Dudáš).  

KPÚ Košice: 
� Gembický: odborné podklady, konzultácie a odborná spolupráca pri spracovaní zvonov 

slovenských lokalít zahraničných Slovákov v Srbsku (P. Baláž, Matica Slovenská v Juhoslávii, 
Kovačica) 03, 06/2009. 

 
5.7 Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 
Plnenie: 
� Škoviera – HEREIN – Európska únia  
� Dudáš – hlasujúci člen Národného komitétu ICOMOS Slovakia a komitétu CIAV (Comité 

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

 
sťažnosti 

 
petície 

oznámenia 
a podnety  
občanov 

žiadosti 
o sprístupnenie  
informácií 

PÚ SR Bratislava 3 2 0 14 
KPÚ Bratislava 0 0 15 43 
KPÚ Trnava 0 0 0 1 
KPÚ Trenčín 0 0 6 9 
KPÚ Nitra 2 0 3 17 
KPÚ Žilina 0 0 0 9 
KPÚ B. Bystrica 0 0 0 14 
KPÚ Prešov 0 0 0 1 
KPÚ Košice 0 0 0 21 
SPOLU 5 2 24 129 
 
6.1 Sťažnosti 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� 1/2009-sťaž. – Ing. J. Bielek, Levice. Sťažnosť poukazujúca na nevhodné správanie sa 

zamestnancov KPÚ Nitra, vo veci vydania záväzného stanoviska. Sťažnosť bola vybavená ÚGR 
ako neopodstatnená. 

� 2/2009-sťaž. – JUDr. A. Fuchs, advokát, Košice. Sťažnosť MUDr. M. Démantovej ohľadom 
výzvy od PÚ SR na zaplatenie pokuty. Sťažnosť bola vybavená ÚGR  ako opodstatnená. 

� 3/2009-sťaž. – JUDr. J. Jaroščák, ml., Bardejov. Sťažnosť na zamestnancov KPÚ Prešov vo veci 
postupu pri vydávaní záväzných stanovísk. Sťažnosť bola vybavená ÚGR ako neopodstatnená. 

 
6.2 Petície 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� 1/2009-pet. – Občania Obce Bátovce. Petícia ohľadom zrušenia Všeobecného záväzného 

nariadenia č. 10/1997 o vyhlásení pamiatkovej zóny Bátovce. Petícia bola vybavená Odborom 
ochrany pamiatok a to odstúpením na Ministerstvo kultúry SR. 

� 2/2009-pet. – PhDr, Viliam Majkút, Hamuliakovo. Petícia občanov Hamuliakova ohľadom 
zrušenia (zníženia) pamiatkovej ochrany kultúrnej pamiatky Hornožitnoostrovskej 
protipovodňovej hrádze v ich obci. Petícia bola vybavená Odborom štátneho informačného 
systému ako neopodstatnená. 

 
 
6.3 Oznámenia a podnety občanov 
 
6.4 Žiadosti o sprístupnenie informácií  
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� 1/2009-INF. – O. Demian, Štiavnička. Žiadosť o register nehnuteľných pamiatkových objektov. 

Žiadosť o informáciu bola vybavená  OŠIS. 
� 2/2009-INF. – Ing. arch. I. Turzo, Bratislava. Žiadosť ohľadom výskytu a charakteru objektu ĽA 

v okrese Trebišov, Michalovce a Sobrance. Žiadosť bola vybavená OŠIS. 
� 3/2009-INF. – Ing. T. Turčík, Banská Bystrica. Žiadosť o zaslanie mapy lokality UNESCO 

Banská Bystrica. Žiadosť bola vybavená OPÚ. 
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� 4/2009-INF. – Mgr. M. Števík, Ľubovnianske múzeum. Žiadosť ohľadom zakúpenia súpisu 
pamiatok na Slovensku. Žiadosť bola vybavená OOA. 

� 5/2009-INF. – P. Vystavil, Kežmarok. Žiadosť o informáciu ohľadom Kežmarského židovského 
cintorína. Žiadosť bola vybavená OŠIS. 

� 6/2009-INF. – BADAS Ružomberok. Žiadosť o informáciu z ústredného registra pamiatkových 
zón. Žiadosť bola vybavená OŠIS. 

� 7/2009 – INF. – Ing. arch. Fajčík – Liptarch, L. Mikuláš. Žiadosť o informáciu – doklady 
súvisiace so zápornými stanoviskami KPÚ Žilina – s navrhovaným urbanisticko-architektonickým 
riešením „Bytový dom.“ Žiadosť bola vybavená ÚGR. 

� 8/2009 – INF. – Ing. arch. Fajčík – Liptarch, L. Mikuláš. Žiadosť – opakovaná – ohľadom 
dokladov vydaných KPÚ Žilina. Žiadosť bola vybavená OPÚ. 

� 9/2009 – INF. – SNK Martin. Žiadosť o zaslanie informácií ohľadom investičného zabezpečenia 
stavby Slov. múzea A. Puškina v Brodzanoch. Žiadosť bola vybavená OOA. 

� 10/2009-INF. – Súdny exekútor Ing. F. Stránsky, Bratislava. Informácie – poskytnutie 
v súčinnosti s vykonávaním exekúcie – Rozhodnutie PÚ SR ohľadom ochranného pásma 
v Dúbravke. Žiadosť bola vybavená ONKP. 

� 11/2009-INF. – Squire Sanders, Bratislava. Žiadosť ohľadom podania návrhu OD Tesco za NKP. 
Žiadosť bola vybavená OŠIS. 

� 12/2009-INF. – M. Ruttkayová, Hospodárske noviny. Žiadosť o informácie týkajúce sa 
služobných výhod generálnej riaditeľky PÚ SR. Žiadosť bola vybavená ÚGR. 

� 13/2009-INF. – M, Stohl, Bratislava. Žiadosť o informácie ohľadom Pamätníka osloboditeľov 
v Košiciach. Žiadosť bola vybavená OŠIS. 

� 14/2009-INF. – B. Blaženiaková, Bratislava. Žiadosť o informácie, týkajúce sa postupu pri zápise 
objektov do ÚZPF. Žiadosť bola vybavená OŠIS. 

� 15/2009-INF. – PhDr. Klára Kubíčková, Banská Bystrica (postúpená z KPÚ B.Bystrica). Žiadosť 
o informáciu ohľadom krokov, vykonaných Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici 
v súvislosti s vyhlásením ochranného pásme PR v Banskej Bystrici. Žiadosť bola vybavená 
Úsekom gen. riaditeľa a Odborom pamiatkových území. 

� 16/2009-INF. – Miroslav Domian, Necpaly. Žiadosť o informáciu ohľadom minimálnej 
vzdialenosti budúcej stavby od pamiatkovo chráneného objektu. Žiadosť bola e-mailom 
postúpená na vybavenie Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline. 

� 17/2009-INF. – Mgr. Dušan Oravec, Bratislava. Žiadosť o informáciu ohľadom budovy 
a pozemkov v k. ú. Piešťany. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 18/2009-INF. – JUDr. Katarína Styková, KŠD Šťovíček, Bratislava. Žiadosť o informáciu 
týkajúcu sa registrácie nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Žiadosť bola vybavená Odborom 
štátneho informačného systému. 

 
7. Správa registratúry - Vyraďovacie konania 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 

Dňa 06. 05. 2009 boli oslovený jednotlivý pracovníci PÚ SR na odovzdanie registratúrnych 
záznamov spred 30. 03. 2002 zo svojich príručných registratúr.  

Odovzdané záznamy boli odovzdané priamo do archívu PÚ SR. Jednotlivé záznamy boli 
odovzdané na základe vystaveného potvrdenia o odovzdaní záznamov. Pracovníci, u ktorých sa 
záznamy z tohto obdobia do 30. 03. 2009 nenachádzali im bolo predložené písomné vyhlásenie, že 
takéto záznamy vo svojich príručných registratúrach nemajú. Všetky potvrdenia a vyhlásenia sa 
nachádzajú u správkyne registratúry Mgr. A. Šilingerovej. Uskutočnilo sa to v spolupráci s Mgr. M. 
Orosovou.  
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Materiály odovzdali pracovníci: Mgr. M. Kalinová (materiály rok 1983 – 1999), Mgr. N. Laczková 
(materiály rok 1999 – 2002). A vyhlásenia odovzdali pracovníci: Ing. arch. Ľ. Pinčíková, Ing. N. 
Režná, Mgr. A. Tuhárska, PhDr. P. Guldan a Mgr. Ing. arch. V. Kapišinská. 

Dňa 15.10. 2009 boli do Registratúrneho strediska Pamiatkového úradu SR odovzdané spisy 
Ekonomicko - prevádzkového úseku, podľa zoznamu a v súlade s registratúrnym poriadkom. 
Prevzaté boli vo forme šanónov a dosiek v počte 55 kusov. Záznamy pochádzajú z rokov 1997- 
1999( Pamiatkový ústav NPKC), s označením "bez znaku hodnoty A." Vzhľadom na roky, z ktorých 
záznamy pochádzajú, boli zároveň na základe predloženého písomného návrhu zo dňa 21.10.2009 
navrhnuté na vyradenie. 

Dňa 20. 10. 2009 boli odovzdané spisy z Príručnej registratúry ONKP (Mgr. Ševčíková)         
do registratúrneho strediska Pamiatkového úradu SR na základe zoznamu spisov. Spisy sú 
usporiadané podľa Skartačného a spisového plánu Pamiatkového ústavu. Záznamy pochádzajú z 
rokov 1980 - 2002  "zo znakom hodnoty A ". 

Dňa 07. 10. 2009 boli odovzdané záznamy z Príručnej registratúry Ing. arch. Petra Andrášiho. 
Príručná registratúra sa nachádza v miestnosti č. 207/6. Záznamy pochádzajú z rokov 2002 - 2007 v 
počte 26 obalov a 2 šanóny. Odovzdané boli na základe zoznamu odovzdaných registratúrnych 
záznamov. Z rovnakej príručnej registratúry boli odovzdané aj záznamy z rokov 1988 – 1990, 
pochádzajúce z činnosti vtedajšieho Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti (ŠÚPS), týkajúce sa 
MPR v počte 2 kusy. 

 
Registratúrne stredisko 
Plnenie: 
KPÚ Trnava: 
� Rábiková: vyhľadávanie a výpožičky spisov. 
KPÚ Trenčín: 
� v I. polroku 2009 boli odovzdané spisy: r. 2002 – 151 spisov, r. 2003 – 218 spisov, r. 2004 – 315 

spisov + pracovisko Prievidza; 
� 57 výpožičiek; 
� Prievidza – spracovanie zoznamu spisovej agendy jednotlivých metodikov za rok 2009, ako 

podkladu pre správu a archív registratúry. 
KPÚ Nitra: 
� roztriedene a zaradené do registratúry úradu boli všetky spisy vzniknuté z činnosti úradu v roku 

2007; 
� zabezpečovanie elektronickej formy archivácie digitálnej fotodokumentácie.  
KPÚ Prešov: 
� prebratie spisov do registratúrneho strediska (počet odovzdávacích zoznamov, charakter 

odovzdaných spisov) AH2,AH3,AH5,AH7,AH8,AL,BA,BB,BC,BH,BG,CC,CD, z toho: 
spracovaných, označených a uložených lokalitno-predmetne 1254 spisov, vyhotovených 
zoznamov bolo 72; 

� 190 výpožičiek: BA, BB, BC; 
� vyraďovacie konanie (počet, popis, rozhodnutie MV SR): 

-  1406 registratúrnych záznamov so znakom hodnoty ,,A“,   
-  24 záznamov bez znaku hodnoty ,,A“ z rokov 1971-2002 je pripravených na vyraďovacie 

konanie.  
 

8. Výskum, teória a metodológia 
8.1 Teoretické, metodologické a koncepčné materiály 
Plnenie: 0 
 
8.2 Odborno-metodické materiály a smernice 
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8.2.1. Vnútorné usmernenie pre výkon štátnej správy 
Plnenie 
PÚ SR – OPÚ: 
� Usmernenie k postupu evidencie archeologických nálezov ako majetku štátu;  
� Podklady do metodického materiálu k umiestňovaniu veterných elektrární; 
� Smernica o spôsobe a  postupe hodnotenia spôsobilosti právnických a fyzických osôb 

uskutočňujúcich výskum a vývoj, na vykonávanie výskumu a vývoja – preštudovanie a zaslanie 
pripomienok na MK SR. 

KPÚ Trenčín: 
� Spracovaný informačný materiál k novému programu EU „ Kultúra“ – zaslaný na jednotlivé  

KPÚ. 
 
8.2.2. Metodika na usmernenie ochrany a obnovy pamiatkového fondu 
Plnenie:  
KPÚ Bratislava: 
� Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom (Baxa):  

-  príprava návrhu pamiatkovej obnovy kostola a koordinácia prípravy sanácie kostola proti 
vlhkosti, časť výmena dlažby,  

-  zabezpečenie monitoringu a vyhodnotenia fyzikálnych vlastností objektu (štúdia Ing. 
Červenáka),  

-  zabezpečenie podkladov pre projekt statiky, 
-  realizácia archeologického výskumu a spracovanie výskumnej správy; 

� Kostol sv. Margity v Kopčanoch (Baxa):  
-  príprava návrhu dokončenia pamiatkovej obnovy kostola (v spolupráci s Mgr. arch. Petrovičom 

z KPÚ Trnava), 
-  zabezpečenie rokovania medzinárodnej expertnej skupiny o metodike dokončenia obnovy 

kostola dňa  10. 03. 2009 a spracovanie konceptu riešenia, spracovanie zadania , 
-  spracovanie zadania  a zabezpečenie realizácie monitoringu fyzikálnych vlastností kostola 

a návrhu stabilizácie mikroklímy (Ing. Červenák) pre účely dokončenia pamiatkovej obnovy 
kostola; Zabezpečenie vyhodnotenia monitoringu v 07 – 12/2009; 

� transnacionálna slovensko-česká sériová nominácia „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské 
hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity v Kopčanoch“ na zápis do zoznamu UNESCO 
(Archeopark Mikulčice - Kopčany):  
-  príprava podkladov a koordinácia slovenskej časti Projektu cezhraničnej spolupráce  medzi 

Obcou Kopčany, Farnosťou Kopčany a Masarykovým múzeom v Hodoníne, zameranej na 
dokončenie pamiatkovej obnovy kostola sv. Margity a vybudovanie Obecného múzea 
v Kopčanoch  v rokoch 2009-2012 (Interreg),  

-  spracovanie stanoviska PÚ SR Bratislava k zámeru výstavby lávky cez rieku Moravu v rámci 
rekonštrukcie tzv. „Veľkomoravskej cesty“,  

-  spracovanie zadania pre projekt cestnej siete a sadových úprav „Archeologický park Mikulčice 
- Kopčany – vegetačné úpravy okolia kostola sv. Margity Antiochijskej“, 

-  dokumentácia pre rozhodnutie o využití územia,  
-  Archeopark Mikulčice -Kopčany, úprava zelene – pozvánka;   

� koordinácia spracovania projektovej dokumentácie pamiatkovej obnovy NKP Ducové –Rotunda.  
8.2.3. Metodika na usmernenie pracovných postupov  
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� Ševčíková – postup pri vypracovaní  a schvaľovaní návrhov OP. 
PÚ SR – OPÚ: 
� Metodika k výkonu štátnej správy v oblasti archeológie. 
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8.2.4. Zásady ochrany pamiatok a pamiatkových území 
Plnenie: 
� vyhodnotenie plnenia úlohy sa nachádza v časti Vyhodnotenie PHÚ č. 2d/2009. 
 
8.3 Výskumy (záverečné správy) 
8.3.1. Výskum umelecko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Žilina: 
� Žilina - Rosenfeldov palác; 
� Liptovský Mikuláš – Okoličné, kláštor; 
� Bytčica, kaštieľ ÚZPF 1329, KN 341,343,348,349 - zámer obnov; 
� Vyšný Kubín, kaštieľ a park, ÚZPF 260/1-2 - zámer obnovy. 
 
8.3.2. Výskum architektonicko-historický 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� Šaštín-Stráže, r.kat.kostol (Kalinová). 
KPÚ Trnava: 
� účasť na architektonicko-historickom výskume NKP Kláštor uršulínok v Trnave č. ÚZPF 1134/1-

2 (Čáni, Grznár, Zelina); 
� účasť na architektonicko-historickom výskume NKP pozostatkov veľkomoravskej rotundy na 

NKP veľmožský dvorec Ducové – Kostelec, č. ÚZPF 2525/1 (Čáni). 
KPÚ Žilina: 
� Žilina, Rosenfeldov palác; 
� Turčianska Štiavnička, kaštieľ s areálom; 
� Lietava, hrad, ÚZPF 1352/1-22, KN 1243/3 - zámer obnovy; 
� Kaľamenová, kúria, ÚZPF 10691/0 - zámer obnovy, zobytnenie; 
� Bytčica, kaštieľ ÚZPF 1329, KN 341,343,348,349 - zámer obnovy; 
� Vyšný Kubín, kaštieľ a park, ÚZPF 260/1-2 - zámer obnovy. 
KPÚ Prešov: 
� čiastkový s cieľom ozrejmenie farebnosti fasád: 

-  Bardejov, Stöcklova 17, Stöcklova 14 (Ličková) 
-  Bratislava, Dóm sv. Martina – stavebno-historický prieskum krovových konštrukcií, Grant MK 

SR 2009 (Žilinská univerzita), spolupráca Ing. Suchý, Ing. Glos 
 
8.3.3. Výskum urbanisticko-historický 
Plnenie: 
PÚ SR – OPÚ+OPR: 
� Bratislava - rušňové depo; 
� Partizánske: príprava podkladov - archívne bádanie, práca v teréne (Kubeková). 
KPÚ Trnava: 
� PZ Skalica (Žemberová, Kvetanová); 
� PZ Hlohovec (Šabíková). 
 
8.3.4. Výskum archeologický 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Domov dôchodcov Jacovce (okr. Topoľčany), kostol Navštívenia Panny Márie. Záchranný 

archeologický výskum pred stavbou Domova dôchodcov (vedúci výskumu Katkin, Prášek); 
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� Závada, okres Topoľčany - zisťovací výskum malej architektúry, kostol sv. Michala, vedúci 
výskumu  Katkin, riešiteľ Prášek, 12. 10. 2009 - 09. 11. 2009; 

� Hrad Lednica, okr. Púchov. Výskum pre vedecké a dokumentačné účely, 07-08/2009 (vedúci 
výskumu Katkin, Mlynka, Bukovčanová). 

PÚ SR - OPÚ: 
� NKP  Čierny hrad v k. ú. Zlatno, vedúci výskumu Katkin, spolupracovali Glaser-Opitzová, 

Bratský; 
� kataster Kátlovce, okr. Trnava. 
KPÚ Bratislava: 
� sanácia kostola sv. Mikuláša v Domaniži (okr. Považská Bystrica), proti vlhkosti. Priebežné 

sledovanie stavebných prác a dokumentovanie nálezovej situácie, odkrytím základového muriva 
sme overili vzťah gotickej lode a jestvujúceho presbytéria ako mladšej prístavby na mieste 
pôvodného gotického východného uzáveru (sekundárne použité architektonické prvky v murive 
prístavby), súčasne hlbšie zistené základy staršej vežovej stavby (pravdepodobne strážna veža) 
(vedúci Baxa, riešiteľ Prášek); 

� Kostol sv. Klementa v Močenku (okr. Šaľa) od 04/2008 – výskum v rámci prípravy pamiatkovej 
obnovy kostola. V roku 2009 II. etapa výskumu zameraná na overenie výsledkov geofyzikálneho 
výskumu. Uskutočnilo sa geodetické vytýčenie sond a overil nález klenby  v blízkosti hlavnej 
kaplnky pracovne interpretovanej ako hrobka. Lokalizácia pozostatkov architektúry –
pravdepodobne kostola  a zmapovanie rozsahu pochovávania na lokalite. Spracovanie výskumnej 
dokumentácie archeologického výskumu (vedúci výskumu  Baxa, riešiteľ Prášek); 

� Domov dôchodcov Jacovce (okr. Topoľčany). Pri kostole Navštívenia Panny Márie. Záchranný 
archeologický výskum pred stavbou Domova dôchodcov začal 25. 06. 2009, výkopové práce 
v pôdoryse stavby zatiaľ nepreukázali relevantné archeologické nálezy a situácie (iba fluviálne 
nánosy, stavebné planírky a navážky) (vedúci výskumu Katkin, Prášek); 

� Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Pamiatková obnova interiéru kostola. 
Archeologický výskum statických sond pod emporou kostola. Nález hrobov radového cintorína 
z 12.-13. storočia. Spracovanie predbežnej výskumnej dokumentácie pre účely projektovej 
dokumentácie pamiatkovej obnovy interiéru (vedúci výskumu  Baxa, riešiteľ Bisták); 

� R. k. kostol  Nájdenia sv. Kríža, Čičmany – vysušenie muriva.  Archeologický výskum výkopov 
pre drenáž. (vedúci výskumu Baxa, riešiteľ Furman); 

� Závada, okres Topoľčany - zisťovací výskum malej architektúry, kostol sv. Michala, vedúci 
výskumu  Katkin, riešiteľ Prášek, 12. 10. 2009 - 9. 11. 2009; 

� Geodetické zameranie archeologických lokalít a aktuálneho stavu výskumu, lokality Ducové-
hradisko, Moravany n.V., okr. Piešťany, Závada, okr. Topoľčany, Močenok, okr. Šaľa (Geo-cz, 
s.r.o.) (Prášek); 

� stavba ČS PHM Červeník I, kanalizačná prípojka a ČOV. Záchranný archeologický výskum 
(Baxa); 

� Pamiatková zóna Kopčany, poloha Za jazerom pri sv. Margite, štvorec D 1320.  Záchranný 
výskum pohrebiska a sídliska z 9.-10. storočia. II. etapa (Baxa); 

� archeologický a archeobotanický výskum, Kopčany, okr. Skalica 06/2009 (vedúci výskumu Baxa, 
účasť na výskume Bukovčanová); 

� Hrad Lednica, okr. Púchov. Výskum pre vedecké a dokumentačné účely, 07-08/2009 (vedúci 
výskumu Katkin, Mlynka, Bukovčanová). 

KPÚ Trnava: 
� archeologický výskum pozostatkov veľkomoravskej rotundy na NKP veľmožský dvorec Ducové 

– Kostelec, č. ÚZPF 2525/1, 08-10/2009 (Grznár,Čáni); 
� účasť na archeologickom výskume na stavbe  Holiday Inn v Trnave (Grznár, Čáni). 
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KPÚ Trenčín: 
� Jacovce – Dom dôchodcov; 
� Závada – zaniknutý kostol sv. Michala , 2. etapa. 
KPÚ Nitra: 
� Kostoľany pod Tríbečom, kostol sv. Juraja –2 statické sondy, dokumentácia profilov  (Bisták); 
� Hrad Hrušov – metodika prác, archeologický dohľad a dokumentácia pri odstraňovaní sute 

(Bisták,  Paterka); 
� Podhorany – Sokolníky – zaniknutý kostol sv. Juraja, metodika prác,   archeologický dohľad 

a dokumentácia pri odkrývaní murív (Bisták, Paterka); 
� Štúrovo – PO-Rezidencia Sobieski (Paterka). 
KPÚ Žilina: 
� spolupráca M. Furmana na archeologickom výskume pri rímskokatolíckom kostole Nájdenia sv. 

Kríža v Čičmanoch, garant PhDr. Peter Baxa.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Hrad Čabraď, Táborisko (Miňo). 
KPÚ Prešov: 
� Bardejov – Bazilika Sv. Egídia (Harčár, Uličný); 
� Spišská Kapitula – Katedrála Sv. Martina (Harčar, Uličný) 
KPÚ Košice: 
� ohliadky situácie na stavbe „Golfové ihrisko“ v Malej Ide a vypracovávanie výskumnej 

dokumentácie nálezu (Ďurišová, Pristáš, Horvát); 
� realizácia terénneho archeologického výskumu v polohe Templomhomok v k. ú. Veľký Kamenec, 

17. – 21. 08. 2009 (Ďurišová, Pristáš, Horvát). 
 
8.3.5. Výskum chemicko-technologický 
Plnenie:  
� vyhodnotenie úlohy sa nachádza v časti 14.2. Činnosť Chemicko-technologického oddelenia. 
 
8.3.6. Výskum archívno-historický 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� archívna rešerš: Horné Naštince (Žažová); 
� Uhorská pamiatková komisia a ochrana hradnej architektúry a fortifikácií (Žažová); 
� Ochrana pamiatok na Slovensku vo fonde Ministerstva školstva a národnej osvety Praha, 1919 – 

1942 (Orosová); 
� Knižnice v agende pamiatkových orgánov (Žažová); 
� Kostol sv. Michala Archanjela v Demandiciach (Žažová); 
� Kostol sv. Heleny v Demandiciach-Hýbeci (Žažová); 
� Romanika v zrkadle písomných prameňov (Žažová); 
� Kaštieľ v Holíči a žrebčinec v Kopčanoch (Orosová). 
KPÚ Bratislava: 
� Bratislava, Pivovar Stein na Blumentálskej - Legionárskej ulici. Oblastný archív na Križkovej, 

Archeologické múzeum Bratislava, Slovenský národný archív (Habáňová). 
KPÚ Trnava: 
� výskum v inštitúciách v Budapešti (MOL, Univerzitná a Sečéniho knižnica) k  budovám 

Trnavskej univerzity a dejinám jezuitskej vily v Bielom Kostole (Rábiková); 
� archív Štátny oblastný archív Bratislava, pobočka Trnava - objekty v PZ Hlohovec a MPR Trnava  

(Rábiková); 
� archív PÚ SR - objekty v MPR Trnava +  revízia okres Piešťany (Rábiková); 
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� archív mesta Trnava: výskum funkcionalistickej architektúry v Trnave a štúdium, identifikácia 
a fotodokumentácia z fondu stavebných povolení mesta Trnava z rokov 1925,1926 (Rábiková); 

� archívny výskum v odborných inštitúciách v Budapešti, 31. 08. 2009 - 04. 09. 2009 - štúdium 
a získanie textovej a obrazovej dokumentácie pamiatok Trnavského kraja (Petrovič, Horváthová). 

KPÚ Nitra: 
� Preverenie archívnej dokumentácie Kaštieľa s areálom Topoľčianky a rod Stummerovcov 

Tovarníky - Štátny archív Ivanka pri Nitre (Jurišová,  Bielik). 
KPÚ Žilina: 
� Bytčica, kaštieľ ÚZPF 1329, KN 341,343,348,349 - zámer obnovy; 
� Vyšný Kubín, kaštieľ a park, ÚZPF 260/1-2 - zámer obnovy. 
KPÚ Košice: 
� heraldicko-historický výskum k nálezu kachlice s erbom (Košice, Kováčska ulica) z výskumu 

(pre: Dr.P.Šimčík, archeológ), 11/2009 (Gembický). 
 
8.3.7. Výskum historickej zelene 
Plnenie:  
PÚ SR – OPÚ: 
� Beckov – PZ, 
� Hajná Nová Ves – OP NKP, 
� Kamanová – zmena vyhlásenia NKP, 
� Piešťany – mestský park, kúpeľný park – zmena vyhlásenia NKP, 
� Kremnica – obnova námestia, 
� Vodárenské záhrady Bratislava – vyhlásenie NKP, 
� Rušňové depo Bratislava - zásady PZ, 
� Bratislava PR – zásady, 
� Medzev – PZ zásady, 
� Dolná Mičiná – OP NKP, 
� Hodejov – OP NKP, 
� Krásnohorské Podhradie – OP NKP. 
KPÚ Žilina: 
� Bytčica, kaštieľ ÚZPF 1329, KN 341,343,348,349 - zámer obnovy; 
� Vyšný Kubín, kaštieľ a park, ÚZPF 260/1-2 - zámer obnovy. 
 
8.3.8. Celoslovenský výskum/projekt 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� Spolupráca so SAV - Elektronická encyklopédia vizuálnych umení na Slovensku (Kalinová); 
� Spolupráca na projekte „Moderná architektúra ako pamiatka“ s Ústavom stavebníctva a 

archtiektúry SAV Bratislava, Fakultou architektúry STU, VVÚPS- NOVA a Stavebná fakulta 
STU (Kapišinská). 

KPÚ Bratislava: 
� Korpus európskej architektúry do roku 1000, časť Korpus včasnostredovekej architektúry na 

Slovensku: Kostol sv. Margity v Kopčanoch. Výskum interiéru kostola v rokoch 1998-2000. 
Spracovanie výskumnej dokumentácie, časť antropológia (Baxa). 

KPÚ Košice: 
� odborná spolugarancia a podklady pre 3. fázu fotogrametrie vytypovaných zvonov zo zbierok 

Západoslovenského múzea v Trnave v rámci pokračovania projektu VEGA: „Dokumentácia 
a modelovanie artefaktov zvonolejárstva metódou laserového skenovania a digitálnej 
fotogrametrie“ (spolu s Technickou univerzitou Košice) 03/2009 (Gembický); 
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� oponentúra pre projekt VEGA Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach – výskum diela 
Ľudovíta Oelschlägera (Markušová); 

� odborné podklady a konzultácie k objektom technických pamiatok a industriálnej architektúry 
košického kraja, pre vedecko-výskumnú úlohu „Dokumentácia priemyselného dedičstva na 
Slovensku so zameraním na hutnícke pamiatky“ (Ing. D.Lobodová, Slovenské technické múzeum 
Košice); 12/2009 (Gembický); 

� autorská spoluúčasť a odborná spolupráca na schválenom vedeckom projekte VEGA: 
„Dokumentácia a modelovanie artefaktov zvonolejárstva metódou laserového skenovania 
a digitálnej fotogrametrie“, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológíí Technickej 
univerzity v Košiciach, 2009 (Gembický). 

 
8.3.9. Medzinárodný výskum/projekt 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� Spolupráca s KOH Budapešť – dokumentovanie premonštrátskych kláštorov na Slovensku 

(Kalinová). 
KPÚ Bratislava: 
� Korpus európskej architektúry do roku 1000“, časť „Korpus včasnostredovekej architektúry na 

Slovensku. Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Umeleckohistorický a materiálový 
výskum nástenných malieb. Ukončenie základného výskumu, jeho publikovanie 
v Monumentorum tutela 21  a spracovanie podkladov pre reštaurátorský výskum a návrh na 
reštaurovanie Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča na základe zmluvy s Archeologickým 
ústavom AV ČR Praha, v.v.i.; 

� Projekt GAČR č. 404/07/1513 Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic. Revízia 
výskumnej dokumentácie archeologických výskumov polohy Za jazerom pri sv.Margite, časť 
Kačenáreň z r.1964-1970 ( Ľ.Kraskovská a V.Vrábliková) a vypracovanie základného 
urbanistického modelu centrálneho územia Kopčianskej aglomerácie. 

KPÚ Košice: 
� Gembický: aktívna spoluúčasť na II. fáze terénneho výskumu v rámci medzinárodného projektu 

„Dokumentáciu a výskum historických zvonov a krstiteľníc stredovekej tzv. Gaalovskej 
zvonolejárskej dielne na Spiši“ (Maďarsko); 04/2009; 

� Gembický J.: organizovanie, garancia, koordinácia a odborná spoluúčasť na pokračovaní II. fázy 
medzinárodného projektu „Dokumentácia a výskum historických zvonov a krstiteľníc stredovekej 
Gaalovskej zvonolejárskej dielne zo Spiša “, terénny výskum (Krakow, Spiš, východné 
Slovensko) 10/2009. 

 
8.3.10 Reštaurátorský výskum 
Plnenie: 0 
9. Dokumentačná činnosť - OdGD 

Číslo akcie Názov akcie 

4/2008/108 Hrušov, hrad (konštrukčné, kresličské práce) 

5//2008/108 Domaniža, kostol (konštrukčné, kresličské práce) 

1/2008/108 Lednica, hrad (meračské, konštrukčné, kresličské práce) 

1/2009/108 Šaštín – Stráže, kostol (meračské,  konštrukčné, kresličské práce) 

2/2009/108 Podhorany, archeologický výskum (meračské, konštrukčné, kresličské práce) 
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3/2009/108 Livina, kostol (meračské, konštrukčné práce) 

4/2009/108 Podbranč, vodný mlyn (meračské, konštrukčné, kresličské práce) 

5/2009/108 Diviaky nad Nitricou, kostol (meračské, konštrukčné práce) 

6/2009/108 Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina, archeologický výskum 2009 (meračské 
práce) 

 Spracovanie úlohy „Romanika“, kostol Kalinčiakovo, kostol Baďan, kostol  Ilija 

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

PHÚ 1/F Súpis pamiatok na Slovensku, spracovanie grafickej dokumentácie, okresy Martin, 
Levoča 

 Technický servis pre PUSR (scanovanie, úprava dokumentov, úprava plánovej 
dokumentácie, tlač 

 
10. Edično - propagačná a publikačná činnosť 
 
10.1 Vlastné publikácie, bulletiny, skladačky, plagáty, propagačné materiály  
Plnenie: 
� Pamiatky a múzeá č. 1 - 4; 
� Súpis pamiatok Slovenska – okres Ružomberok; 
� Informátor Archívu PÚ SR č. 40/2009 a 41/2009;   
� brožúra: „World Heritage in Slovakia“,„El Patrimonio Mundial en Eslovaquia“;  
� Dvořáková: Svetové kultúrne dedičstvo : kultúrne krásy Slovenska. Vydavateľstvo DAJAMA, 

2009. 128 s. ISBN 978-80-89226-76-4; 
� Dvořáková: Pamiatkové zóny ľudovej architektúry 1, 2, 3 – tematická príloha časopisu Krásy 

Slovenska; 
� Sledované publikácie Pamiatkového úradu SR: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov publikácie Počet kusov 
Sprievodca po Archíve PÚ SR 64 
Vitráže na Slovensku 592 
Bibliografia pamiatkovej starostlivosti 1991 – 1995 188 
Bibliografia  pamiatkovej starostlivosti 1996 – 2000 366 
Bibliografia  pamiatkovej starostlivosti 2001 – 2005  738 
Folk architecture 29 
Ľudová architektúra 1. 452 
Ľudová architektúra 2. 123 
Kalvárie a krížové cesty na Slovensku 150 
Levočský zlatník Ján Siláši 222 
Monumentorum Tutela 16 143 
Monumentorum Tutela 17 301 
Monumentorum Tutela 18 273 
Monumentorum Tutela 19 603 
Monumentorum Tutela 20 363 
Monumentorum Tutela 21 431 
Národné kultúrne pamiatky, okr. Ružomberok 3200 
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KPÚ Bratislava: 
� Baxa: Monumentorum Tutela 21. Redakčné spracovanie slovenskej časti príspevkov. 
KPÚ Trnava: 
� Kvetanová: spoluautor 2. prepracovaného vydania publikácie „Rodný môj kraj“, vydavateľ: 

Trnavský samosprávny kraj. 
 
10.2 Publikačná činnosť zamestnancov (príspevky a vydané rukopisy doma a v zahraničí): 
 
Plnenie 
PÚ SR: 
� Kalinová: Historické plány kláštorov a iných budov z 18. storočia v Maďarskom krajinskom 

archíve (Magyar Országos Levéltár). In: Informátor Archívu PÚ SR, č. 40/2009, s. 5 – 7; 
� Kapišinská: Kostol v Liskovej- stretnutie moderny s históriou. In: Pamiatky a múzeá 4/2009, s.71-

74; 
� Kapišinská:  Konečnosť bytia a jej obraz v architektúre a krajine . In: Životné prostredie – 5/2009, 

s.251-256; 
� Kapišinská: Vyhodnotenie činnosti OMK PÚ SR za rok 2008. In: Informátor PÚ SR č. 40/2009, 

str. 29-31; 
� Guldan: Obecná radnica v Prievoze. In: Arch, č. 11, 2009, s. 54 – 55; 
� Guldan: Galéria mlyny v Nitre. In: Arch,  č. 10, 2009, s. 50 – 52; 
� Guldan:  AD: Urbanistická štúdia Ružinovská  - Východ. In: Ružinovské Echo č. 8 - 9, 2009, s. 

21; 
� Guldan, P.: Evidenčný list pamätihodnosti - Park Andreja Hlinku. In: ružinovské Echo č. 12 - 1, 

2009-2010, s. 21; 
� Guldan, P.: Zoznam pamätihodností m. č. Bratislava- Ružinov:  In: 

http://www.ruzinov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=550&Itemid=222. 
� Žažová: Svätá stolica a premonštráti na Slovensku (Bzovícke, šahanské a turčianske prepoštstvo). 

In: DOBROTKOVÁ, Marta – KOHÚTOVÁ, Mária (ed.): Slovensko a Svätá stolica. Trnava : 
Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave, 2008, s. 113 – 127;  

� Orosová: Národné kultúrne pamiatky. In: Bernolákovo – monografia obce. Bernolákovo, 2009; 
� Orosová: Pamiatky a pamätihodnosti. In: Mozaika Santovky. Obec Santovka, 2009, s. 325 – 350; 
� Orosová: Organizácia ochrany pamiatok v medzivojnovom období. In: Pamiatky a múzeá 4/2009, 

s. 2 – 11; 
� Orosová, Ulašinová-Bystrianska: Tradičná ľudová kultúra a architektúra. In: Pamiatky a múzeá 

4/2009, s. 39 – 42; 
� Orosová: Osobnosti. Jan Hofman. Dušan Samuel Jurkovič. Václav Mencl. Vladimír Wagner. In: 

Pamiatky a múzeá 4/2009, s. 68 – 70; 
� Porubská: Sakrálne pamiatky. In: Pamiatky a múzeá 4/2009, s. 23 – 29; 
� Svěchota: Pamiatky a Trianonská zmluva. In: Pamiatky a múzeá 4/2009, s. 12 – 17; 
� Svěchota: Osobnosti. Václav Chaloupecký. In: Pamiatky a múzeá 4/2009, s. 68; 
� Žažová (ed.): Mozaika Santovky. Obec Santovka, 2009, 497 s. (autorka kap. na str. 82 – 99, 213 – 

214, 306, 427 – 429, 447 – 448); 
� Žažová: Knižnice v agende pamiatkových orgánov. In: Pamiatky a múzeá 4/2009, s. 55 – 61; 
� Žažová: Osobnosti. Jan Emler. In: Pamiatky a múzeá 4/2009, s. 67.  
� Kubeková: článok do interného časopisu „Informátor Archívu PÚ SR“. 
� Tuhárska: článok do interného časopisu „Informátor Archívu PÚ SR“;  
� Pinčíková, Škulavík: Vinohradnícka oblasť Tokaj, Životné prostredie 1/2009, s. 29 – 33. 
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KPÚ Bratislava: 
� Baxa, Prášek, Glaser-Opitzová: K osídleniu slovenskej časti Dolnomoravského úvalu v 10.– 14. 

storočí. In: Východní Morava v 10. až 14. století, Brno 2008 (zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie „Východní Morava v 10. – 14. století“ Uherské Hradistě, ČR, 13.- 15. 06. 2007, 
Slovácke muzeum; 

� Staník: vydanie zborníka z medzinárodnej konferencie  „Trnava a vznik stredovekých miest“  
konanej 15-16.9.2008 v Trnave, organizovanej KPÚ Trnava. Prednáška: Vznik a vývoj mestského 
opevnenia v Trnave (v tlači); 

� Staník: Zborník príspevkov z konferencie: Forum urbes maedii aevi V. Vydala Archaia Brno a.s. 
2008, konanej v roku 2005 v Hainburgu (Rakúsko), organizovanej spoločnosťou Archaia Brno na 
tému Stredoveké mestské opevnenia, s príspevkom: Realizácia pôvodného zámeru výstavby 
stredovekého  mestského opevnenia v Trnave; 

� Baxa,  Hošek, Ottenwelter, Jiří Děd: Technologický průzkum vybraných nálezů z lokality 
Kopčany, Slovensko, Archeologické rozhledy 2010 (v tlači); 

� Baxa: Vývoj sídelných štruktúr polohy Za jazerom pri sv. Margite v 9. –10. stor. (K organizácii 
zázemia Mikulčického hradiska). In: Doležalová, E. – Foltýn, D. – Meduna, P.: Cokoli kostel má, 
nemůže kníže odníti, sborník k 60. narozeninám Petra Sommera (v tisku) Lidové noviny; 

� Baxa: Kostol sv. Margity v Kopčanoch na slovenskej strane mikulčickej aglomerácie -  súčasť 
sídla elit? ITM (v tlači). 

KPÚ Trnava: 
� Rábiková: Cirkev. In: Mozaika Santovky. Henrieta Žažová (ed.), Obec Santovka: 2009, s. 267; 
� Petrovič: Urbanistická podoba mesta Sereď. In: Seredské novinky, 05/2009, ročník 7., číslo 5, 

strana 6; 
� Petrovič: Stalo sa v Seredi pred 80.-rokmi. In: Seredské novinky, 06/2009, ročník 7., číslo 6, 

strana 8; 
� Kazimír: príspevok do mesačníka Novinky z radnice č. 1/2009 „Atmosféra dávneho stredoveku 

na Štefánikovej“; 
� Šabíková: príspevok do informátora Archívu Pamiatkového úradu SR, Bratislava, č.39/2008 -  

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008, 22. - 23. 10. 2008, Trnava; 
� Petrovič: Unikátny nález v kaštieli. In: Seredské novinky, 09/2009, roč. 7, č. 7, str. 12; 
� Petrovič: Socha svätého Vendelína. In: Seredské novinky, 11/2009, roč. 7, č. 9, str. 13; 
� Petrovič: Päť rokov Mestského múzea v Seredi. In: Seredské novinky, 12/2009, roč. 7, č. 10, str. 

3; 
� Petrovič: Storočná fara. In: Seredské novinky, 12/2009, roč. 7, č. 10, str. 13; 
� Šabiková, Žemberová: Pamiatková zóna Hlohovec a pamiatková zóna Skalica. Výsledky práce 

a spolupráce krajského pamiatkového úradu s miestnymi inštitúciami pri stavebných realizáciách 
v historických centrách. In: Monumentorum Tutela, ochrana pamiatok 20. Bratislava: PU SR, 
2009, s.303-323; 

� Šabiková: Cukrovar v Trnave ako ochrana technickej pamiatky z pohľadu pamiatkára 
(140.výročie vzniku trnavského cukrovaru 1868-2008). In: Umenie na Slovensku v hostorických 
a kultúrnych súvislostiach  2008, Trnava, 2009, s.22-26. 

KPÚ Trenčín: 
Príspevky do zborníka Monumetorum Tutela: 
� Dvončová: Baťova architektúra;  
� Blahová: Handlová, Sorela na hlavnom cestnom ťahu Prievidza – Banská Bystrica; 
� Blahová, Dvončová: Pamiatkové zóny prievidzského okresu;  
� Brunovský: Pamiatková ochrana centrálnej mestskej zóny Nová Dubnica projektanta Jiřího 

Krohu; 
� Blahová: príspevky do pripravovanej publikácie o Dubnici m. č.;  
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� Blahová: DUBNICA, MIESTO, KTORÉ  MÁM RÁD. Všetko najlepšie Dubnica. In: Bojnické 
zvesti č. 4/2009, roč. 35 , str. 8-9; 

� Blahová: Bojnice , Dubnica a úcta k Panne Márii. In.: Bojnické zvesti č. 5/2009, roč. 35; 
� Mayer, Matáková: Organ v Zemianskych Kostoľanoch, Pamiatky a múzeá 2/2009; 
� Matáková, Humajová: Umenie je tajomstvo, ktorému dôverujem. In: Bartolomej, časopis 

prievidzskej farnosti. Ročník XVII, č. 2, 02/2009; 
� Matáková: Naliehavo nežný. In.: Svetlá Igora Rumanského. Zostavila: Očenášová – Štrbová, S.: 

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., 2009; 
� Matáková: Skica na tému ilustrácia a kresba: In: Igor Rumanský. Zostavila : Očenášová – 

Štrbová, S.: Martin, Matica slovenská, 2009; 
� Ružoňová, M.:  pre printové média - obnova Kalvárie  v Považskej Bystrici, Považský hrad, 

Letohrádok Babylon v historickom parku Dubnica nad Váhom,  
� Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša biskupa a hlavný oltár v Domaniži,  kalamitný stav 

v historických parkoch okresov Považská Bystrica – Orlové a Púchov – Lednické Rovne.;  
� Kačenová: Príspevok do monografie Mesta Stará Turá, Príspevok do monografie Obce Soblahov; 
� Múdry: K problematike výstavby AUPARK, MY- Trenčianske noviny 06/2009; 
� Nipčová: Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva, prednáška pre ZŠ Svinná 20. 02. 2009, 

I. ZŠ Bánovce nad Bebravou, 25. 02. 2009; 
� Nipčová: I. etapa výskumu zaniknutého kostola sv. Michala s cintorínom v Závade 

a in:MUSAICA XXVI, Bratislava 2009. 
KPÚ Nitra: 
� Baxa, Bisták: Prvé výsledky revízneho výskumu cintorína pri Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch 

pod Tribečom. Monumentorum Tutela 21, Bratislava - Praha 2009; 
� Valeková: K pamiatkovej obnove kostola sv.Juraja, Monumentorum Tutela 21, Bratislava - Praha 

2009; 
� Valeková: Nitra v 50.-60. rokoch – exkurzia, Monumentorum Tutela 20, Bratislava 2009; 
� Tóth: Krajský pamiatkový úrad v Nitre : Forma nasleduje funkciu - funkcionalistická architektúra 

v Nitrianskom kraji“, bulletin k výstave; 
� Gažiová, Dudová, Valeková: Krajský pamiatkový úrad v Nitre a Mesto Nitra: Kaštiele 

Nitrianskeho kraja , bulletin k výstave. 
 KPÚ Žilina: 
� Kállay, Gavenda, Dudáš: Chrámy – drevené kostolíky na Slovensku. IKAR, 2009; 
� Suchý, Ďurian, Krušinský, Babjaková: Stavebno-historický prieskum krovových konštrukcií 

Turca,. Zborník z XII. medzinárodnej konferencie, 20. - 22. 04. 2009, University of Technology, 
Brno, Česká republika; 

� Suchý, Ďurian, Krušinský: Historické krovy v Turci. In: Pamiatky a múzea č.2/2009;  
� Dudáš:   Osud starej historickej fary v Žiline. In: Pamiatky a múzeá č.3/2009 (v tlači); 
� Dudáš:   Slovenské drevené kostoly v Zozname UNESCO. In: Historická revue, roč. XX, 
č.4/2009, s.60-65; 

� Kulašík: Ružomberok, monografia mesta – recenzia časti publikácie, 05/2009; 
� Kulašík: Monografia Černová (historicko-vlastivedná publikácia) – spracovanie kapitoly 

architektúra obce a kultúrne pamiatky, 06/2009; 
� Krušinský, Ďurian, Grúňová: Stavebno-hisorický prieskum krovu Rímsko-katolíckeho kostola v 

dedine Socovce. Zborník Sanace dřevěných konstrukcí a staveb 2009, WTA CZ, Brno, Česká 
republika; 

� Krušinský, Ďurian, Grúňová, Suchý: Stavebno-hisorický prieskum historických krovov v 
regiónoch Turca, Oravy a Kysúc, Zborník Sanace dřevěných konstrukcí a staveb 2009, WTA CZ 
,Brno; 
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� Krušinský, Ďurian, Grúňová, Suchý: Prieskum a výskum historických krovov v regiónoch Turca, 
Oravy a Kysúc. In: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou “Dřevostavby a 
konstrukce na bázi dřeva“,  11. - 12. 09. 2009, Štramberk, Česká republika; 

� Krušinský, Ďurian, Grúňová: Stavebno-historický prieskum krovov sakrálnych stavieb Turca. In: 
Zborník z 33. vedeckej konferencie katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb  9. - 11. 11. 
2009 Štrbské pleso; 

� Dudáš:   Problematika „obnovy“ objektu Starej fary v Žiline. In: Monumentorum tutela – ochrana 
pamiatok 20. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2009, s. 376-390; 

� Dudáš: Obnova Čičmian. In: Pamiatky a múzeá – Revue pre kultúrne dedičstvo č.4, 2009, s. 43-
48; 

� Reťkovská: Stavebný vývoj svetskej (aristokratickej) a cirkevnej architektúry. In: SKLENKA V., 
PECNÍK M. a kol : Radvaň. Monografia mestečka, Banská Bystrica – Centrum pre rozvoj 
cestovného ruchu 2009, s. 183-194; 

� Borošová, Michalcová, Ďurian: Prezentácia a uvedenie niekoľkých príkladov historizujúcej 
sakrálnej architektúry Žilinského kraja spolu s architektonickou a umelecko-remeselnou výbavou, 
pripravovaná publikácia. Publikácia SVORNIK 8/2010, Sdružení pro stavebněhistorický 
průzkum, v tlači.  

KPÚ Banská Bystrica: 
� Brezňanová: Claus Dobiat /Susanne Sievers/ Thomas Stöllner (Hrsg.): Dürrnberg und Manching. 

Wirtschaftsarchäologie im ostkeltischen Raum. Recenzia; Príspevok k problematike najstaršieho 
horizontu pochovávania na keltských plochých pohrebiskách na Slovensku; Príspevok k jednému 
typu stredolaténskych spôn; 

� Labuda, Miňo: Nález radničnej kaplnky v Banskej Štiavnici, In: Archaeologia historica 34/2009. 
KPÚ Prešov: 
� Suchý, Krušinský, Babjaková, Ďurian: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Žilinská 

univerzita Stavebná fakulta, Katedra pozemného staviteľstva;  
� Suchý, Glos: In: Sborník Dějiny staveb 2008, Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina, s.249-260; 
� Suchý,  Ďurian, Krušinský: In: Pamiatky a múzeá 2/2009, Historické krovy v Turci, s.14-18; 
� Krušinský, Babjaková, Suchý: In. Zborník prednášok – vedecká konferencia s medzinárodnou 

účasťou „Drevostavby“ , Historický krov rímsko-katolíckeho kostola v obci Belá-Dulice, s.197-
200; 

� Babjaková, Krušinský, Suchý, Ďurian: In. Zborník prednášok – vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou „Drevostavby“ , Historické krovy Turca, s.185-190. 

� Suchý: In. Zborník prednášok – 2. Odborný seminář WTA CZ „Sanace dřevěných konstrukcí a 
staveb“ ,Spôsoby opráv historických krovov v stredoeurópskom priestore, Brno, s.58-65; 

� Hudáková, Koreňová: „Príbeh Vily Orlík, jedinečnej stavby v Bardejovských Kúpeľoch.“In.: 
Korzár, 04. 06. 2009; 

� Onufráková: „Sabinovský kostol skrýva vzácne epitafy“  In.: Prešovský korzár, 07. 05. 2009; 
� Poláková: Situácia v ochrane pamiatok sa zlepšila, In. Prešovský korzár č. 89, 18. 04. 2009; 
� Poláková: 18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel, In. Prešovský večerník, č. 

4669, 16. 04. 2009; 
� Semanová: Zásahy do korún starších stromov na území MPR Prešov, In. Prešovský večerník, č. 

4669, 16. 04. 2009; 
� Semanová: Vojenské cintoríny v Prešovskom kraji, In. Životné prostredie, ročník 43, č. 5/2009, 

str.291-294; 
� Semanová: Historická zeleň verzus užívateľské nároky, In. Monumentorum Tutela, Ochrana 

pamiatok 20, str. 418-425; 
 
 



 88 

� Semanová: Spracovanie príspevku do odborného časopisu Garden revue – prezentácia parku 
v Strážkach; 

� Zajac: Sídla nižšej šľachty v Kendiciach, In. Prešovský večerník, č. 4669, 16. 04. 2009 
� Uličný: Zaniknutý stredoveký kostol v Záhradnom, In. Prešovský večerník, č. 4669, 16. 04. 2009; 
� Grešová: Tichý Potok - Gréckokatolícky kostol. Odovzdaný článok na publikovanie do redakcie 

Korzár; 
� Harčar: Archeologický výskum na námestí majstra Pavla v Levoči. In: Archeologia okresu 

nowozytnego w Karpatacho Polskich. Krosno 2008; 
� Uličný: Včasnonovoveká keramika z hradu Šariš. In: Archeologia okresu nowozytnego w 

Karpatach polskich. Krosno 2008. 
� Tatarková: „Kňaz a historik“, príspevok odoslaný archívu PÚ SR pre publikovanie 

v informátorovi;  
� Tatarková: „Presťahovaný hrob“, príspevok odoslaný archívu PÚ SR pre publikovanie 

v informátorovi. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: Trebejov – zvony a zvonolejári (odborné spracovania a podklady do kapitoly pre 

pripravovanú monografiu obce – autor: A. Medvec: Trebejov - po stopách minulosti); 02/2009; 
str.  86 -88; 

� Gembický: Sokoľany - zvony (spracovania a podklady do kapitoly v pripravovanej monografii 
obce (autor: Š. Kolivoško: Sokoľany. Kapitoly z dejín), 04/2009, str.92-95; 

� Pristáš: The Roman Tombstone in Košice Lapidarium. In: Omnis creatura significans. 
Tanulmányok Prokopp Mária 70. szuletésnapjára Essays in Honour of Mária Prokopp. 2009, str. 
23-24; 

� Markušová: A kassai Szent Mihály kápolna restaurálása. In: In: Omnis creatura significans. 
Tanulmányok Prokopp Mária 70. szuletésnapjára Essays in Honour of Mária Prokopp. 2009, 
str.101-106; 

� Gembický: The Bell Foundry Workshop of the so-called Gaal family in the Spiš region. In: In: 
Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. szuletésnapjára Essays in Honour of 
Mária Prokopp. 2009, str.107-110; 

� Pristáš: Prvá etapa archeologického výskumu na polohe Templomhomok v katastri obce Veľký 
Kamenec. In: AVANS 2008 (v tlači); 

� Karabinoš, Stejskal: Archeologický výskum v MPR Levoča, Kasárenská 14. In: AVANS v roku 
2008; 

� Karabinoš, Lukáč: Dokumentácia novovekej krypty pri kostole sv. Martina v Granč – 
Petrovciach. In: AVANS v roku 2008; 

� Karabinoš: Nález lekárnickej fľaše z Bijacoviec. In AVANS v roku 2008; 
� Karabinoš: Výsledky sledovania výkopových prác pri kostole Sv. Trojice v Jablonove nad 

Turňou. In: AVANS v roku 2008; 
� Karabinoš: Archeologický výskum zaniknutej sakrálnej architektúry a predurbánne osídlenie 

Levoče. In: Zborník Katedry najstarších dejín a dejín relígií FF PU v Prešove; 
� Kušnierová: Výtvarné prejavy baníckeho Gemera v stredoveku, in: Montan revue, roč. II., 
č.2/2009; 

� Gembický, J.: Gál Konrád Majster (biografické heslo) In: Historia Scepusii I. Dejiny Spiša I. (ed.: 
M.Homza – S.A.Sroka).  Bratislava 2009, str. 522 – 524; 

� Gembický, J.: Zvony v ľudovej viere (odborný príspevok pre IV.sympózium „Pietas christiana 
laicorum“, Kláštorisko 28.-29.8.2009) (rukopis do tlače); 

� Gembický, J.: Zvonica reformovanej cirkvi (Šebastovce). In: Buganová, K. – Markušová, K. – 
Šangala, M. a kol.: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice 2009, str.303; 
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� Gembický, J. – Pukanská, K.: Digitalizácia a vizualizácia umelecko-historických objektov 
Východného Slovenska. In: Digitalizácia múzejných zbierok – vízie a východiská. Zborník 
príspevkov z medzinárodného sympózia. Banská Štiavnica 2009, str. 26 – 32; 

� Gembický, J. – Pukanská, K.: 3D laserové skenovanie pamiatkových objektov a pamiatkových 
predmetov. In: Bardkontakt 2009 – Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník 
prednášok, Bardejov 25. 08. 2009, str. 17 – 22 (pozn: chybou vydavateľa v tlačenej podobe 
príspevku neuvedené meno); 

� Gembický, J.: autobiografické heslo s výberovou bibliografiou (dotazník), do pripravovanej 
maďarsko-slovenskej databázy regionálnych bádateľov z oblasti Abova, Zemplína a Boršoďu; 
Zborník Župnej knižnice v Miškolci (do tlače); 

� Kušnierová, E.: Nástenné maľby – kultúrny výdobytok priemyselnej konjunktúry stredovekého 
Gemera, Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 2009, str.15,151,181; 

� Kušnierová, E.: Problematika evidencie a pamiatkovej obnovy hnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok, zborník prednášok z konferencie konanej v rámci Bardkontaktu 2009, Bardkontakt 
2009, Zborník prednášok, Bardejov 25. 08. 2009, str. 106 -108; 

� Kušnierová, E.: Seriál 12 príspevkov k dejinám a pamiatkam Rožňavy pre internetové noviny 
InfoRožňava pod názvom Rožňava včera a dnes; 

� Varechová, Z., Hrabinská A.: Využitie historických budov po obnove – príklady z Košíc. In: 
Bardkontakt 2009 „Problematika mestských pamiatkových centier“, Bardejov 2009, s. 79-84;  

� Uhričíková J., Karabinoš A.: Zmeny v zákone č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu – I. 
časť, In: Informátor, kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves 12/09, Spišská 
Nová Ves 2009, str. 10; 

� Buganová, K., Markušová, K., Šangala M. a kol. (Alezár , K., Dvorská, J., Gembický, J., 
Hrabinská, A., Hriň, P., Jarkovský, J., Kladeková, V., Labudová, Z., Mokriš, R., Strnková, Z., 
Varechová, Z.): Sakrálne pamiatky v Košiciach, Košice 2009, 335 str. 

 
10.3 Vedecko-popularizačná činnosť (filmy, televízne a rozhlasové relácie, tlačové konferencie): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Šulcová –  TV - centrum  Bratislava – diskusia o Starom moste 09. 03. 2009; 
� Guldan – televízia – Miestne pamätihodnosti Ružinova; 
� Guldan – Slovenský rozhlas – Zoznam miestnych pamätihodností Ružinova – rozhovor. 
� informácia o SKD pre Rádio ONE – 14. 04. 2009. 
KPÚ Bratislava: 
� Jurkovič: „Palác na Kapitulskej je zatiaľ ruina“. Rozhovor, SME 22. 01. 2009; 
� Jurkovič: „K asanácii areálu Jurkovičovej teplárne“. Rozhovor, SME 27. 01. 2009; 
� Jurkovič: „New Face of Prague“. Rozhovor k výstave, SRo 28. 01. 2009;  
� Jurkovič: „K reklame na Bellušovom dome na Námestí SNP“. Rozhovor, PLUS 1 Deň 29. 01. 

2009; 
� Jurkovič: „Starý most...“. Rozhovor, Bratislavské noviny 10. 02. 2009; 
� Jurkovič: „Ochrana pamiatkového fondu Bratislavy“. Rozhovor, TV Centrum 11. 02. 2009;  
� Jurkovič: „K výstavbe domu na Moskovskej ulici v Bratislave“. Rozhovor, STV 1, 18. 02. 2009;  
� Jurkovič: „Obnova Bratislavského hradu“. Rozhovor, Spravodajstvo STV, 06. 05. 2009;  
� Jurkovič: „Belveder pod Bratislavským hradom“. Spravodajstvo TV Markíza 13. 05. 2009; 
� Jurkovič: „Predstaničné námestie a areál stanice 1. Parnej železnice. Rozhovory pre SME, SITA, 

STV, 18. 06. – 22. 06. 2009; 
� Baxa: Kraj Cyrila a Metoděje. Dokumentárny film ČT Brno odvysielaný 07/2009. Vystúpenie 

zamerané na prezentáciu slovenskej časti Archeoparku Mikulčice – Kopčany; 
� Jurkovič: „Sprístupnenie Červeného raka“. Rozhovor, TV Centrum, 01. 07. 2009; 
� Jurkovič: „Lev si na investora nevyskočí“. Rozhovor, SME, 09. 07. 2009; 
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� Jurkovič: „DEKD 2009“, tlačová konferencia v SNM, 02. 09. 2009; 
� Jurkovič: „Sprístupnenie krypty v r. k. kostole v Sološnici“. Rozhovor, Spravodajstvo STV, TV 

Markíza, Rádio Lumen. 12. 10. 2009; 
� Jurkovič: „O sochách v Bratislave“. Reportáž, TV Centrum, 30. 10. 2009;  
� Jurkovič: „O chátrajúcich objektoch v Bratislave“. Rozhovor, TV Centrum, 04. 11. 2009.  
KPÚ Trnava: 
� Šabíková: rozhovor pre STV 1 – Slovensko dnes  o  stavebno-technickom stave NKP synagógy 

vo Vrbovom a o jej ďalšom postupe zo strany krajského pamiatkového úradu; 
� Kazimír: rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Regina o problematike  meštianskeho domu na 

Halenárskej 5 v Trnave; 
� Kazimír: rozhovor pre STV – Slovensko dnes o meštianskom dome na Halenárskej 5 v Trnave; 
� Kazimír: rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Regina o obnovenom západnom krídle radnice 

v Trnave; 
� Kazimír: rozhovor pre STV pre spracovanie príspevku pri príležitosti ocenenia pamiatkovej 

obnovy západného krídla radnice  v Trnave – Pamiatka roka; 
� Kazimír: rozhovor pre týždenník „Trnavský hlas“ č.1/2009 o pamiatkach v MPR Trnava. 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková a kolektív: Bojnice, Zámok Bojnice, Kaplnka sv. Jána Kapistránskeho. Redaktor: 

Marián Ondáš, Príbeh na týždeň, SR Rádio Slovensko l, odvysielané 12. 01. 2009; 
� Matáková: Bojnice, Spolupráca s VŠVU na reštaurovaní sochy sv. Anny z Prievidze. Redaktor: 

Marián Ondáš, príbeh na týždeň. SR Rádio Slovensko 1, odvysielané 17. 01. 2009; 
� Matáková: Historický námet Krížovej cesty v súčasnej maliarskej tvorbe. Redaktor: Marián 

Ondáš. SR Rádio Slovensko  1, Odvysielané 10. 04. 2009; 
� Matáková: Reštaurovanie sôch z depozitu SNM Múzeum Bojnice na VŠVU v Bratislave. 

Redaktor : Marián Ondáš. Odvysielané 29. 06. 2009; 
� Nipčová: pre rôzne printové média k otázke vyhlásenia opevňovacieho múra v Trenčíne za 

kultúrnu pamiatku; 
� Gazdíková: pre Tlačovú agentúru a rôzne masmédia s celoslovenskou pôsobnosťou  a regionálnou 

pôsobnosťou články a rozhovory k problematike obnovy pamiatkového fondu Trenčianskeho 
kraja ako: problematika predsunutého opevnenia v Trenčíne, k výstavbe AUPARKU, obnove ev. 
kostola v Púchove, kaštieľa v Dubnici nad Váhom a pod.; 

� Ružoňová: Príprava a zabezpečenie cyklu relácií „Poznaj a chráň“ o pamiatkovom fond okresov 
Považská Bystrica, Púchov, Ilava v regionálnej televízii TV POVAŽIE;    

� Lackovičová: Slovenská televízia – ukradnutý kalich z kostola Piaristov v Trenčíne; 
� Lackovičová: príspevok do rozhlasu – lekárenský nábytok; 
� Matáková: Sv. Cyril a Metod v zachovaných pamiatkach regiónu. Vitráže Návojovce. Redaktor: 

M. Ondáš. Rádio  Regina 04. 07. a 05. 07. 2009, Rádiožurnál Radio Slovensko; 
� Matáková: Inštalácia oltára sv. Anny v Kamenci pod Vtáčnikom. Redaktor: M. Ondáš, 

Rádiožurnál, 06. a 10. 07. 2009; 
� Matáková: Reštaurovanie oltára sv. Anny z Kamenca pod Vtáčnikom, redaktor: M. Ondáš. 

Slovenský rozhlas, 21. 07., 24. 07. a 28. 07. 2009; 
� Matáková: Reštaurovanie sochy sv. Anny z Prievidze. Redaktor: M. Ondáš. Rádiožurnál Radio 

Slovensko, dňa 22. 11. 2009; 
� Matáková: Stretnutia s históriou – Rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja v Prievidza. 

Regionálna televízia RTV Prievidza, Noviny 47, odvysielané dňa 20.11. do 26. 11. 2009. 
 
KPÚ Nitra: 
� Bisták: „Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom“ – spolupráca  na  organizácii seminára - 

komunikácia s médiami; 
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� Dudová: Prezentácia Vinných pivníc Chľaba z 17. 04. 2009  v regionálnych televíziách v Štúrove 
a Nové Zámky ,STV2 Regionálny denník– pre prezentáciu Vinné pivnice Chľaba  (17. 04. 2009); 

� Dudová: príspevky do regionálnej tlače - Nitrianske noviny, Pohronie, Nové Pohronie, apríl 2009 
- Vinné pivnice Chľaba prezentácia novovyhlásených NKP v súčasnosti, 04/2009; 

� Gažiová: Dedičstvo a veda – na tému Dňa pamiatok (Topoľčianske  noviny, 04/2009). 
KPÚ Žilina: 
� Dudáš: príprava a realizácia prezentácie drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka 

zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pri príležitosti slávnostného odovzdania 
dekrétov zapísaným objektom, 24. 02. 2009; 

� Dudáš, Furman: príprava a spracovanie projektu „Pamiatkový fond mesta Žilina a okolia - II“ k 
poskytnutiu grantovej dotácie vypísanej mestom Žilina. Súbor prednášok pre študentov žilinských 
škôl na témy spojené s históriou a dejinami Žiliny a jej okolia. Témy prednášok: Najstaršie 
archeologické dejiny mesta Žiliny a jej okolia, MPR Žilina – prezentácia historického jadra mesta 
a jeho premeny v dejinách, Sakrálna architektúra mesta, Hrady v okolí Žiliny, Ľudová 
architektúra Žiliny a okolia, Výtvarné pamiatky mesta Žiliny a pamiatky jeho histórie a Pamiatky 
UNESCO na Slovensku. KPÚ Žilina vzhľadom k pracovnej vyťaženosti jeho pracovníkov odložil 
realizáciu projektu na budúci rok; 

� Furman: spolupráca s Centrom voľného času Žilina (Žirafa) pri organizácii poznávacích exkurzií 
po Moravských hradoch a zámkoch; 

� účasť riaditeľa M. Dudáša ako odborného poradcu na zasadnutí Komisie guvernéra Národnej 
banky Slovenska na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí s motívom 
drevených chrámov v slovenskej časti karpatského oblúka, dňa 02. 06. 2009. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� EURÓPA SHOPING –archeológia – zastavenie prác, STV, Markíza, TA 3, Slovenský rozhlas 

(Sura);  
� 100 rokov múzea – vedecká konferencia Banská Bystrica, Poznanie stavebno-historického vývoja 

Baníckej bašty Banská Bystrica (Sura); 
� Kalvária – ochranné pásmo – STV (Sura). 
KPÚ Prešov: 
� Poláková: Mesiac kultúrneho dedičstva. In: Rádio Lumen, 04/2009; 
� Poláková: Sedem divov Prešovského kraja. In: Rádio Lumen, 05/2009; 
� Poláková: Ochrana pamiatkového fondu – zákon, inštitúcie. In: Rádio Lumen, 06/2009; 
� Semanová: Rez korún starých stromov v Humennom. In: Humenská televízia, 04/2009; 
� Semanová: Hodnotná historická zeleň v Prešove. In: Rádio Regina, 04/2009; 
� Semanová: Osadenie modelu sochy Krista v Prešove. In: Televízia TA3, 05. 06. 2009; 
� Glos: Ochrana torzálnej architektúry. Rádio Regina 06/2009; 
� Harčár: Novoosadenie zreštaurovanej Kalvárie v Bazilike Sv. Egídia. In. Televízia Markíza 

04/2009; 
� Harčár: Predbežné výsledky archeologického výskumu v Bazilike Sv. Egídia v Bardejove. In. 

Televízia Markíza, 05/2009; 
� Harčár: Archeologický výskum v Bazilike Sv. Egídia v Bardejove pokračuje. In. Rádio Regina 

05/2009; 
� Harčár: Rekonštrukcia ulice Na hradbách I. etapa. In. Bardejovská televízia; 
� Bujnová: príspevok k Medzinárodnému dňu pamiatok a historických sídel, Televízia Poprad 28. 

04. 2009; 
� Bujnová: Príspevok k obnove Božieho hrobu v r. k. kostole Sv. Juraja v Spišskej Sobote, 

Televízia Poprad 24. 04. 2009; 
� Harčar,Uličný: Archeologický výskum v Katedrále Sv. Martina v Spišskej Kapitule. In: TV 

Východ, 08/2009; 
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� Harčar: Archeologický výskum mestského opevnenia Bardejov – SZ časť. In: Bardejovská 
televízia, 11/2009; 

� Harčar: Obnova SZ časti mestského opevnenia. Obnova hlavnej hradby. In: Bardejovská televízia, 
12/2009. 

KPÚ Košice: 
� Gembický: odborné podklady a spolupráca na krátkom hranom historicko-popularizačnom 

študentskom filme o frátrovi Cypriánovi z Červeného Kláštora (autor a réžia: S. Bilý, Filozofická 
fakulta Prešovská univerzita) 06/2009; 

� Mokriš: Vyjadrenia pre denník Korzár: Výstava oživí spomienky, ako to vyzeralo kedysi, 
Centrum dostáva pôvodnú tvár, vyšlo dňa 27. 04. 2009; V Košiciach sa zrútil múr väznice, 
pamiatkari asanáciu stopli, vyšlo dňa 31. 08. 2009; Na múzeu pristálo UFO Komíny 
vzduchotechniky musia ísť preč, vyšlo dňa 30. 10. 2009; Dom na Alžbetinej špatí košické 
centrum, vyšlo dňa 14. 12. 2009; 

� Markušová: živé vysielanie rozhlasového štúdia Lumen na tému Dóm sv. Alžbety a kostoly v 
Košiciach, rozhovor s redaktorkou a odpovede na otázky poslucháčov, v dňoch 02. 07. a 09. 07. 
2009; 

� Gembický: Príspevok o cintoríne sv. Rozálie v Košiciach pre Slovenský rozhlas (red.:M.Bačová, 
Košice) 11/2009; 

� Gembický: odborné podklady a spoluúčinkovanie v dramatizovanom pásme „Ján Bocatius v 
Košiciach“, pre občianske združenie Via Cassa Košice, v rámci medzinárodnej konferencie 
„Poeta laureatus Ioannes Bocatius“, Krajská knižnica J.Bocatia Košice 09/2009; 

� Gembický: účinkovanie v natáčaní dokumentárneho filmu o bitke pri Rozhanovciach v r.1312 
(autor a réžia: Dr. Pavel Dvořák) 10/2009; 

� Gembický: odborné podklady, konzultácie a korektúry textov k odborno-popularizačnej akcii: 
„Objavovanie Prešova – Zvony a slávni zvonolejári“ (pre: Darina Petranská) 11/2009. 

 
10.4 Výstava (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ – prezentovaná v priestoroch Červeného 

Kláštora pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel; 
� „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ – prezentovaná v portugalskom Lisabone v rámci „Týždňa 

slovenskej kultúry v Portugalsku“; 
� „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ – prezentovaná v priestoroch Veľvyslanectva SR 

v Nikózii na Cypre; 
� „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ – prezentovaná počas pôstneho obdobia v mestách 

Piešťany, Nitra, Bardejov a Ružomberok združením Exallievi Don Bosca Bratislava; 
� „Stredoveké kláštory na Slovensku“ – prezentovaná v Slovenskom inštitúte v Budapešti, 

Békešskej Čabe, Kondroši a Sarvaši; 
� „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ – prezentovaná v priestoroch Veľvyslanectva SR v Madride. 
� „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ – prezentovaná v Evanjelickom kostole v Štítniku 

a v priestoroch Mestskej knižnice v Tisovci. 
� „Stredoveké kláštory na Slovensku“ – prezentovaná vo Františkánskom kláštore v Bratislave a vo 

Viedni. 
PÚ SR – OPÚ: 
� výstava „Európskeho dedičstvo na Slovensku“; 
� aktualizácia výstavy „Svetové dedičstvo na Slovensku. 
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KPÚ Bratislava: 
� prezentácia výsledkov archeologického výskumu odkrytej sakrálnej architektúry – kostol sv. 

Michala a výstava návrhov architektonickej prezentácie - v Kultúrnom dome obce Závada, okres 
Topoľčany. Vedúci výskumu Katkin, prednášal Jurkovič a Baxa, 24. 06. 2009. (Prášek); 

� Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Účasť na otvorení výstavy „Drevená sakrálna 
architektúra v strednej Európe“ v Červenom Kláštore, odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-
Mayerovej, začiatok turistickej sezóny (Prášek, Jurkovič, Hörmannová, Bartová). 

KPÚ Trnava: 
� Jakabšicová, Šabíková: účasť na výstave „Zámocká záhrada v Hlohovci“ Vlastivedné múzeum 

Hlohovec, výstavná sieň múzea – Robotnícky dom; 
� Šabíková: účasť na výstave, Polstoročie s múzeom – výročná výstava k 50. Výročiu založenia 

Vlastivedného múzea v Hlohovci,14. 05. - 01. 07. 2009, Vlastivedné múzeum Hlohovec, výstavná 
sieň múzea – Robotnícky dom. 

KPÚ Nitra: 
� obec Chľaba, výstava Vinné pivnice a história a súčasný život v obci  Chľaba (04/2009 – 

Dudová); 
�  „Prezentácia pamiatkovej zóny mesta Zlaté Moravce“ – spoluúčasť na organizácii podujatia 

v Mestskom kultúrnom stredisku Zlaté Moravce dňa 27. 04. 2009, konaného pri príležitosti 
15.výročia vyhlásenia PZ, ktorého cieľom bola prezentácia PZ a jej význam pre mesto Zlaté 
Moravce a región, vrátane nainštalovania výstavy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska 
(Gažiová, Jurišová); 

� „Mesto Topoľčany z hľadiska architektonicko-urbanistického vývoja od stredoveku po 
súčasnosť“ - výstava v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch s cieľom prezentácie 
pamiatkových hodnôt mesta Topoľčany laickej i odbornej verejnosti (Gažiová, Bielik, Jurišová); 

� Dedičstvo a veda – výstava  ku  Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2009 na pracovisku 
v Topoľčanoch  (Gažiová, Bielik); 

� Krajský pamiatkový úrad v Nitre: Kaštiele nitrianskeho kraja, výstava v Synagóge v Nitre,  08. 
09. 2009 – 15. 10. 2009 (Gažiová, Dudová, Piatrov, Valeková); 

� Krajský pamiatkový úrad v Nitre: Forma nasleduje funkciu - funkcionalistická architektúra 
v Nitrianskom kraji, fotografická výstava, september 2009, Múzeum J.Thaina Nové Zámky, 
(Tóth); 

� Krajský pamiatkový úrad v Nitre: Nástenné maľby v sakrálnych objektoch komárňanského 
regiónu, v rámci festivalu XV. Harmonia Sacra Danubiana, 12/2009, Komárno, (Tóth). 

KPÚ Žilina: 
� prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ na hrade Greillenstein 

v Rakúsku, do 02/2009; 
� prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ v Bratislave v priestoroch 

MK SR pri príležitosti slávnostného odovzdávania certifikátov o zápise drevených chrámov 
slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24. 02. 2009; 

� prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ v priestoroch Červeného 
Kláštora, od 04/2009; 

� spolupráca so SNM – Etnografickým múzeom v Martine pri prezentácii výstavy „Zemianske 
kúrie Turca“ pri príležitosti konania vedeckej interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie 
„Zemianstvo na Slovensku v novoveku“, Martin, 08. - 10. 06. 2009. 
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KPÚ Košice: 
� Gembický: odborné podklady a spolupráca pri výstave: „Môj 17. november – aby sme nezabudli“, 

pri príležitosti 20. výročia udalostí z novembra 1989, Košice Interface – 2013 EHMK, Kasárne – 
Kulturpark 11/2009; 

� Gembický: ikonografické a historické podklady k tematickej výstavke o činnosti dobových 
vojenských kuchýň, pre akciu „Ako sa varia dejiny – Prechádzka históriou vojenskej kuchyne“, 
Kaštieľ Budimír (Antik bazár LinArt) 11/2009; 

� Labudová ako hlavný garant a kolektív KPÚ ako spoluautori (Strnková, Dvorská, Hrabinská, 
Varechová, Mokriš, Sobota, Gembický, Ďurišová, Pristáš, Horvát, Hriň, Kladeková, Alezár) 
spracovanie fotovýstavy „Všimli ste si ?“, k Medzinárodnému dňu pamiatok (Gembický - 
spracovanie powerpointovej obrazovej prezentácie k výstave; propagácia, pomocné práce); 
04/2009. 

 
10.5 Konferencia, kolokvium, seminár (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 
� Konferencia „Brownfields...“ v Bratislave 11. 02. 2009 pasívna účasť Šulcová; 
� Konferencia Zemianstvo na Slovensku v novoveku,  08. - 10. 06. 2009, Martin – pasívna účasť 

Kalinová;  
� Konferencia “Forum Urbes Medii Aevi VIII.“- téma Farní kostoly, špitály a hřbitovy ve struktuře 

vrcholne středověkého města a raněstředověkých aglomerací 17. - 19. 06. 2009 Znojmo – pasívna 
účasť Kalinová;  

� Kolokvium Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě, 19. 05. 2009, Brno 
– pasívna účasť Kalinová;  

� Kolokvium Frühmittelaltrerliche Kirchen als archäologische und historische Quelle 03. - 05. 06. 
2009, Mikulčice – pasívna účasť Kalinová; 

� Odborno-metodický deň NPÚ Brno 11. 06. 2009 – téma Pamiatkové výskumy – pasívna účasť  
Ševčíková, Guldan; 

� 13. 03. 2009 – školenie k intranetu Share-Point - všetci prítomní zamestnanci ONKP; 
� seminár „Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry“ s medzinárodnou účasťou. 

(úloha PHÚ 4/a) 11. – 12. 11. 2009 – organizácia Kalinová a pasívne účasti Ševčíková, Kosová, 
Lieskovská, Zvarik, Laczková, Guldan, Kapišinská 

� seminár Kostol Narodenia Panny Márie v Horných Krškanoch, 07. 10. 2009 – pasívna účasť 
Kalinová, Kosová; 

� Medzinárodná vedecká konferencia “Modernism in Europe - Modernism in Gdynia“ 24. - 26. 09. 
2009 – aktívna účasť Kapišinská; 

� Konferencia „Bratislava 1019-2009“ v Bratislave, 11/2009  - aktívna účasť Šulcová, referát 
„Priemysel a priemyselná architektúra v poprevratovej Bratislave“; 

� Medzinárodné bienále „Industriální stopy“ Praha  10/2009 – pasívna účasť Šulcová. 
PÚ SR – OOA: 
� aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Dějiny staveb 2009 v Nečtinách s prednáškou 

Sakrálne stavby v Demandiciach vo svetle archívnych prameňov - Žažová; 
� aktívna účasť na sympóziu knihovníkov INFOS 2009, Stará Lesná, 28. 04. 2009 s prednáškou 

Archív PÚ SR v digitálnom prostredí – Orosová; 
� aktívna účasť na vedeckej konferencii Otázky zemepanskej správy v Uhorsku, Bratislava, 10. 11. 

2009 s prednáškou Miera koncentrácie majetkovej držby a jej vplyv na zemepanskú správu v 
prostredí premonštrátskych konventov v Bzovíku, Šahách a Kláštore pod Znievom – Žažová; 

� aktívna účasť na seminári Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry, Bratislava, 
11. – 12. 11. 2009 s prednáškou Romanika v zrkadle písomných prameňov - Žažová; 
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� aktívna účasť na 10. konferencii Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009, Praha, 02. - 
03. 12. 2009 s prednáškou Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového úradu 
SR – Orosová. 

PÚ SR – OPÚ: 
� Český Krumlov – od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví (Tuhárska- 

účasť).; 
� „Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry“, Bratislava, 11. – 12. 11. 2009; 
� účasť na 33. zasadanie Výboru svetového dedičstva v Seville, 22. - 30. 06. 2009 Monitoring 

lokalít svetového dedičstva (organizácia a účasť); 
� účasť na odbornom seminári "Stromy v sídlech - aktuální poznatky" 23. - 26. 08. 2009 v Turnove. 
KPÚ Bratislava: 
� Kolokvium „Včasnostredoveké kostoly ako archeologický a historický prameň“ s prednáškou 

„Počiatky pochovávania pri kostole sv. Margity v Kopčanoch“ v dňoch 03. - 05. 06. 2009 
v Mikulčiciach. (Baxa); 

� prednáška „Slovensko – archeologický výskum v zákone a praxi“  na konferencii „Praha 
archeologická – město UNESCO a jeho archeologické dědictví“ Praha – Staré Město, Clam-
Gallasův palác, ČR, 20. - 21. 05. 2009. (Prášek); 

� Konferencia Výskumy a obnovy ranno-stredovekej sakrálnej architektúry, 11. - 12. 11. 2009 
Bratislava, PÚ SR (viacerí pracovníci KPÚ Bratislava); 

� Pamiatky Trnavy a trnavského kraja, 08. 12. 2009, Trnava (Jurkovič, Prášek). 
KPÚ Trnava: 
� Čáni, Grznár, Zacharová, Zelina: Konferencia Forum urbes medii aevi 2009 „Farské kostoly, 

špitály a cintoríny v štruktúre vrcholne stredovekého mesta a rano-stredovekých aglomerácií“, 
Znojmo ČR, 17. – 19. 06. 2009 – účasť; 

� Čáni, Grznár: Konferencia „Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku“ Nitra, 05. 
02. 2009 – účasť; 

� Čáni, Grznár: Zjazd Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV 2009, 28. 04. 2009 – účasť; 
� Zacharová, Kazimír, Petrovič, Šabíková, Zelina: účasť na konferencii „Historizmy“ Děčín, Česká 

republika 06/2009;  
� Šabíková: účasť na seminári spojenej s výstavou  prezentácie starej lekárne v Galante: Mgr. 

Michal Takács  Najnovšie výsledky archeologického bádania a nálezy mincí v Galante–18. 06. 
2009, Vlastivedné múzeum Galanta; 

� Klačanská: 16. 04. - 17. 04. 2009 seminár  "SGRAFITO  16. - 20. století“, Litomyšl – účasť; 
� Klačanská: 04. 06. 2009 seminár „Antonio Maria Nicolao Beduzzi (1675–1735)“, Brno - účasť; 
� Kšiňanová, Kvetanová: 17. 04. 2009 seminár ku dňu pamiatok, Chľaba – NKP Vínne pivnice, 

účasť; 
� Odborný seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ 08. 12. 2009 Trnava , organizácia KPÚ 

Trnava v spolupráci s Mestom Trnava, aktívna účasť zamestnancov KPÚ Trnava; 
� Jakabšicová: Organizácia pracovného seminára „Parkový Betón a spojivový materiál“ pre 

pracovníkov KPÚ  a PÚ SR, konaného na KPÚ Trnava 12/2009; 
� Čáni, Grznár: 41. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku – Pardubice ČR, 21. – 25. 

09. 2009 – prezentácia príspevku v panelovej diskusii – Stredoveká pec v centre Trnavy – Stavba 
Holiday Inn; 

� Jakabšicová: účasť na medzinárodnej konferencii „Strom pro život – život pro strom VIII“ 
Turnov  8/2009; 
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� Kazimír, Klačanská, Šabíková, Kvetanová, Rábiková, Čáni, Grznár, Kšiňanová, Zacharová: účasť 
na medzinárodnom seminári „Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry“ 
11.11.2009 Bratislava; 

� Klačanská, Kvetanová: 23. - 25. 09. 2009, Krakovany  Medzinárodný seminár o reštaurovaní,  - 
účasť; 

� Klačanská, Šabíková, Kvetanová, Zelina: účasť na  seminári v rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva   venovanom výskumom a obnove Kostola Narodenia Panny Márie v Horných 
Krškanoch; 

� Klačanská: 15. 10. 2009, účasťna seminári „Spišský den v Brne“; 

� Šabíková, Rábiková, Klačanská, Kvetanová,Kšiňanová: účasť na seminári „Umenie na Slovensku 
v historických a kultúrnych súvislostiach, 21. 10. 2009 Trnavská univerzita v Trnave; 

� Šabíková, Rábiková: účasť  na vedeckej konferencii: Historické mapy, 09. 09. 2010,  SNA 
Bratislava 

� Šabíková: účasť na prednáškach - Pri stíšenom svetle: Kapitoly z histórie židovského 
obyvateľstva v Galante, 26. 11. 2009, Cechy v Galante, 03. 12. 2009, Vlastivedné múzeum 
Galanta; 

� Rábiková: účasť na konferencii Otázky zemepanskej správy v Uhorsku. 
KPÚ Trenčín: 
� Seminár: Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry /11. - 12. 11. 2009/, P. Baxa – 

L. Reháková: Archeologický výskum a obnova kostola sv. Martina v Bojniciach 
� Nipčová: Krajský vlastivedný seminár k najnovším archeologickým výskumom na území 

trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín , 17. 9. 2009 – Problematika a ochrana 
a prezentácia archeologických nálezísk  v Trenčianskom kraji; 

� Lackovičová: medzinárodný seminár : Sepulkrálna architektúra – Banská Štiavnica , 25. - 26. 11. 
2009 – Problematika židovských cintorínov v kontexte so spracovaním dokumentácie Židovského 
cintorína v Beckove; 

� Brunovský: Informačný seminár k programu EU: Kultúra  Bratislava, 11. 11. 2009. 
KPÚ Nitra: 
� Odborno-metodický deň „Pamiatkové prieskumy“; Moravské zemské muzeum v Brně, Národní 

památkový ústav, ú.o.p. v Brně; 11. 06. 2009;  (Viršík, Tóth, Gažiová, Valeková); 
� Chľaba, Deň otvorených dverí: Vinné pivnice - národné kultúrne pamiatky (všetci zamestnanci 

KPÚ Nitra); 
� Topoľčany, Tribečské múzeum – „Druhá svetová vojna v topoľčianskom regióne“(Gažiová, 

Jurišová, Valeková); 
� Závada – prezentácia obnovy zaniknutého kostolíka, prezentácia študentských návrhov riešenia, 

06/2009 (Gažiová, Bielik); 
� Antoniu Maria Nicolao Beduzzi (1675-1735) - seminár o osobnosti barokového architektonického 

a výtvarného umenia pôsobiaceho v Rakúsku a Čechách, 04. 06. 2009, Brno (Korošová); 
� Červený Kláštor, 24. - 25. 04. 2009 – účasť na slávnostnom podujatí k Medzinárodnému dňu 

pamiatok a historických sídiel v areáli NKP (Gažiová, Jurišová, Valeková); 
� Nitra, KPÚ  - „Riešenie problémových klientov v stresových situáciách“ , 12. 05. 2009 –  

vzdelávanie zamestnancov (všetci zamestnanci KPÚ Nitra); 
� Správne  konanie – kurz v rámci vzdelávania zamestnancov, IVES Bratislava ( Korošová, 

Pavlovič); 
� Topoľčany, Tribečské múzeum – „Múzejná archeológia“ – účasť na odbornom seminári dňa 01. 

12. 2009; 
� IX. Medzinárodný seminár o reštaurovaní v Chateau Krakovany pri Piešťanoch, 23. – 25. 09. 

2009( Korošová, Jurišová); 
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�  Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry, radnica v Trnave, seminár usporiadaný 
PÚ SR a MK SR 11. - 12. 11. 2009 ( Korošová, Gažiová, Jurišová, Viršík, Tóth, Bisták, Paterka, 
Valeková); 

� Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, konferencia, 08. 12. 2009 ( Korošová, Gažiová, Viršík,  
Tóth, Piatrov, Bábiková, Valeková); 

� Maďarsko-slovenský workshop „Kultúra a turizmus“ 28. 11. 2009 Gyır, MR (Tóth); 
� Maďarsko-slovenský workshop „Kultúra a turizmus“ 10. 12. 2009 Mojmírovce, SR (Tóth); 
� Archeologický výskum Protitureckej pevnosti - SAHI, 24. 11. 2009,Komárno (Tóth). 
KPÚ Žilina: 
� spoluorganizácia odborného seminára „Ochrana drevených kostolov – skúsenosti z Nórska“,  

v dňoch 06. a 07. 10. 2009 v Kežmarku  
Aktívna účasť na odborných akciách aj s príspevkom: 
� Ďurian: odborný seminár o krovoch, Kostelec pod Černými lesy, Česká republika, 02/2009. 

Spoluautor príspevku: „SUCHÝ, L. – ĎURIAN, K. – KRUŠINSKÝ, P.:  Historické krovy 
Turca“; 

� Dudáš: seminár „Záchrana hradov na území Žilinského samosprávneho kraja“, 23. 03. 2009, 
Žilina. Príspevok: „Obnova hradov z hľadiska súčasnej ochrany a prezentácie pamiatkového 
fondu“; 

� Michalcová: medzinárodný seminár „Sgrafito 16.-20.století“, Litomyšl, Česká republika, 16. - 17. 
04. 2009. Príspevok: „Sobášny palác v Bytči – postupy obnovy sgrafít a sanačné práce“; 

� Furman: 10. medzinárodná konferencia „Doba laténská v Čechách, na Morave a na Slovensku – 
Kelti 2009“, 19. - 22. 5. 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry. Príspevok: „Výpoveď nánožných 
kruhov k vzťahom medzi východnými a západnými Keltmi v období plochých keltských 
pohrebísk“; 

� Dudáš: vedecká interdisciplinárna medzinárodná konferencia „Zemianstvo na Slovensku 
v novoveku“, 08. - 10. 06. 2009, Martin. Príspevok: „Oravské artikulárne kostoly v nových 
súvislostiach“; 

� Ďurian: konferencia „Drevostavby 2009“, 10. - 11. 06. 2009, Oščadnica. Spoluautor príspevkov: 
„SUCHÝ, L. – ĎURIAN, K. – KRUŠINSKÝ, P.: Historické krovy Turca“ a „Historický krov r. k. 
kostola Belá Dulice“; 

� Michalcová: odborná konferencia Sdružení pre stavebno-historicky vyskum „Historizmy“, Dečín, 
Česká republika, 09. 12. 2009. Príspevok: „Prezentácia a uvedenie niekoľkých príkladov 
historizujúcej sakrálnej Žilinského kraja spolu s architektonickou a umelecko-remeselnou 
výrobou“; 

� Ďurian: odborný kurz o krovoch, Strakonice, Česká republika, 09/2009. Spoluautor príspevku: 
„SUCHÝ, L. – ĎURIAN, K. – KRUŠINSKÝ, P.:  Historické krovy Oravy“; 

� Ďurian: odborný seminár WTA CZ Brno „Sanace dřevěných konstrukcí a staveb 2009“, 17. 09. 
2009, spoluautor príspevkov: „KRUŠINSKÝ P.- ĎURIAN K. - GRÚŇOVÁ Z.: Stavebno-
hisorický prieskum krovu Rímsko-katolického kostola v dedine Socovce a KRUŠINSKÝ P.- 
ĎURIAN K. - GRÚŇOVÁ Z. – SUCHÝ L. : Stavebno-hisorický prieskum historických krovov v 
regiónoch Turca, Oravy a Kysúc“; 

� Dudáš: vedecká konferencia „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 
2009“, Trnavská univerzita v Trnave, 24. - 25. 10. 2009. Príspevok: „Drevené tolerančné kostoly 
na Slovensku“; 

� Liptayová: medzinárodný pracovný seminár „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“, 
Apartmány Sidorovo, Biely Potok, Ružomberok, 04. - 05. 11. 2009; dva príspevky; 

� Ďurian:odborný seminár „Výskum a obnova ranostredovekej  sakrálnej architektúry“, spoluautor 
príspevku: „ĎURIAN, K. – KRUŠINSKÝ, P.: Záchrana a meranie aktivity trhlín 
rímskokatolíckeho kostola Narodenie Panny Márie v Socovciach“. Bratislava, 11. - 12. 11. 2009; 
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� Dudáš: odborný seminár „Manažment plán lokality UNESCO - B. Štiavnica a technické pamiatky 
jej okolia“. Príspevok: „Slovenské drevené kostoly a chrámy Karpatského oblúka – sériová 
nominácia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO“, Banská Štiavnica, 03. -04. 12. 2009. 

Pasívna účasť: 
� Michalcová, Reťkovská: odborná 9. konferencia „Obnova památek 2009 – péče o státní hrady 

a zámky“, Praha, Česká republika, 23. - 25. 03. 2009; 
� Štancelová: vedecká interdisciplinárna medzinárodná konferencia „Zemianstvo na Slovensku 

v novoveku“, Martin, 08. - 10. 06. 2009; 
� Majtan, Magová: konferencia „M. M. Harminc – významný stredoeurópsky architekt“, Martin, 

11. 06. 2009; 
� Kulašík: výstava „For Arch Banská Bystrica“,  23. 04. 2009; 
� Kulašík: 17.ročník Bardkontaktu v Bardejove, na odbornej konferencii k problematike 

pamiatkových centier, 25. 08. 2009; 
� Liptayová, Slameňová: medzinárodný seminár o ľudovej architektúre „Vesnický dum s 

podstávkovou konstrukcí...“  Sloup v Čechách, Česká republika,  23. - 25. 09. 2009; 
� Lehutová, Majtan: konferencia a workshop „Svetlo, architektúra a expozícia“, Bratislava, 23. 09. 

2009; 
� Majtan, Štancelová: konferencia „Kláštery a jejich využití v dnešní době“, Klatovy, Česká 

republika, 15. - 17. 10. 2009; 
� Majtan: vedecká konferencia „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 

2009“, Trnavská univerzita v Trnave, 24. - 25. 10. 2007; 
� Magová, Repková, Majtan, Furman: konferencia „Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej 

architektúry“, Bratislava, 11. - 12. 11. 2009; 
� Furman: vedecká konferencia „760 rokov od prvej písomnej zmienky o Levoči a 800 rokov 

spišskej historiografie“. Levoča, 04. - 05. 12. 2009. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Farkaš, Lieskovská, Sura, Maršalková: konferencia „Harminc významný stredoeurópsky staviteľ“ 

– Martin; 
� Brezňanová: Doba laténska na Slovensku, Čechách a na Morave; 
� Farkaš: Drevostavby – drevené sakrálne objekty na Slovensku – Volyně ČR – seminár; 
� Sura, Farkaš: Vápenné omietky pre pamiatkovú starostlivosť – Praha; 
� Maršalková, Sásiková, Puškárová: Dedinská architektúra 19. a 20. stotoročia – Sloup – ČR. 
KPÚ Prešov: 
� konference dějiny staveb, Nečtiny 03/2009, prednáška - Suchý, Ďurian: „Prieskum krovových 

konštrukcií na sakrálnych stavbách Turca“; 
� vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Oščadnica 06/2009, prednáška – Krušinský, 

Babjaková, Suchý: „Historický krov rímsko-katolíckeho kostola v obci Belá-Dulice“, prednáška – 
Krušinský, Babjaková, Suchý, Ďurian: „Historické krovy Turca“; 

� konferencia Sprawowzdzawcza – medzinárodná archeologická konferencia – Rzesow 04/2009, 
prednáška – Harčár: „Archeologický výskum meštianskeho domu na Kláštorskej ul. v Bardejove“, 
Lukáč: „Vežový dom v Spišskom Podhradí“; 

� medzinárodná archeologická konferencia Archeológia západnej Ukrajiny, Ľvov 2009, prednáška 
– Harčár: „Bratrícke hrádky na Slovensku“, Lukáč: „Spišský hrad a vývoj hradnej architektúry na 
Spiši“; 

� účasť na konferencií Dějiny staveb, Nečtiny, ČR, 2009 - Koreňová, Glos, Zajac; 
� účasť na odbornom seminári „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ – Zajac; 
� seminár „Regulačné nástroje v územnom plánovaní“ Bratislava 15. - 16. 04. 2009, Pavlíková; 
� 2.odborný seminář WTA cz „Sanace dřevěných konstrukcí a staveb“, - prednáška Suchý ,Spôsoby 

opráv historických krovov v stredoeurópskom priestore, Brno, s.58-65; 
�  
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� Seminár – „Obstarávanie územných plánov“ – 24. 11. 2009 - Spišská Sobota – Pavlíková; 
� Konferencia – „Strom pre život – život pre strom – stromy v sídlach“ – 24. - 25. 08. 2009 – 

Turnov (ČR) - Pavlíková; 
� Seminár „Správne konanie“ Košice apríl 2009 - Viničenková; 
� Akreditovaný kurz- „Správne konanie- aplikácia správneho poriadku v praxi“ 21.- 30. 09. 2009- 

Bratislava - Onufráková, Viničenková, Tatarková; 
� Medzinárodná konferencia archeologie stredoveku, Pardubice 09/2009, prednáška: Uličný, 

Harčar: Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických výskumov; 
� stretnutie východoslovenských archeológov. Michalovce, 12/2009. Prednáška: Uličný, Harčar: 

Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických výskumov; 
� výskum ranostredovekej sakrálnej architektúry. Bratislava PÚ SR, 11/2009. Prednáška: Glos, 

Sabol: Obnova Kostola sv. Michala v Šindliari, prednáška: Suchý: Vývoj a typológia 
stredovekých krovov v prostredí západnej a strednej Európy, panelová diskusia: Harčar, Uličný: 
Katedrála Sv. Martina v Spišskej kapitule - archeologický výskum; 

� Pardubice 09/2009 –  Medzinárodná konferencia archeológov stredoveku – Vývoj mestskej 
fortifikácie v Levoči - Lukáč; 

� Účasť na seminári „Dokumentace a průzkum historických krovů“ – Strakonice, 09/2009 – Suchý; 
� Účasť na seminári „Obstarávanie územných plánov: poloha spracovateľa, obce a obstarávateľa“, 

Spišská Sobota, 24. 11. 2009  
� Účasť na seminári venovaný Viktorovi Myskovszkému, Červený kláštor, 03. 12. 2009  
� Konferencia BARDKONTAKT 2009 – príprava konferencie a úloha garanta –  Poláková 
� Účasť na konferencii Bardkontakt 2009 - 8/2009 (Ličková, Harčar, Suchý) 
KPÚ Košice: 
� účasť na odbornom seminári „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov“ (Inštitút pre verejnú správu, Košice);  30. 06. 2009 - Gembický, Markušová; 
� účasť na medzinárodnej konferencii „XXV konferencja sprawozdawcza. Badania archeologiczne 

prowadzone w 2008 roku na terenie poludniowo – wschodniej Polski, zachodniej Ukrajiny 
i polnocnej Slowacji“, 09. - 12. 03. 2009 s príspevkom: „Prvá sezóna archeologického výskumu 
románskej zaniknutej sakrálnej stavby v katastrálnom území Veľký Kamenec“  (Pristáš); 

� účasť na medzinárodnej konferencii „XXV konferencja sprawozdawcza. Badania archeologiczne 
prowadzone w 2008 roku na terenie poludniowo – wschodniej Polski, zachodniej Ukrajiny 
i polnocnej Slowacji“, 09. - 12. 03. 2009 s príspevkom: „Archeologický výskum v MPR Levoča“ 
– Karabinoš; 

� účasť na medzinárodnom certifikovanom kurze – Visegrad summer school: Management of 
UNESCO World Heritage Sites in Visegrad Countries, Krakow (Poľ.), s odborným príspevkom a 
prezentáciou: Spiš castle and its surrounding – WHS Monitoring; 09. - 19. 07. 2009 - Gembický;  

� účasť na medzinárodnom maďarsko-slovenskom seminári v Červenom Kláštore, pri príležitosti 
100.výročia úmrtia Viktora Miškovského, so sprievodnou tematickou výstavkou a s prezentáciou 
v spoluautorskej prednáške: Gembický, J. – Markušová, K. – kolektívy KPÚ zo Slovenska: Viktor 
Miškovský a Memorandum ochrany pamiatok; 03. 12. 2009 - Gembický; 

� účasť na vzdelávaní IVES - odborný seminár „Nový zákon o štátnej službe“, dňa 27. 10. 2009 - 
Markušová; 

� Prednáška: Výskum a reštaurovanie Kaplnky sv. Michala archanjela v Košiciach (1992 – 2006), 
na  seminári Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry v Bratislave, 11. – 12. 11. 
2009 - Ďurišová, Gomboš, Markušová; 
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� účasť na konferencii „Stretnutie východoslovenských archeológov“ dňa 09. 12. 2009 
v Michalovciach - Ďurišová, Pristáš, Horvát; 

� účasť na odbornej konferencii Bardkontakt 2009 v Bardejove: „Problematika mestských 
pamiatkových centier“, 25. 08. 2009 - Majerová, Uhričíková; 

� účasť na medzinárodnej konferencii o živote a diele Jána Bocatia, 29. - 30. 09. 2009, Košice - 
Gembický, Alezár, Horvát, Markušová; 

� účasť na odbornej konferencii Bardkontakt 2009 v Bardejove: „Problematika mestských 
pamiatkových centier“, 25. 08. 2009 aj s príspevkom a ppt „ Využitie historických budov po 
obnove – príklady z Košíc“ - Varechová, Hrabinská; 

� vytvorenie a spoluautorstvo didaktických prezentácií pre ŠUV Košice, učebný predmet Dejiny 
výtvarnej kultúry: Gembický, J. - Šoltýsová, M.: Prechádzky Košicami v dejinách výtvarnej 
kultúry; Šoltýsová, M.: Dejiny výtvarnej kultúry od počiatku do dnes, 09/2009 publikované na: 
http://suvke.edupage.sk/text/?text=teachers /39551&subpage=1 - Gembický; 

� odborný garant návrhu popularizačného projektu „Košice v obraze doby“ (séria workshopov 
a prednášok), Via Cassa o.z., v rámci projektov EHMK 2013  - Košice Interface pre MK SR; 
12/2009 - Gembický. 

 
10.6 Sympózium (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR – OPÚ: 
� Andráši: Zlín, Česká republika – sympózium o baťovej architektúre.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Miňo: SúHRADnice 2009 – aktívna účasť – prezentácia najnovších výskumov a prác na hradoch 

v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, Archeologia historica – Príspevok k životu 
v stredovekom vojenskom tábore, Seminár o včasnostredovekej sakrálnej architektúre – 
Archeologický výskum bývalého kláštora dominikánov v Banskej Štiavnici, Doktoradské 
kolokvium pri Filozofickej fakulte Masarykovej univerzite Brno – Vývoj fortifikačného systému 
mesta Zvolen v stredoveku a včasnom novoveku 

 
10.7 Kongres (organizácia, prezentácia, účasť):  
Plnenie: 0 
 
10.8 Letná škola, workshop (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR – OPÚ: 
� organizácia: Manažment lokalít svetového dedičstva v krajinách V4, Krakow, 09 - 19. 07. 2009, 

prednáška „Monitoring svetového dedičstva“ (Monitoring of World Heritage Sites) a úvodná 
prednáška „Svetové dedičstvo a predbežný zoznam“ 

KPÚ Trnava: 
� Zacharová: organizácia pracovného krovárskeho kurzu konaného na KPÚ Trnava 05/2009; 
� Horváthová: Letná pamiatková univerzita Eger, MR – 09. - 15. 07. 2009 (aktívna účasť - 

prednáška v rámci fóra účastníkov: „Obnova kúpeľných budov Hotela Thermia Palace 
a balneoterapie Irma v Piešťanoch“. 

KPÚ Prešov: 
� Ličková, Viničenková: workshop „Management of Unesco world heritage cultural sites in 

Visegrad countries“ 09. - 19. 07. 2009, Krakov – aktívna účasť. 
KPÚ Košice: 
� Varechová: účasť na Letnej univerzite ochrany pamiatok Andrása Romána  09. - 15. 07. 2009 

v Noszvaji v Maďarsku aj s príspevkom a prezentáciou „Využitie obnovených historických budov 
po obnove – príklady z Košíc“.  
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10.9 Prednášková a pedagogická činnosť: 
Plnenie: 
PÚ SR – OPÚ: 
� Dvořáková: prednáška pre poslucháčov FA STU: Pamiatková ochrana vidieckych sídiel; 
� Dvořáková: 12. 02. 2009 prednáška na ÚSTARCH SAV – „Paradoxy a úskalia pamiatkovej 

ochrany  architektúry 2.pol. 20. stor.“. 
KPÚ Bratislava: 
� Baxa:  Nové archeologické objavy sakrálnej architektúry, Masarykova Univerzita Brno. 
KPÚ Trnava: 
� Zacharová, Kazimír: príspevok „Historizmy a Trnava“ na konferencii „Historizmy“ Děčín, Česká 

republika 06/2009; 
� Petrovič: Neogotický altánok pri Zámku v Hlohovci. Konferencia Historizmy, Děčín, 06/2009;  
� Kazimír: prednáška pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave „Stredoveká 

architektúra Trnavy“; 
� Horváthová: prednáška (v maďarskom jazyku) v rámci fóra účastníkov 39. ročníka Letnej 

pamiatkovej univerzity Eger (Maďarská republika; 09. - 15. 07. 2009), pod názvom  „Obnova 
kúpeľných budov Hotela Thermia Palace a balneoterapie Irma v Piešťanoch“, s dôrazom na 
použitie keramických prvkov v kúpeľných budovách, vyhotovených v továrni Zsolnay v meste 
Pécs zač. 20. storočia;  

� Petrovič:  prednáška: Románsky kostol Narodenia Panny Márie v Čiernom Brode-Hedi (história, 
vývoj objektu) na slávnostnom uvedení poštovej známky z emisného radu Kultúrne dedičstvo 
Slovenska - Predrománske a románske pamiatky: Kostol Narodenia Panny Márie v Čiernom 
Brode-Hedi; 

� Petrovič: prednáška: Reštaurovanie hlavného oltára Sedembolestnej Panny Márie z Kostola sv. 
Štefana-kráľa v Galante na 9. medzinárodnom seminári o reštaurovaní v Krakovanoch, 09/2009; 

� Petrovič: prednáška: Pamiatkové výskumy ako podklad obnovy Kostola sv. Margity v Kopčanoch 
na seminári Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry organizovanom PÚ SR 
v Bratislave, 11/2009; 

� Rábiková: príspevok na konferencii Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, dňa 08. 12. 2009 -  
„Aktivity jezuitov v Bielom Kostole“. 

KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Pamiatky regiónu horná Nitra. Prednáška pre Univerzitu III. veku 02/2009; 
� Matáková: História a ikonografia Kostola Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi. 

Prednáška pre poslucháčov katedry obnovy pamiatok Fakulty architektúry TÚ Bratislava 
04/2009; 

� Matáková: Historický mobiliár rímskokatolíckeho Kostola sv. Martina v Bojniciach. Prednáška 
pre Spolok slovenských archivárov, 05/2009; 

� Matáková: História a ikonografia kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi, prednáška pre poslucháčov 
katedry obnovy pamiatok fakulty architektúry Technickej univerzity Bratislava, 04/2009;                                                                                              

� Nipčová: Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva, prednáška pre ZŠ Svinná 20. 02. 2009, 
I. ZŠ Bánovce n/B, 25. 02. 2009; 

� Brunovský: prednáška pre obyvateľov mesta Nová Dubnica o zámere vyhlásenia PZ 06/2009; 
� Matáková:Reštaurovanie oltára sv. Anny v kamenci pod Vtáčnikom. Prednáška na mieste, v rámci 

požehnania oltára po reštaurovaní, pre veriacich farnosti a širokú verejnosť, 25. 07. 2009; 
� Matáková:Ikonografia sv. Anny . Prednáška pri príležitosti sviatku sv. Anny v R. k.  kostole sv. 

Bartolomeja v Prievidzi, 26. 07. 2009; 
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� Matáková:Stretnutia s históriou, R. k.  kostola Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi. 
, prednáška pre Klub priateľov histórie Prievidze a širokú verejnosť, 23. 09. 2009 a 18. 11. 2009. 

KPÚ Nitra: 
� Gažiová: 15. výročie Pamiatkovej zóny v Zlatých  Moravciach - prednáška spojená s výstavou 

v Mestskom a kultúrnom stredisku Zlaté Moravce 04/2009; 
� Gažiová:  Druhá svetová vojna v  Topoľčianskom  regióne – pamätníky SNP v okrese   

Topoľčany – odborná prednáška, Tribečské múzeum, 04/2009; 
� Bisták: - Seminár „Manažment terénneho archeologického výskumu“, pre 15 študentov 2. a 3. 

roč. archeológie, FF UKF v Nitre, letný semester školský r. 2008/2009; 
� Bisták: Hrad Hrušov  – výklad o archeologickom potenciáli zázemia hradu pre účastníkov Dňa 

pamiatok; 
� Bisták: Archeologický výskum v interiéri  Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, 

konferencia: Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry, 11. - 12. 11. 2009, 
Bratislava; 

� Bisták:  Náučný turistický pochod Dražovce – Zobor,  sprevádzanie a odborný výklad 
k archeologickým lokalitám na trase a v jej blízkosti – Dražovce – kostol sv. Michala, hradisko 
Lupka, Podhorany – Sokolníky – zaniknutý kostol sv. Michala, hradisko Žibrica, hradisko Zobor, 
Zoborský kláštor - 12. 09. 2009 a 24. 09. 2009 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva; 

� Gažiová (spolupráca Jurišová).:  Kaštieľ Horné Obdokovce- sprevádzanie, Deň otvorených dverí 
29. 09. 2009  v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva Nitra 2009; 

� Korošová:  Metodický prístup k obnove (svätyne) kostola Narodenia Panny Márie v Nitre - Horné 
Krškany - 07. 10. 2009, - odborný príspevok ku semináru: Kostol Narodenia Panny Márie 
v Horných Krškanoch,  07. 10. 2009; 

� Korošová:  sprevádzanie - Kostol sv. Michala v Nitre – Dražovciach, Deň otvorených dverí 
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva Nitra 2009; 

� Korošová: sprevádzanie - Kaštieľ v Malante – deň otvorených dverí v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva Nitra 2009; 

� Dudová: sprevádzanie - Kaštieľ v Močenku - deň otvorených dverí  v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva Nitra 2009; 

� Viršík, Bisták, Piatrov a Občianske združenie pre záchranu stredovekého architektonického 
dedičstva Nitrianskeho kraja – LEUSTACH: Stredoveké slávnosti na hrade Hrušov a slávnostné 
otvorenie Turistickej cesty po stredovekých hradoch Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ, 27. 09. 
2009;   

� Viršík: Vŕšok a jeho pamiatky – r.k.fara Dolné Mesto, kaplnka sv.Michala, meštiansky dom 
u Brucknera, lokalita na Vŕšku, 1. 10. 2009; sprevádzanie po NKP v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva 2009 v Nitre; 

� Dudová: Národné kultúrne pamiatky okresu Nové Zámky – Múzeum J.Thaina, prednášky v dňoch 
10. 09. 2009, 09. 10. 2009 pre žiakov ZŠ; 

� Tóth: Pamiatkovo chránená ľudová architektúra ako súčasť kultúrneho dedičstva vidieka,  
seminár „Srdce z hliny“ ,  Nitra dňa 03. 11. 2009. 

KPÚ Žilina: 
� Dudáš, Majtan:  prednášky „Pamiatková ochrana“ pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov, 

Žilina, 02, 06/2009; 
� Dudáš: súbor prednášok „Kultúrne dedičstvo“ pre Fakultu prírodných vied, Žilinskej univerzity 

v Žiline, letný semester 2009; 
� Dudáš: súbor prednášok „Ochrana pamiatkového fondu na Slovensku“ pre Stavebnú fakultu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 03/2009; 
� Kulašík: vypracovanie oponentského posudku bakalárskej práce „Využitie historických objektov 

v cestovnom ruchu na Slovensku a vo svete“, Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta 
Bratislava, 05/2009; 
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� Prednáška M. Furmana k téme archeológia a pravek žiakom a učiteľom Základnej školy Nižná 
brána v Kežmarku (10/2009).  

KPÚ Banská Bystrica: 
� podujatie ku dňu pamiatok – 04/2009, Beseda: Kultúrne pamiatky a ich ochrana v okrese Veľký 

Krtíš; 
� Damjanovová: Spolupráca so SNM – Múzeom kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava, kaštieľ 

I. Madácha v Dolnej Strehovej v rámci projektu „I. Madách a Dolná Strehová“, určená žiakom ZŠ 
v Dolnej Strehovej; 

� Farkaš: Hronsek, Drevený artikulárny kostol a zvonica – Zápis do zoznamu SKD Hronsek; 
� Chovanová: odborná prednáška  pre študentov STU Bratislava, Fakulta architektury: „Systém 

štátnej pamiatkovej ochrany na Slovensku, metodika obnovy, formy spracovania výskumnej 
a projektovej dokumentácie“ – 03/2009; 

� Chovanová odborná prednáška pre zástupcov  ICOMOS z USA: „Legislatívna forma ochrany 
pamiatok na Slovensku, aktuálne problematické okruhy“ – 05/2009;  

� Chovanová dva oponentské posudky diplomových prác študentov fakulty architektúry  STÚ 
Bratislava, zadania z Banskej Štiavnice – 06/2009;   

� Chovanová: Chronológia ikonografických zobrazení banskoštiavnickej Kalvárie v kontexte 
urbanistického vývoja mesta, prednáška na odbornom seminári organizovaným Fakultou 
architektúry Bratislava, detašované pracovisko Banská Štiavnica, 05/ 2009;  

� Chovanová: Historická drevená konštrukcia krovu kaštieľa vo Svätom Antone, jej pamiatková 
ochrana a prezentácia, prednáška spojená s exkurziou pre študentov Technickej univerzity Zvolen, 
06/2009; 

� Chovanová: Kostol sv. Egídia v Iliji, zhrnutie doterajších poznatkov o vývoji kostola a metodika 
prvej etapy pamiatkovej obnovy fasády kostola, príspevok do zborníka Slovneského banského 
múzea, 11/2009; 

� Chovanová: Baďan, románska rotunda, publikácia, vydal Evanjelický cirkevný zbor a.v. Baďan, 
12/2009;      

� Gregová: prednáška s obhliadkou zameraná na použitie kameňa v architektúre mesta v minulosti 
a exkurzia do historického lomu Kysihýbel-Štólove diery- pre Katedru inžinierskej geológie 
PFUK, pre pedagógov katedry a ich rakúskych kolegov (spoločný projekt „Použitie a obnova 
kameňa)-05. 05. 2009; 

� Gregová: Prednáška s obhliadkou zameraná na použitie kameňa v architektúre mesta a blízkom 
okolí v minulosti (exkurzia Štiavnické Bane, Banská Štiavnica, Kysihýbel- Štólove diery)- pre 
študentov geológie VŠ Ostrava, UK Praha, katedry inžinierskej geológie UK-28. 05. 2009;  

� Gregová: „Kultúrne pamiatky v meste Banská Štiavnica a okolí  a aplikácia zákona č. 49/ 2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu v praxi“ – prednáška v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica 
pre študentov STU Bratislava, 10/2009; 

� Farkaš: oponentský posudok diplomovej práce študentky záhradnej architektúry 
Poľnohospodárskej univerzity Nitra – 06/2009; 

� Farkaš: prednáška s obhliadkou zameraná na použitie kameňa v architektúre mesta a blízkom 
okolí v minulosti (exkurzia Štiavnické Bane, Banská Štiavnica, Kysihýbel-Štólove diery)- pre 
študentov geológie VŠ Ostrava, UK Praha, katedry inžinierskej geológie UK-28. 05. 2009; 

� Farkaš: Oponentský posudok diplomovej práce študentky záhradnej architektúry PU Nitra – 
06/2009; 

� Farkaš: Prednáška s obhliadkou zameraná na použitie kameňa v architektúre mesta a blízkom 
okolí v minulosti (exkurzia Št.Bane, Banská Štiavnica, Kysihýbel-Štólove diery)- pre študentov 
geológie VŠ Ostrava, UK Praha, katedry inžinierskej geológie UK-28. 05. 2009  

�  
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� Turtáková: Zachovanie svetových kultúrnych hodnôt- úlohy  Pamiatkového úradu a KPÚ Banská 
Bystrica -pre Mesto Banská  Štiavnica na 1. pracovné stretnutie Menežment   plán lokality 
UNESCO 03. - 04. 12. 2009; 

� Miňo: FF MU Brno – Vývoj hradnej architektúry v stredoveku – prednáška pre študentov 
z Univerzity v Sheffielde; 

� Santoris: Monitoring 2009 – úlohy Pamiatkového úradu  a KPÚ Banská Bystrica –pre Mesto 
Banská  Štiavnica na 1. pracovné stretnutie Menežment plán lokality UNESCO 03. -04. 12. 2009. 

KPÚ Prešov: 
� Semanová: Právna ochrana historickej zelene v SR, In: Slovenská botanická spoločnosť pobočka 

Košice, 15. 04. 2009; 
� Lukáč: Fakulta umení Technická univerzita Košice. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: lektorská prednáška o dejinách zvonov a zvonolejárstva (v spolupráci s Ing. 

Lobodovou) pre diplomantov katedry BERG Technická univerzita Košice, v expozícii na výstave 
„Zvony, zvonce, zvončeky“ (Slovenské technické múzeum Košice) 03/2009; 

� Hrabinská: Prednáška v Dejepisnom spolku v Košiciach: „Reštaurované architektonické prvky 
premonštrátskeho kostola Najsvätejšej Trojice v Košiciach“  21. 04. 2009; 

� Varechová: séria prednášok z Dejin umenia, Zimný semester, Technická univerzita Košice, pre 
akadémiu tretieho veku; prednáška o barokovej architektúre, spojená s exkurziou po košických 
pamiatkach;  

� Mokriš: Prednáška o právnych normách ochrany pamiatkového fondu a súvisiacich predpisoch 
pre poslucháčov 4. ročníka Stavebnej fakulty Technická univerzita Košice,  23. 04. 2009; 

� Kušnierová: prednáška Pamiatky historického jadra Rožňavy, pre žiakov ZŠ sídlisko Juh, 28. 04. 
2009; 

� Kušnierová: prednáška Pamiatky troch gemerských kostolov: Štítnik, Koceľovce, Ochtiná, pre 
Univerzitu tretieho veku Bratislava, 17. 06. 2009; 

� Markušová: prednáška o diele Viktora Myskovszkého pre Dejepisný spolok v Košiciach pri 
príležitosti stého výročia jeho smrti – 20. 01. 2009; 

� Gembický: odborné konzultácie a podklady pre diplomové a iné odborné práce bádateľov a 
žiadateľov (Sečovce – náhrobok, delá a delolejárstvo na východnom Slovensku, Urbanova veža – 
náhrobok M. Serényiho, priesvitky archiválií Abovskej župy a.i.; tabaková továreň v Košiciach, 
ohely na ortodoxnom židovskom cintoríne v Košiciach, dejiny dominikánov v Košiciach, Žehra – 
Hodkovce: k pripravovanej výstave o J.Rombauerovi pre Slovenskú národnú galériu Bratislava, 
identifikácia a dokumentácia fontány sochára Havrilu a.i.); 01 – 06/2009; 08 – 12/2009; 

� Gembický: pokračujúci odborný konzultant k diplomovým prácam k téme „Fotogrametria 
historických zvonov v zbierkach Východoslovenského múzea Košice“ (J. Čižmár, P. Babčák), 
fakulta BERG - Technická univerzita Košice 01 – 06/2009; 

� Kušnierová: Konzultačná činnosť a poskytovanie odborných materiálov pre študentské 
stredoškolské ročníkové práce, bakalárske a diplomové práce; 

� Markušová: oponentské posudky pre 2 bakalárske práce Fakulty geopropagácie krajiny, Banícka 
fakulta, Technická univerzita v Košiciach; 

� Ďurišová:  odborný výklad v „archeologickom múzeu“ Dolná brána v Košiciach pre členov 
občianskeho združenia Via Cassa a pre odbornú sprievodkyňu M. Szentirmayovú v dňoch 10. 07. 
a 03. 09. 2009; 

� Kušnierová: prednáška Vznik a význam stredovekých nástenných malieb v karpatskej kotline  pre 
 občanov Štítnika, 25. 08. 2009; 

� Kušnierová: prednáška Pamiatky ev.a.v. kostola v Ochtinej – pre hostí slávnostného podujatia 
odhalenia pamätnej tabule a vysvätenia oltára v ev.a.v. kostole v Ochtinej,  30. 08. 2009; 

�  
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� Kušnierová: prednáška Pamiatky Gemera a Rožňavy pre  učiteľov dejepisu a výtvarnej výchovy  
škôl rožňavského okresu v rámci predmetovej komisie, 04. 11. 2009; 

� Kušnierová: prednáška Štítnické epitafy - pamiatky výtvarného umenia a renesančnej poézie - 
prednesené na konferencii Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 
konanej v dňoch 21. – 22. októbra 2009 na Trnavskej univerzite; 

� Šmelková: Úvodná prednáška  k výstave „O postavení Židov v Rožňave“ – 2. 12. 2009 v rámci 
podujatia Čierne časy; 

� Markušová K.: prednáška s prezentáciou  „Használható / lakható mőemlék (Využiteľná / 
obývateľná pamiatka)“ na Letnej univerzite ochrany pamiatok Andrása Romána 11. 07. 2009 
v Noszvaji v Maďarsku. 

 
10.10 Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území) 
Plnenie: 
PÚ SR – OPR: 
� Haberland: odborný sprievod po pamiatkach regiónu Stredoslovenských banských miest pre 

Spolok priateľov Dolnorakúskeho archívu. 
KPÚ Bratislava: 
� pracovné stretnutie 13.5.2009, Modranský kaštieľ, Modra. Príprava a organizácia podujatí pri 

príležitosti „Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009“, sprevádzanie 4.- 6.9.2009, Červený 
Kameň, Sv. Jur, Modra, Pezinok (odborné výklady a sprevádzanie hostí pracovníkmi KPÚ 
Bratislava). 

KPÚ Trnava: 
� Kazimír: exkurzia pre študentov Fakulty architektúry STÚ Bratislava s prezentáciou obnovy 

západného krídla radnice v Trnave; 
� Kazimír: sprevádzanie a prezentácia obnovenej NKP – západného krídla radnice v Trnave pri 

príležitosti seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ , 8.12.2009; 
� Petrovič: Čierny Brod-Heď  Slávnostné uvedenie poštovej známky z emisného radu Kultúrne 

dedičstvo Slovenska - Predrománske a románske pamiatky: Kostol Narodenia Panny Márie v 
Čiernom Brode-Hedi – sprevádzanie účastníkov  v kostole, 27.02.2009; 

� Petrovič: Sereď, medzinárodná konferencia „Thurzovci a ich historický význam“ – sprevádzanie 
účastníkov: Sereď: rk.kostol, kaštieľ – býv. vodný hrad Šintava, 13.10.2009; 

� Šabíková: sprevádzanie študentov Fakulta architektúry STU, Bratislava po objekte kultúrnej 
pamiatky – Okresnej nemocenskej poisťovni  v Trnave z hľadiska realizovanej celkovej obnovy. 

KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Rímskokatolícky piaristický Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 

v Prievidzi / delegácia Srbska, Chorvátska a Poľska - Mestský úrad Prievidza/, 16. 5. 2009; 
� Matáková: Kostol Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi /PhDr. J. Oršulová, 

redakcia časopisu Pamiatky a múzeá/, 29. 5. 2009; 
� Matáková: Rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi / PhDr. J. Oršulová, redakcia 
časopisu Pamiatky a múzeá/, 29. 5. 2009; 

� Matáková: Rímskokatolícky piaristický Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
v Prievidzi / PhDr. J. Oršulová, redakcia časopisu Pamiatky a múzeá/, 29. 5. 2009; 

� Matáková: Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša v Porube /PhDr. J. Oršulová, redakcia časopisu 
Pamiatky a múzeá/, 29. 5. 2009; 

� Matáková: Rímskokatolícky piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
v Prievidzi, Kostol Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi, Rímskokatolícky kostol 
sv. Mikuláša v Porube  - dňa 2. 7. 2009  Filozofická fakulta UK Bratislava. 

KPÚ Prešov: 
� Suchý: Sprevádzanie učiteľov dejepisu z okresu Sabinov po vybraných NKP v MPR Prešov, 05/ 

2009; 
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� Semanová: Objavovanie Prešova –Historická zeleň, 9. 5. 2009 a 10. 5. 2009; 
� Lukáč: Fakulta umení Technická univerzita Košice; 
� Bujnová: Sprevádzanie s odborným výkladom po PR Spišská Sobota študentov SPŠ Poprad. 
KPÚ Košice: 
� Gembický, Hrabinská: odborná exkurzia v MPR Košice pre zahraničného hosťa (brat Francis 

z komunity Taizé); október 2009.  
 
 
11. Komisie pri PÚ SR a MK SR: 
 
11.1 Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
Zasadnutia:  3 
Riešené problémy: 71 
 
11.2 Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 

 
11.3 Odborno - metodická komisia  
Zasadnutia:  12    
Stanoviská k výsledkom výskumov:  67 
Posudky o odbornej spôsobilosti:  6 
Posudzované metodické a odborné materiály:  23 

V rámci interných materiálov bolo komisii predložených a následne prerokovaných 11 Návrhov 
zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia a 11 Návrhov na vyhlásenie 
ochranného pásma. Súčasťou prerokovaných interných materiálov bolo aj opätovné posúdenie 
Vyhodnotenia ukončených akcií obnovy nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok za rok 2007. 
Ďalej boli na základe hodnotení odbornej praxe jednotlivých žiadateľov vydané dva kladné posudky 
na udelenie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon pamiatkového výskumu (v odbore 
archeológia a v odbore umelecko-historický výskum), štyri žiadosti boli zamietnuté. Okrem 
pravidelných zasadnutí, sa komisia zišla na mimoriadnom rokovaní vo veci odbornej konzultácie 
k problematike prístavby k objektu bývalej synagógy situovanej na území Pamiatkovej zóny Modra.  

V rámci odborno-metodickej pomoci pri obnove Bratislavského hradu vytvorila generálna 
riaditeľka PÚ SR subkomisiu, ktorá v roku 2009 zasadala 8 krát. 
Pamiatkové výskumy: 
� Banská Bystrica, časť Radvaň, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 73/1-5), čiastkový architektonicko-

historický výskum. Autori: Mgr. Ľ. Fillová, Mgr. M. Šimkovic 
� Banská Štiavnica, Kalvária, Dolný kostol (č. ÚZPF 2489/2), doplňujúci architektonicko-

historický výskum. Autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD. 
� Banská Štiavnica, Kalvária, Horný kostol (č. ÚZPF 2489/1), architektonicko-historický a 

umelecko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová 
� Banská Štiavnica, Kalvária, Stredný kostol (č. ÚZPF 2489/3), doplňujúci architektonicko-

historický výskum. Autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD. 

Počet zasadaní komisie: 11 
Počet posudzovaných návrhov a podnetov: 197  
- z toho návrhov a podnetov na vyhlásenie 146  
- návrhov a podnetov na zrušenie ochrany 20 
- návrhov a podnetov na zmenu vyhlásenia 31 
Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP 118 
Počet odsúhlasených zrušení ochrany 11 
Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP 28 
Počet neodsúhlasených zrušení 9 
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� Banská Štiavnica, mešt. dom na Kmeťovej ul. 5 (č. ÚZPF 2522/0), architektonicko-historický 
výskum. Autori: PhDr. M. Kvasnicová, PhD., Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD. 

� Banská Štiavnica, radnica (č. ÚZPF 2484/0), prezentácia doterajších výsledkov architektonicko-
historického výskumu. Autor: Mgr. M. Šimkovic 

� Bardejov, mešt. dom na Radničnom nám. č. 23 (č. ÚZPF 1700/1), architektonicko-historický 
výskum. Autorka: Mgr. M. Timková 

� Bardejov, mešt. dom na Radničnom nám. 44 (č. ÚZPF 1721/0), architektonicko-historický 
výskum. Autorka: PhDr. D. Petranská 

� Bardejov, mešt. dom na Stöcklovej ul. 14 (č. ÚZPF 1755/0), architektonicko-historický výskum. 
Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

� Bardejov, mešt. dom na Stöcklovej ul. 22 (č. ÚZPF 1753/0), architektonicko-historický výskum. 
Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

� Bátovce, r.k. kostol sv. Martina (č. ÚZPF 1592/0), architektonicko-historický výskum. Autor: 
Mgr. M. Šimkovic 

� Beckov, Beckovský hrad, múr opevňovací (č. ÚZPF 1180/12), čiastkový architektonicko-
historický výskum. Autor: Ing. arch. M. Bóna 

� Bratislava, kláštor milosrdných bratov na Nám. SNP 8 (č. ÚZPF 281/1), architektonicko-
historický výskum severnej časti kláštora. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová 

� Bratislava, kláštor uršulínok, Uršulínska č. 3 a 5 (č. ÚZPF 224/1-2), architektonicko-historický 
a archívny výskum. Autori: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, PhDr. V. Obuchová, Ing. arch. 
P. Ižvolt 

� Bratislava, mešt. dom na Mostovej ul. 4 (č. ÚZPF 11200/0), architektonicko-historický výskum. 
Autorka: Mgr. E. Hrašková 

� Bratislavský hrad (č. ÚZPF 28/1), prezentácia výsledkov čiastkového architektonicko-
historického výskumu a návrhu obnovy Rytierskej sály, Mgr. M. Havlík 

� Bratislavský hrad(č. ÚZPF 28/1), prezentácia návrhov na riešenie obnovy trofejí na Čestnom 
nádvorí. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík, akad. soch. V. Višváder 

� Brhlovce, kaštieľ a hospodárska budova (č. ÚZPF 2169/0), architektonicko-historický výskum. 
Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková  

� Brzotín, kaštieľ (č. ÚZPF 479/0), architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, 
Mgr. B. Glocková 

� Bučany, kúria (č. ÚZPF 781/0), architektonicko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. J. 
Žuffová, CSc. 

� Čierny Brod – Heď, kúria (č. ÚZPF 11494/0), architektonicko-historický a umelecko-historický 
výskum. Autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová 

� Dechtice, kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (č. ÚZPF 792/0), architektonicko-historický  
a umelecko-historický výskum interiéru. Autori: Mgr. K. Zvedelová, Mgr. R. Danák  

� Dubnica nad Váhom, kaštieľ (č. ÚZPF 713/1), doplnkový architektonicko-historický výskum. 
Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. T. Janura 

� Hul, kaštieľ (č. ÚZPF 2299/1), architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. 
E. Sabadošová  

� Chyžné, organový pozitív v r.k. kostole (č. HKP v ÚZPF 3564/1), umelecko-historický 
a organologický výskum. Autor: Mgr. art. A. Štafura 

� Košice, budova Košického spoločenského kruhu na Rooseveltovej ul. 1 (č. ÚZPF 3516/0), 
architektonicko-historický výskum. Autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Mgr. G. Kladek, Ing. P. 
Lučanský 

� Košice, južný parcelačný múr domu na Hlavnej ul. 45 (č. ÚZPF 1077/0), architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

� Košice, mešt. domy na Alžbetinej ul. č. 43 a 45 (č. ÚZPF 1214/0 a 1215/0), architektonicko -
historický výskum fasád. Autorka: Mgr. M. Timková 
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� Košice, mešt. domy na Hlavnej ul. č. 96 a 98 (č. ÚZPF 3458/0 a 1107/0), architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

� Košice, mešt. dom na Hlavnej ul. 99 (č. ÚZPF 1106/0), architektonicko-historický výskum krovu. 
Autorka: Mgr. M. Haviarová  

� Košice, mešt. dom na Kováčskej ul. č. 22 (č. ÚZPF 1168/0), architektonicko-historický a 
umelecko-historický výskum. Autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Ing. arch. Z. Senteliková 

� Košice, mešt. dom na Mlynskej ul. č. 19 (č. ÚZPF 3497/0), architektonicko-historický výskum. 
Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

� Košice, mešt. dom na ul. Pri Miklušovej väznici č. 3 (č. ÚZPF 3507/0), architektonicko-historický 
výskum. Autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, Ing. arch. Z. Senteliková 

� Košice, opevnenie mestské, bastión - Mlynská bašta (č. ÚZPF 1049/1), architektonicko-historický 
výskum. Autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek 

� Košice, opevnenie mestské, pracháreň (č. ÚZPF 1049/2), architektonicko-historický výskum. 
Autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek 

� Košice, ortodoxná synagóga na Zvonárskej ul. 5 (č. ÚZPF 3620/0), architektonicko-historický 
výskum. Autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. G. Kladek 

� Košice - Krásna nad Hornádom, kaštieľ (č. ÚZPF 424/0), architektonicko-historický výskum. 
Autor: Ing. arch. I. Gojdič 

� Kráľová pri Senci, r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 10777/0), architektonicko-historický 
výskum fasád. Autorka: PhDr. M. Smoláková, CSc. 

� Levice, dom bytový na Vojenskej ul. č. 4 (č. ÚZPF 10777/0), umelecko-historický výskum. 
Autorky: PhDr. Z. Zvarová, Mgr. M. Švolíková 

� Levoča, mešt. dom na Nám. Majstra Pavla 29 (č. ÚZPF 2918/0), umelecko-historický a 
architektonicko-historický výskum. Autorky: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová 

� Levoča, mešt. dom na Vysokej ul. 5 (č. ÚZPF 2814/0), architektonicko-historický a umelecko-
historický výskum. Autorky: PhDr. N. Urbanová, Ing. arch. A. Klingová 

� Muráň, rímskokatolícka fara (č. ÚZPF 529/0), architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. 
L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

� Necpaly, kaštieľ (č. ÚZPF 610/0), architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. M. 
Marček, Mgr. K. Zvedelová 

� Nitra, biskupský palác na hrade (č. ÚZPF 1483/1), architektonicko-historický a umelecko 
historický výskum fasád. Autor: Mgr. Michal Šimkovic  

� Nitra - Horné Krškany, kostol Narodenia Panny Márie (č. ÚZPF 1507/0), architektonicko-
historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD. 

� Nižná Kamenica, kaštieľ (č. ÚZPF 428/1-3), umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. L . 
Kürthy, Mgr. B. Glocková 

� Oravský hrad, hradba na III. hradnom nádvorí (č. ÚZPF 237/9), architektonicko-historický 
výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic 

� Podolínec, mešt. dom na Mariánskom nám. 29 (č. ÚZPF 3963/0), architektonicko-historický 
výskum. Autorka: Mgr. M. Haviarová 

� Považská Bystrica, Považský hrad (č. ÚZPF 760/2,7,8,9), I. etapa architektonicko-historického 
výskumu fasád. Autor: Ing. arch. M. Bóna 

� Prenčov, fara pamätná (č. ÚZPF 10570/1), architektonicko-historický výskum. Autor: Ing. arch. I. 
Gojdič 

� Prešov, župný dom a administratívna budova (č. ÚZPF 3321/1-2), architektonicko-historický 
výskum. Autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, PhDr. N. Urbanová 

� Ratkovské Bystré, organ v Evanjelickom a.v. kostole (č. HKP v ÚZPF 458/2), umelecko-
historický a organologický výskum. Autor: Mgr. art. A. Štafura 

� Sasinkovo, kaštieľ (č. ÚZPF 1001/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. 
Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová  
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� Sedmerovec – Pominovec, r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 776/0), architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum. Autorky: Mgr. S. Paulusová, Mgr. M. Kalinová 

� Spišský hrad, (č. ÚZPF 830/1-43), architektonicko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. 
Janovská 

� Stará Ľubovňa, mešt. dom na Námestí sv. Mikuláša č. 5 (č. ÚZPF 977/0), architektonicko-
historický výskum a návrh na obnovu. Autorka: Mgr. M. Timková 

� Šahy, Pamiatková zóna, urbanisticko-historický výskum, I. etapa. Autorky: Ing. arch. Z. 
Morávková, Ing. arch. S. Gojdičová 

� Špania Dolina, dom ľudový (č. ÚZPF 1501/0), architektonicko-historický a umelecko-historický 
výskum. Autorka: Mgr. Ľ. Fillová 

� Trenčín, mešt. dom na Mierovom nám. 17 (č. ÚZPF 1358/01), architektonicko-historický 
výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. R. Danák, Mgr. K. Zvedelová, Ing. arch. E. Gažiová 

� Trenčín, opevnenie Kostola Narodenia Panny Márie a opevnenie mestské  
(č. ÚZPF 1375/6 a 1348/2), architektonicko-historický výskum. Autor: Ing. arch. M. Bóna 

� Trenčín, Trenčiansky hrad, kasárne (č. ÚZPF 1345/37), návrh ochrany, obnovy a prezentácie. 
Autor: Ing. arch. M. Bóna 

� Trenčín – Záblatie, kaštieľ (č. ÚZPF 1385/1-2), architektonicko-historický a archívny výskum. 
Autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Z. Zvarová, Mgr. T. Janura, PhDr. J. Oršulová 

� Trnava, bývalý arcibiskupský palác (č. ÚZPF 1120/0), umelecko-historický, architektonicko-
historický a archívny výskum. Autorka: Mgr. E. Sabadošová 

� Trnava, kláštor uršulíniek (č. ÚZPF 1134/1), architektonicko-historický výskum na overenie 
prítomnosti výtvarnej výzdoby. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc. 

� Trnava, pivnica bývalého kláštora klarisiek (č. ÚZPF 1128/1-2), architektonicko-historický 
výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová  

� Turčiansky Peter, kaštieľ (č. ÚZPF 3278/1-3), architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. 
arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová 

� Zemplínske Jastrabie, reformovaný kostol (č. ÚZPF 59/0), architektonicko-historický a umelecko-
historický výskum. Autori: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka 

� Žilina, mešt. dom na Bottovej ul. 1 (č. ÚZPF 1417/0), umelecko-historický výskum fasád, 
podlubia a dreveného stropu. Autorka: Mgr. R. Kollárová 

� Žilina, palác mestský – Rosenfeldov palác (č. ÚZPF 11600/1-3), architektonicko-historický 
a umelecko-historický výskum. Autorka: PhDr. M. Kvasnicová, PhD. 

Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia: 
� Bardejov – pamiatková rezervácia 
� Bratislava - Areál rušňového depa Bratislava -Východ – pamiatková zóna  
� Čičmany – pamiatková rezervácia 
� Lipovce - Lačnov – pamiatková zóna  
� Ľubica – pamiatková zóna 
� Medzev – pamiatková zóna 
� Mesto Vysoké Tatry - Tatranská Lonmica – pamiatková zóna 
� Nižný Medzev – pamiatková zóna  
� Stankovany - Podšíp – pamiatková zóna  
� Topoľčany – pamiatková zóna Centrálna časť historického jadra mesta 
� Topoľčany – pamiatková zóna Stummerova ul. s areálom nemocnice 
Ochranné pásma: 
� Dolná Mičiná – kaštieľ (č. ÚZPF 38/0) 
� Drienčany – kostol s areálom (č. ÚZPF 942/1-6) 
� Hajná Nová Ves – kaštieľ (č. ÚZPF 159/1-3)  
� Hodejov – kaštieľ a kúria (č. ÚZPF 447/0 a 11296/0)  
� Kežmarok – pamiatková rezervácia 
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� Ožďany – kaštieľ (č. ÚZPF 987/1)  
� Sklabinský Podzámok – Sklabinský hrad (č. ÚZPF 620/1-17)  
� Slovenská Ľupča – hrad (č. ÚZPF 77/1-18)  
� Stará Ľubovňa – hrad (č. ÚZPF 975/0) 
� Šamorín – synagóga (č. ÚZPF 2529/0)  
� Žilina – r.k. kostol sv. Štefana kráľa (č. ÚZPF 1428/1-8) 
11.4 Reštaurátorská komisia 
Zasadnutia 3     
Posudzované reštaurátorské dokumentácie 11 
Odsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 10 
Neodsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 1 
Subkomisionálne rokovania 4 
11.5 Vedecká rada PÚ SR 
Zasadnutia:                                 0 
Riešené problémy:  0  

11.6  
Krajská 
pamiatková 
komisia 

Zasadnutia 
   

Riešené 
problémy 
 

Krajská subkomisia 
pre ochranu 
kultúrneho dedičstva 

Zasadnutia 
 

Riešené 
problémy 
   

KPÚ Bratislava 3 21 KPÚ Bratislava 0 0 
KPÚ Trnava 1 2 KPÚ Trnava 0 0 
KPÚ Trenčín 0 0 KPÚ Trenčín 4 4 
KPÚ Nitra 0 0 KPÚ Nitra 0 0 
KPÚ Žilina 2 6 KPÚ Žilina 0 0 
KPÚ B. Bystrica 0 0 KPÚ B. Bystrica 0 0 
KPÚ Prešov 4 7 KPÚ Prešov 0 0 
KPÚ Košice 2 4 KPÚ Košice 1 1 
SPOLU 12 40  5 5 
 
12. Sekcie PÚ SR: 
 Zasadnutia 

Sekcia archeológie 1 
Sekcia historickej zelene 4 
Sekcia hrady a fortifikácie 0 
Sekcia kaštiele a kúrie 0 
Sekcia ľudovej architektúry 1 
Sekcia sakrálnej architektúry 2 
Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 0 
Sekcia pamiatok histórie 0 
Sekcia technických pamiatok 2 
Sekcia výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 0 
Sekcia pamiatkových území 1 
 
13. Špecializovaný archív a knižnica 
13.1 Predarchívna starostlivosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� činnosť vyhodnotená v rámci časti A/ PHÚ č. 12/2009. 
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13.2 Odborné archívne činnosti 
13.2.1 Metodika 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Bádateľský poriadok Archívu PÚ SR – aktualizácia; 
� Cenník služieb Archívu PÚ SR – aktualizácia. 
 
13.2.2 Identifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� inventarizácia archívnych dokumentov v zbierke MOB Budapešť, zväzok č. 71 (časť), 72, 73 rok 

1915 – preložené maďarské texty, vypracované ich regesty a spracované miestne registre. 
Predbežný archívny a bibliografický výskum k dejinám Uhorskej pamiatkovej komisie vo 
vedeckých inštitúciách v Budapešti (Žažová); 

� identifikácia a systemizácia archívnych dokumentov – odborno-metodických záznamov 
Slovenského pamiatkového ústavu 1951 – 1958, 56 archívnych škatúľ, lokality A – L, editácia 
v programe Janus (Svěchota); 

� inventarizácia spisov Slovenského pamiatkového ústavu a zakladanie do depozitu, spracovanie 22 
archívnych škatúľ od lokality Adamovské Kochanovce po lokalitu Dúžava (L. Svěchota ). 

� systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov (A. Žilinčíková): 
-  do Zbierky tematických výskumov – signatúry 6 219 – 6 289 
-   do Zbierky plánov a projektov – signatúry 10 631 – 10648  
-  do Zbierky schematického zamerania – signatúry 10 977 – 10 995) 

� systemizácia, inventarizácia a katalogizácia Zbierky negatívov (H. Žilinčíková, K. Horková):  
-  príprava negatívov pre externých pracovníkov, preberanie spracovaných negatívov – 6 900 ks  
-   Zbierka negatívov prírastky: 223 307 –  226 321.   

� Systemizácia a katalogizácia CD nosičov: 
-  do zbierky AD, ktorých pôvodcom je PÚ SR  – signatúry AD 330 – 375 (Višváderová) 
-  do zbierky DF digitálnych fotografií  – signatúry DF 194 – 241 (Porubská). 
-  do zbierky CD, ktorých pôvodcom nie je PÚ SR – signatúry CD 149 – 195 (   Višváderová) 

KPÚ Trnava: 
� revízia archívnych fondov 2925 ks. 
KPÚ Trenčín: 
� priebežná evidencia archívnych materiálov a dokumentácii; 
� inventarizácia príručnej knižnice KPÚ Trenčín.  
KPÚ Žilina: 
� prírastky sa priebežne evidujú do jednotlivých archívnych fondov. 
KPÚ Prešov: 
� A, V,Z,R, Historické mapy; 
� do registratúrneho strediska bolo prevzatých 845 archívnych dokumentov. 
  
13.2.3 Tvorba archívnych pomôcok 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Plávková: Inventár - Zbierka veľkých diapozitívov. Bratislava, Archív PÚ SR, 2009, 334 s.; 
� Plávková: Inventár – Zbierka digitálnych fotografií – DF. Bratislava, Archív PÚ SR, 2009. 
KPÚ Prešov: 
� prírastkové knihy, katalóg fondov: A, V, Z, R, Negatívy, Diapozitívy, CD, historické mapy. 
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13.2.4 Budovanie archívneho informačného systému 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� editácia záznamov v programe JANUS v databázach: Slovenský pamiatkový ústav, (Svěchota), 

Uhorská pamiatková komisia (Žažová); 
� aktualizácia záznamov v databáze dokumentačné fondy (Plávková); 
� tvorba inventára zbierky digitálnych fotografií v Exceli (Plávková);  
� tvorba elektronickej databázy Zbierky negatívov v programe Excel: negatívy z obdobia 1919 – 

1949 a negatívy naskenované v rámci projektu Elektronická encyklopédia umenia v spolupráci 
s Umenovedným ústavom SAV  (lokality pod písmenami T – Z ) (Plávková); 

� digitalizácia Zbierky plánov a projektov (Zbierka AD 331 – 336, 342, 348, 350,362 -364, 366, 
367); 

� digitalizácia Zbierky negatívov: skenovanie fotografií z lokalitného katalógu  a negatívov zo 
zbierky negatívov v rámci projektu so SAV (Višváderová, Plávková); 

� digitalizácia Zbierky veľkých diapozitívov: naskenovaných bolo 4 000 diapozitívov (spolupráca 
s externým dodávateľom); 

� digitalizácia archívnych dokumentov V. Mencla zo Zbierky základného výskumu (AD 343 – 347) 
(Porubská); 

� tvorba elektronickej databázy Zbierky starých pohľadníc v programe Excel. 
KPÚ Trenčín: 
� priebežné číslovanie dokumentácii a písomná evidencia dokumentov v archívnych knihách, 

tvorba fondov A,V,R , popis v evidenčných knihách. 
KPÚ Žilina: 
� spracovaný digitalizovaný systém jednotlivých archívnych fondov KPÚ (A, T, R), ktorý má 

každý zamestnanec v PC, ktorý sa priebežne dopĺňa a aktualizuje. 
KPÚ Prešov: 
� katalóg fondov: A, V, Z, R;  
� PC: archív Prešov – fondy: Z, V, Historické mapy, Register dokumentácií 2002-2006, Register 

spisov 2005-200, Register CD; 
� PC: archív Poprad – fondy: V. 
KPÚ Košice: 
� katalóg fondov: A,T,R: 460. 
 
13.3 Odborné knižničné činnosti 
13.3.1 Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek 
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 
� identifikovaných a katalogizovaných bolo 352 knižničných jednotiek (signatúry 30 300 – 30 651).  
KPÚ Trenčín: 
� priebežná revízia a kontrola počtu, usporadúvanie knižnice a evidencia. 
KPÚ Žilina: 
� V roku 2009 pokračuje podľa možnosti a vyťaženia zodpovedného pracovníka priebežná 

elektronizácia knižničných fondov na KPÚ Žilina.  
 
13.3.2 Tvorba knižničných katalógov 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Služobný katalóg          352 katalogizačných lístkov 
� Menný katalóg              362 katalogizačných lístkov 
� Predmetový katalóg      398 katalogizačných lístkov 
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� S p o l u                         1112 katalogizačných lístkov 
KPÚ Trenčín: 
� Katalóg knižničných  jednotiek KPÚ  Trenčín. 
KPÚ Prešov: 
� História, Umenie, Architektúra, Vlastiveda, Právo, Slovníky, Viazané časopisy  . 
  
13.3.3 Budovanie knižničného informačného systému 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� v databáze knižničného fondu bolo elektronicky spracovaných 352 záznamov. 
 
13.3.5 Bibliografická činnosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� spracovaných 136  titulov zborníkov, časopisov a periodík za rok 2006. 
 
13.3.6 Akvizičná činnosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� v roku 2009 sme získali 352 kusov nových prírastkov: 66 kusov – kúpa, 119 kusov – výmena, 149 

kusov – dar, 18 ks – vlastné publikácie. 
13.4 Činnosť bádateľne 
13.4.1. Sprístupnené archívne dokumenty                 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 3 295 dokumentov 
KPÚ Trnava: 35 dokumentov 
KPÚ Trenčín: 90 dokumentov 
KPÚ Žilina: 289 dokumentov 
KPÚ Banská Bystrica: 289 dokumentov 
KPÚ Prešov:  789 dokumentov 
 
13.4.2. Bádatelia 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 1 168 bádateľských návštev 
KPÚ Trnava: 26 bádateľských návštev 
KPÚ Trenčín: 65 bádateľských návštev 
KPÚ Žilina: 74 bádateľských návštev 
KPÚ Banská Bystrica: 185 bádateľských návštev 
KPÚ Prešov: 612 bádateľských návštev 
KPÚ Košice: 9 bádateľských návštev 
 
13.4.3 Bádateľské listy                                             
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 303 
KPÚ Trnava: 26 
KPÚ Trenčín: 38 
KPÚ Žilina:  74 
KPÚ Banská Bystrica: 17 
KPÚ Prešov: 39 
KPÚ Košice: 9 
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13.4.4 Prezenčné a riadne výpožičky kníh a periodík 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 371 bádateľov, 842 výpožičiek. 
KPÚ Trenčín: 15 
KPÚ Banská Bystrica: 273 
KPÚ Prešov: 64 
 
13.5 Fotografické a fotolaboratórne práce 
13.5.1 Klasická fotodokumentácia NKP 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� 36 objednávok z PÚ SR a KPÚ (najmä v rámci aktualizácie ÚZPF)   
� 26 objednávok z ORA Bratislava (reštaurátorské akcie) 
� počet farebných negatívov: 3 424 
� počet čb fotografií: 2 678 
� počet dní v rámci služobných ciest: 45 
KPÚ Nitra: 646 
13.5.2 Digitálna fotodokumentácia NKP 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Vytvorené 18 ks CD digitálnych fotografií: Skalica – mesto2 (HNKP), Skalica – okres (HNKP), 

Bratislava – Továrenská ul. a okolie, Ilava  – okres (HNKP), Poprad – okres (HNKP), Spišská 
Nová Ves – mesto (HNKP), Kostoľany pod Tríbečom – kostol r.k.sv.Juraja, podujatia PÚ SR, 
Trnava – arcib. úrad (HNKP), Spišské Vlachy (HNKP), Šaštín-Stráže – bazilika (HNKP), Senica 
– okres (HNKP), Trenčín – mesto –  návrhy na zápis, Trenčín – okres – návrhy na zápis, Spišská 
Nová Ves – okres1 (HNKP), Spišská Nová Ves – okres2 (HNKP), Markušovce (HNKP), Svätý 
Jur –  Horné Predmestie 8;    

� počet digitálnych fotografií: 3 859. 
KPÚ Trenčín: 9471- PHÚ , fotenie NKP. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Fotodokumentácia KP v rámci PHÚ č. 1, 
� Fotodokumentácia súčasného stavu – podklad pre KPÚ Košice. 
KPÚ Nitra: 6 CD 
KPÚ Prešov: 455 
KPÚ Košice: 
� Gembický J.: fotodokumentácia vybraných cintorínov a krýpt (Moldava nad Bodvou, Vyšné 

Opátske, krypty: Košice – premonštráti, kaplnka sv. Michala); 2009  
13.5.3 Externé objednávky 
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 
� realizovaných 21 objednávok fotolaboratórnych prác. 
� naskenovaných 1272 kusov archívnych dokumentov pre bádateľov. 
 
14. Reštaurovanie 
14.1 Činnosť oblastných reštaurátorských ateliérov 
Plnenie: 
Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava za r. 2009: 
20126 /05/B     Ikonostas Jalová- záverečná etapa                                       2 788.- € 
20133/07/B      Solitéri – Matysová – II.etapa                                              8 299.- € 
20136/08/B      Bočný oltár Ladomírska Vieska – II.etapa                          9 523.- €  
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20137/08/B      Oltárny obraz  Čerhov II.etapa                                            7 192.- € 
20138/08/B      Oltár z ev. a.v.kostola  Slavošovce, prieskum                     2 864.- € 
20139/09/B      Prícestná kamenná socha – Stupava                                    2 523.- € 
20140/09/B      Ikonostas Tročany , prieskum                                             3 900.- € 
20141/09/B      4 ikony z gkt.chrámu  Andrejová,prieskum                       1 631.- €    
20142/09/B      Hlavný oltár sv. Juraja,Turčiansky Ďúr,prieskum              2 366.- € 
20143/09/B      Hlavný oltár sv. Kozmu a Damiána ,Háj, prieskum           2 365.- € 
20144/09/B      Baroková kazateľnica –rkt.kostol Zliechov,prieskum        1 496.- € 
20146/09/B      Ikonostas Topoľa, prieskum                                               4 200.- €  
 
 
Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča za rok 2009: 
P. č.          číslo akcie                     názov akcie                                              
1. 50089/97/B/6  GKFÚ Hlivištia - ukončenie  reštaurátorských  prác na Ikonostase  
    z obce Horňa    
2. 50111/98/B/4  Oltár, Zemplínska Široká - pokračovanie reštaurátorských prác na  
    Prestole s Bohostánkom 
3. 50113/98/B/3  Objekt -  Námestie Majstra Pavla 43,  Levoča - reštaurovanie  
    fasády na meštianskom dome v Levoči 
4. 50130/00/AS  Mauzóleum rodiny Andrássyovcov v Trebišove - ukončenie  
    reštaurátorských prác na exteriéri Mauzólea rodiny  
    Andrássyovcov v Trebišove 
5. 50160/02/B/2  Henckelova knižnica, kostol sv. Jakuba v Levoči 
6. 50172/03/AB1 Kostol sv. Martina v Martinčeku - pokračovanie reštaurátorských  
    prác na exteriéri 
7. 50176/03/AB1 Obrazy, ECAV Levoča – ukončenie reštaurátorských prác na  
    obrazoch Obetovanie Izáka, Vzkriesenie Lazára 
8. 50181/04/AB2 Immaculata, Spišské Podhradie – ukončenie komplexných prác  
    pri obnove Immaculaty (výroba, osadenie kópii, reštaurovanie  
    originálu) 
9. 50187/04/B/3  Radnica, Levoac, kamenné prvky – reštauranie kamenných  
    prvkov historickej Radnice 
10. 50190/04/AB1 Oltár Panny Márie, Nižná Šebastová – reštaurovanie oltára 
11. 50190/04/AB2 Oltár sv. Jána Nepomuckého , Nižná Šebastová – reštaurovanie  
    oltára 
12. 50194/05/AB1 Oltár, Kežmarok – reštaurovanie gotických tabuľových malieb  
    z hlavného oltára 
13. 50195/05/B/21 Ev. cintorín Levoča - reštaurovanie hrobov rodiny Marschalko a  
    Seeliger 
14. 50206/06/AB1 Kostol, Vrbov – reštaurovanie interiéru svätyne kostola 
15. 50212/06/AB1 Hlavný Oltár v r. k. kostole Nájdenia sv. Kríža, Hraň – 

pokračovanie komplexných reštaurátorských prác na hlavnom  
oltári 

16. 50218/06/AB1 Oltár, Ľubica – pokračovanie komplexných reštaurátorských prác  
    na oltári 
17. 50227/08/AB1 Balkón RKFÚ,  Spišská Sobota - ukončenie reštaurátorských prác  
    na drevenom balkóne v svätyni kostola  
18. 50234/08/AB1 Nástenné maľby, Šivetice - pokračovanie prác na nástenných  
    maľbách /ukončenie reštaurátorského prieskumu interiéru/  
    románskej rotundy 
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19. 50235/08/AB1 Župný dom, Levoča – ukončenie reštaurovania kamenných  
    prvkov fasády z Vetrovej ulice 
20. 50236/09/AB1 Boží hrob, Spišská Sobota – ukončenie komplexných  
    reštaurátorských prác 
21. 50239/09/AB1 Obraz II., NBS – MMM Kremnica – ukončenie komplexných  
    reštaurátorských prác 
22. 50241/09/AB1 Nástenné maľby, Spišská Sobota – reštaurovanie nástennej maľby  
    na fasáde meštianskeho domu 
23. 50242/09/AB1 Chlapčenský chór, Kežmarok – ukončenie komplexných  
    reštaurátorských prác 
24. 50245/09/AB1 Fasáda, Liptovský Hrádok – ukončenie prác na fasáde objektu  
    múzea 
 
14.2 Činnosť Chemicko-technologického oddelenia: 
14.2.1. Realizované akcie 

Por.
č. 

Číslo 
akcie 

Lokalita Objednal Názov akcie Číslo 
faktúry 

Suma 
€ 

1. 71/07 Banská 
Štiavnica 

Akad.mal. 
E. Mitzová 

Radnica, malty z podlahy 016 09 
210 OF 

60,00 

2. 109/08 Lančár Mgr.art. 
J. Hromada 

Drevená empora z kostola sv. Michala 
Archanjela 

001 09 
210 OF 

470,00  

3. 1/09  Ak.soch. 
L. Székely 

Kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého 002 09 
210 OF 

15,00 

4. 2/09 Lipany Akad. mal. 
A. Svetková 

Tabuľová maľba z krídlového oltára 003 09 
210 OF 

520,00 

5. 3/09 Jedlinka Akad. mal 
Ľ. Cáp 

Ikony z grécko-kat. chrámu 005 09 
210 OF 

235,00 

6. 4/09 Nitra Stavan, s.r.o. Vlhkosti, soli, Okresný súd Nitra 004 09 
210 OF 

40,20 

7. 5/09 Bratislava Ing. 
M. Pichová 

Vlhkosti a vodivosti, Obchodná ul. BA 007 09 
210 OF 

56,00 

8. 6/09 Nitra Ing. 
M. Pichová 

Vlhkosti a soli, Župný dom 015 09 
210 OF 

236,50 

9. 7/09 Bratislava Ing. J. Bako Stanovenie soli, ul. Fraňa Kráľa, BA 006 09 
210 OF 

166,00 

10. 8/09 Trnava Ing. 
M. Pichová 

Vlhkosti, vodivosti a soli, škola Angely 
Merici 

007 09 
210 OF 

150,00 

11. 9/09  Schomburg, 
s.r.o. 

Vlhkosti, soli 008 09 
210 OF 

40,20 

12. 10/09 Čierna Lehota Cirkevný zbor 
ev. cirkvi a.v. 

Stanovenie vlhkosti a solí, kostol 009 09 
210 OF 

40,20 

13. 11/09 Stará Ľubovňa Ing. 
M. Pichová 

Vlhkosti, vodivosti, soli,.. objekt na Nám. 
sv. Mikuláša 12 

014 09 
210 OF 

135,80 

14. 12/09 Jabloňovce J. Trubač Vlhkosti a soli 012 09 
210 OF 

60,30 

15. 13/09 Bratislava Mgr.art. 
J. Janda 

Dlažba z objektu UK, BA 013 09 
210 OF 

32,00 
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16. 14/09  Akad.mal. 
S. Ilavská 

RTG olejomaľba 010 09 
210 OF 

60,00 

17. 15/09 Chtelnica Akad. soch. 
B. Vilím 

Polychrómia zo sôch anjelov z rím.kat. 
kostola 

011 09 
210 OF 

141,00 

18. 16/09 Most pri 
Bratislave 

Akad. mal. 
M. Šurín 

Nástenná maľba v kostole Najsv. Srdca 
Ježišovho 

017 09 
210 OF 

188,00 

20. 17/09 Banská 
Štiavnica 

Ing. 
M. Pichová 

Vlhkosti, vodivosti, výkvety, ul. A. Kmeťa 
5, BŠ 

014 09 
210 OF 

94,00 

21. 18/09 Kinek Akad.soch. 
J. Klech 

Farebená úprava lavíc v rím.kat. kostole 021 09 
210 OF 

47,00 

22. 19/09 Dražovce Akad. soch 
J. Klech 

Polychromia zo sochy Immaculaty 
v rím.kat. kostole 

020 09 
210 OF 

228,00 

23. 21/09 Banská 
Štiavnica 

Akad. mal. 
E. Mitzová 

Kaplnka Božského Srdca v dolnom 
kostole, Kalvária, nástenné maľby 

036 09 
210 OF 

419,00 

24. 22/09 Bratislava Akad. mal. 
M. Flaugnatti 

Štuková výzdoba, Stará radnica 018 09 
210 OF 

47,00 

25. 23/09 Žilina Považské 
múzeum, ZA 

Cechová zástava a drevená plastika 023 09 
210 OF 

208,00 

26. 25/09 Bratislava Ing. J.Bako Stanovenie solí, letohrádok na Drezinách, 
BA 

019 09 
210 OF 

83,00 

27. 26/09 Žirany  Ing. 
M. Pichová 

Vlhkost, kostol sv. Mikuláša 030 09 
210 OF 

7,00 

28. 27/09 Cinobaňa Mgr.art. 
M. Janšto 

Barokový oltár kostola ev.a.v.  022 09 
210 OF 

228,00 

29. 28/09 Banská 
Štiavnica 

Mgr. art. 
M. Janšto 

Portál gotickej kaplnky radnice v BŠ 026 09 
210 OF 

171,00 

30. 29/09 Prievidza Akad. soch. 
D. Hagara 

Kamenná socha sv. Bartolomeja z farského 
kostola 

025 09 
210 OF 

67,00 

31. 30/09 Spišská Nová 
Ves 

Akad. soch. 
Š. Kovaľ 

Mariánsky stĺp, soli 024 09 
210 OF 

66,40 

32. 31/09/
1 

 VŠVU Olej, portrét šľachtica v pancieri 031 09 
210 OF 

45,00 

33. 31/09/
2 

 VŠVU Olej, „Halič“  031 09 
210 OF 

40,00 

34. 31/09/
3 

 VŠVU Olej, J.B.Lampi, portrét neznámeho muža 031 09 
210 OF 

65,00 

35. 31/09/
4 

 VŠVU Olej, sv. František z Asisi 031 09 
210 OF 

30,00 

36. 31/09/
5 

 VŠVU Olej, portrét Petra Feigela 031 09 
210 OF 

45,00 

37. 32/09 Lícince VŠVU Olej „Vyučovanie Panny Márie“  033 09 
210 OF 

40,00 

38. 34/09 Nitra VŠVU Portrét L. Matiašovského 033 09 
210 OF 

25,00 
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39. 35/09 Nitra VŠVU Portrét biskupa Bendeho 033 09 
210 OF 

35,00 

40. 36/09 Slatina u 
Bílovce 

VŠVU Olej „Smrť sv. Antonína“ 033 09 
210 OF 

35,00 

41. 37/09  VŠVU Kópia P. Murilla 033 09 
210 OF 

25,00 

42. 38/09  VŠVU Narodenie Panny Márie 033 09 
210 OF 

15,00 

43. 40/09  VŠVU Olej Immaculata 033 09 
210 OF 

15,00 

44. 41/09 Olšavica VŠVU Kartuš sv. Mikuláša biskupa 033 09 
210 OF 

45,00 

45. 44/09 Lícince VŠVU Olej „Sv. Anna vyučuje Pannu Máriu“ 033 09 
210 OF 

30,00 

46. 45/09  VŠVU Olej Navštívenie Panny Márie 033 09 
210 OF 

25,00 

47. 47/09  VŠVU Socha svätca 033 09 
210 OF 

15,00 

48. 33/09 Marianka ARCA, v.o.s. Soli,vlhkosti, kaplnka Sv. údolia 028 09 
210 OF 

93,40 

49. 39/09 Nové Zámky Galéria 
Umenia 

Obrazy z Galérie umenia  027 09 
210 OF 

228,00 

50. 42/09 Pruské Ing. 
M. Pichová 

Vlhkosti, vodivosti, kostol sv. Petra a Pavla 030 09 
210 OF 

66,50 

51. 46/09 Bratislava Ing. 
M. Pichová 

Vlhkosti, ul. Partizánska, BA 030 09 
210 OF 

3,50 

52. 48/09 Šaľa Akad.mal. 
P. Gregvorek 

Stĺp Najsv. Trojice 032 09 
210 OF 

47,00 

53. 49/09 Banská 
Štiavnica 

Akad.mal. 
P. Gregvorek 

Kamenné portály radnice v BŠ 032 09 
210 OF 

134,00 

54. 50/09 Pezinok Ing. J. Bako Soli, kláštor kapucínov 029 09 
210 OF 

149,40 

55. 51/09 Košice Keimfarben, 
s.r.o. 

Stanovenie vlhkosti a solí, Synagóga 035 09 
210 OF 

120,60 

56. 52/09 Chyžné Mgr. art. 
A. Štafura 

Píšťaly organu z rím.kat. kostola 
Zvestovania Panny Márie 

034 09 
210 OF 

34,00 

57.  54/09 Bratislava Ing. Bako Stanovenie soli 037 09 
210 OF 

83,00 

58.  55/09 Tužina Mgr.art.Slúka Oltár ukrižovania, obraz 040 09 
210 OF 

376,00 

59.  56/09 Malacky St.f. STU Stanovenie vlhkosti, soli, drevo 061 09 
210 OF 

657,00 

60. 58/09 B.Bystrica 
SSM 

Akad. mal. 
Dorica 

Olej na plátne 053 09 
210 OF 

141,00 



 119 

61. 59/09 Veľká 
Lomnica 

Ing. Pichová Stanovenie vlhkosti a solí, nasiakavosť 051 09 
210 OF 

48,10 

62. 60/09 Bratislava Akad.mal. 
Stojkovičová 

Olej Svitanie 039 09 
210 OF 

156,00 

63. 62/09 Bratislava NAXYS s.r.o Stanovenie vlhkosti 038 09 
210 OF 

31,50 

64. 67/09  Schomburg, 
s.r.o 

Vlhkosti, soli 049 09 
210 OF 

20,10 

65. 68/09 Tužina Mgr.art. 
Slúka 

oltár Immaculaty 041 09 
210 OF 

141,00 

66. 69/09  Mgr.art. 
Koreň 

Olej Madonna s dieťaťom 045 09 
210 OF 

94,00 

67. 70/09  Akad. soch. 
Okša 

Olej na plátne, rtg a farebné vrstvy 044 09 
210 OF 

77,00 

68. 71/09 Bratislava Akad. soch. 
Gazdík 

Kostol Františkánov, oltáre 059 09 
210 OF 

799,00 

69. 72/09 Spišský hrad Ing. arch. 
Janovská 

omietky a malty 059 09 
210 OF 

1000,0 

70. 73/09 Oponice Tokys Maliarska výzdoba kaštiela 046 09 
210 OF 

255,00 

71. 74/09 Bratislava Ing. Bako Stanovenie soli 043 09 
210 OF 

99,60 

72. 75/09 Holíč Ing. Pichová Stanovenie vlhkosti   042 09 
210 OF 

66,50 

73. 76/09 Oravský hrad Akad. soch. 
Staudt 

Strop v šermiarni 062 09 
210 OF 

329,00 

74. 77/09 Červený 
Kameň 

Akad.mal. 
Brimichová 

Olej Portrét neznámej šľachtičnej 052 09 
210 OF 

47,00 

75. 79/09 Oravský hrad Vladimír 
Gazdík 

Organové píšťaly 048 09 
210 OF 

238,00 

76. 80/09 Nitrianska 
Blatnica 

Akad.mal. 
Dorica 

Rotunda sv. Juraja, omietky a malty 053 09 
210 OF 

450,00 

77. 81/09 Nitra Silvia 
Birkusová 

Biskupské kreslo, textil, kov 069 09 
210 OF 

60,00 

78. 82/09 Oravský hrad Soňa Poórová Zástava, textil 070 09 
210 OF 

50,00 

79. 83/09 Oravský hrad Soňa Poórová Vankúš z kaplnky, textil, kov 070 09 
210 OF 

110,00 

80. 84/09 Martin Ing. Maková SNK, Pigmenty na pergamene 058 09 
210 OF 

 357,00 

81. 85/09 Spišská 
Kapitula 

Ing. arch. 
Janovská 

katedrála sv. Martina, omietky 059 09 
210 OF 

 

82. 86/09 Hrabušice Ing. arch. 
Janovská 

Marcelov hrad, omietky a malty 059 09 
210 OF 
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83. 87/09 Miloj Ing. arch. 
Janovská 

kostol, omietky 059 09 
210 OF 

 

84. 88/09 Richnava Ing. arch. 
Janovská 

hrad, omietky 059 09 
210 OF 

 

85. 89/09 Gelnica  Ing. arch. 
Janovská 

hrad, omietky 059 09 
210 OF 

 

86. 90/09 Žilina Mgr.art. 
Španová 

Pohrebný koč, Považské múzeum 141 09 
210 OF 

141,00 

87. 91/09 Turčiansky 
Peter 

Ing. Pichová Stanovenie vlhkostí a solí, nasiakavosť 050 09 
210 OF 

137,30 

88. 92/09 Huncovce Akad. soch. 
Kovaľ 

kostol, vstupný portál, omietky, soli 057 09 
210 OF 

111,80 

89. 93/09 Stará Ľubovňa Akad. soch. 
Kovaľ 

hrad, portál 056 09 
210 OF 

61,60 

93. 94/09 Bratislava Ing. Bako soli 047 09 
210 OF 

99,60 

94. 95/09 Košice Schomburg stanovenie vlhkostí a solí 049 09 
210 OF 

120,60 

95. 99/09 Nižná Písaná Akad.mal. 
Brimichová 

ikony 064 09 
210 OF 

188,00 

96. 100/09 Muráň Mgr.art. 
Gregvorek 

polychrómia na kameni 060 09 
210 OF 

47,00 

97. 101/09 Brodzany Mgr.art. 
Gregvorek 

polychrómia na kameni 060 09 
210 OF 

94,00 

98. 102/09 Ľupča Akad. mal. 
Dorica 

nástenná maľba 067 09 
210 OF 

423,00 

99. 105/09 Malacky Mgr. E. 
Kováčová 

Kalvária 076 09 
210 OF 

94,00 

100. 106/09  J. Janotová olej Getsemanská záhrada 079 09 
210 OF 

141,00 

101. 108/09 Štiavnické 
Bane 

Mgr.Art. 
Ševčík 

chór kostola, sochy 066 09 
210 OF 

391,00 

102. 109/09 Kysucké N. 
Mesto 

Mgr. Art. 
Gregvorek 

barokové lavice 060 09 
210 OF 

47,00 

103. 110/09 Košice Villard oltár Navštívenia, dóm sv. Alžbety 073 09 
210 OF 

658,00 

104. 111/09 Pusté Úľany Ing. Bako r.k. kostol, soli 054 09 
210 OF 

33,20 

105. 112/09  Schomburg vlhkosti a soli 055 09 
210 OF 

120,60 

106. 113/09 Plešivec Mgr. art. 
Koreň 

kostol reformovanej cirkvi, nástenná maľba 075 09 
210 OF 

487,00 

107. 114/09 Gajary Akad. soch. 
Gazdík 

kazateľnica 065 09 
210 OF 

270,00 
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108. 118/09 Močenok Akad. soch. 
Sikoriak 

Biskupský kaštieľ 068 09 
210 OF 

268,20 

109. 119/09 Bratislava Villard hrad, štuky 074 09 
210 OF 

94,00 

110. 120/09  Schomburg soli 063 09 
210 OF 

21,10 

111. 121/09 Žilina Považské 
múzeum 

Pohrebný koč, vlákna 078 09 
210 OF 

60,00 

112. 123/09  Schomburg Stanovenie vlhkosti a soli 072 09 
210 OF 

20,10 

113. 125/09  Schomburg Stanovanie vlhkosti  a soli 080 09 
210 OF 

60,30 

114. 127/09  Schomburg Stanovenie vlhkosti a soli 080 09 
210 OF 

49,80 

115. 130/09 Failaka, Kuvajt STU BA stavebný materiál, malty 081 09 
210 OF 

300,00 

116. 131/09 Dechtice kostol a 
kláštor 

rozor omietok a mált 082 09 
210 OF 

765,00 

Spolu realizovaných  116 akcií    v celkovej fakturovanej sume    16708,00€.  
14.2.2. Konzultácie, poradenstvo 
číslo 
akcie 

lokalita objednal názov akcie  

110/08 Šivetice ORA Levoča Nástenné maľby, rím.kat. kostol sv. Martina 
43/09 Kostoľany 

pod Tríbeč. 
KPU BA Stanovenie vlhkosti zeminy, kostol sv. Juraja 

57/09 Slavošovce ORA BA,  Barokový oltár, ev. av. kostol 
78/09 Kežmarok ORA LE Tabule Zvestovanie 
96/09 Andrejová ORA BA ikony 
97/09 Tročany ORA BA ikony 
103/09 Ďur ORA BA oltár 
104/09 Háj ORA BA oltár 
107/09 Šaštín - 

Stráže 
PU SR nástenná maľba na fasáde 

115/09 Topoľa ORA BA ikonostas 
116/09 Ducové PÚ SR omietky a malty 
Spolu  11 akcií   v celkovej sume    4398,00€ (bez fakturácie). 

14.2.3. Projekty, granty, medzinárodné výskumy 
Plnenie: 0 
13.2.4. Iná odborná činnosť 
Plnenie: 
� účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Východoslovenské sakrálne pamiatky v slovensko 

– poľsko – ukrajinskom pohraničí“, Svidník, 18.-19.6.2009. Odborný príspevok “Technologická 
výstavba ikonopisnej maľby“, Ing.J.Želinská, PhD. Publikácia príspevku v zborníku Múzea 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku (v tlači); 

� účasť na odbornom seminári Odkaz na pergamene, Slovenská národná knižnica Martin,     
Odborný príspevok, prednáška a poster „Analýza pigmentov z pergamenových dokumentov 
v Slovneskej národnej knižnici“, Ing. J. Želinská, PhD. Publikácia v zborníku Slovenskej národnej 
knižnice Martin (v tlači); 
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� príspevok do Monumentorum Tutela 21 „Vodorozpustné soli a posúdenie ich aktuálneho 
deštruktívneho vplyvu na nástenné maľby a omietky v interiéri kostola sv. Juraja v Kostoľanoch 
pod Tríbečom, Mgr. K. Pagáčová v spolupráci s Ing. K. Bayerom ( Fakulta restaurování 
Univerzity Pardubice);  

� spolupráca  s vedeckými a odbornými inštitúciami:  
- Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, Bratislava  
- STOP, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 
- Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, pobočka Litomyšl. 

15. Kontrolná činnosť 
15.2. Účelovo zamerané tematické kontroly 
Plnenie: 
PÚ SR – OŠIS: 
� kontrola bezpečnosti internetovej siete (4x), kontrola na Osobnom úrade,  kontrola tlačiarni II. 

a III. poschodie,  kontrola PC III. poschodie. 
KPÚ Bratislava: 
� štátny dohľad nad plnením podmienok rozhodnutia o archeologickom výskume: terénna 

obhliadka lokality Kopec v Stupave, okolie NKP Rímska stanica, Baxa spolu s  Prášekom 
a Bukovčanovou, 18.2.2009; 

� Prášek: štátny dohľad nad plnením podmienok rozhodnutia o archeologickom výskume:  
- Bratislava Hrad, obnova NKP, palác, nádvorie a severný areál (MÚOP Bratislava) 
- Bratislava - Staré Mesto, MPR, Stará Radnica, obnova NKP (MÚOP Bratislava) 
- Bratislava - Staré Mesto, MPR, Skalná ul. - novostavba (MÚOP Bratislava) 
- Bratislava - Staré Mesto, MPR, Klariská ul. – sanácia vlhkosti, Mestská knižnica (MÚOP 

Bratislava) 
-  Hradisko Neštich, Sv. Jur, NKP, výskum pre vedecké a dokumentačné ciele, (Malokarpatské 

múzeum), 
- Bratislava-Staré Mesto, MPR, Dóm sv. Martina, pamiatkový výskum krypty v interiéri NKP 

(AM SNM Bratislava), 9.12.2009 (spolu Jurkovič), 
- Bratislava-Záhorská Bystrica, poloha Krče, záchranný archeologický výskum, (SAHI), 

25.9.2009 (spolu Bukovčanová), 
- Bratislava-Lamač, poloha Hrubé lúky, záchranný archeologický výskum (Archeológia 

Zemplín), 28.10.2009(spolu Bukovčanová), 
- Svätý Jur, MPR, obhliadka NKP pred obnovou, Prostredná ul. 36, dom vinohradnícky, 

28.9.2009 (spolu Habáňová), 
- Chorvátsky Grob, Čierna Voda, stavba Tesco, záchranný archeologický výskum (AÚ SAV 

Nitra), 16.10.2009 (spolu Bukovčanová); 
� Bukovčanová: Štátny dohľad nad plnením podmienok rozhodnutia o archeol. výskume: Záhorská 

Bystrica, Lamač, Karlova Ves. Terénne obhliadky lokality Borinka, Marianka, Staré mesto – 
Zimný štadión – oznámenie o náleze, Čierna voda – Chorvátsky. Grob, Senec, Rusovce; 

� štátne, resp. pamiatkové dohľady ďalších pracovníkov KPÚ Bratislava nad plnením podmienok 
rozhodnutí podľa vykonávanej agendy. 

KPÚ Trnava: 
Pamiatkový dohľad v priebehu obnovy NKP: 
� usmerňovanie obnovy: 
Kazimír: 

- Radnica, Trnava, prístavba výťahu 
- MD Kapitulská 21, Trnava, celková obnova 
- MD Štefánikova 32, Trnava, obnova gotickej bočnej uličnej fasády 
- Káčerov majer, Cukrová 1, Trnava, 1.etapa obnovy hlavnej budovy 
- MD Kapitulská 28, Trnava, celková obnova 
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- MD Halenárska 4, Trnava (pamätihodnosť) obnova uličných fasád 
- MD Halenárska 17, Trnava (pamätihodnosť), obnova južnej časti objektu 
- MD Hviezdoslavova 7, Trnava, záchrana pivnice dvorového krídla 
- Fara, Trnava, 1.etapa celkovej obnovy 
- MD, Hviezdoslavova 11, Trnava, usmerňovanie obnovy strechy a okien dvorovej fasády 
- MD Jeruzalemská 2, Trnava (pamätihodnosť), usmerňovanie obnovy strechy 
- Administratívna budova SSV, Radlinského 4, Trnava (pamätihodnosť), usmerňovanie obnovy 

uličných fasád 
- Opevnenie, veža pri Bernolákovej bráne, usmerňovanie prípravy obnovy + obhliadkový 

prieskum – usmerňovanie obnovy 
- Opevnenie, veža na Františkánskej ulici, usmerňovanie obnovy častí poškodených požiarom 

Jakabšicová: 
- Horné Otrokovce – park – komplexná obnova 
- Tonkovce – park – komplexná obnova  
- Rohovce – park – komplexná obnova 
- Vrakúň – park – komplexná obnova 
- Dolná Krupá – park – čiastková obnova  
- Hlohovec – park – čiastková obnova 
- Lehnice – park – čiastková obnova 
- Galanta - park – čiastková obnova 
- Voderady – park- čiastková obnova 
- Moravany nad Váhom -  
- Kráľovičove Kračany – príprava na komplexnú obnovu 
- Galanta - park – príprava na komplexnú obnovu 

Petrovič: 
- Báč – Kláštor františkánov – rekonštrukcia ústredného kúrenia  
- Čakany – kaštieľ – obnova fasád    
- Hlohovec – zámok – obnova strechy  
- Hlohovec – Empírové divadlo – obnova fasád 
- Kopčany  - kostol sv. Margity – obnova exteriéru 
- Malá Mača. – r. k. kostol - obnova fasád    
- Rohovce – dostavba areálu kaštieľa 
- Šamorín – Kláštor paulánov – statické zabezpečenie  
- Tonkovce – kaštieľ – komplex. obnova 
- Vrakúň – kaštieľ – komplex. obnova 
- Galanta – Socha Panny Márie s Ježiškom - reštaurovanie 
- Galanta – r. k. kostol – reštaurovanie bočného oltára Klaňanie 3 kráľov 
- - Galanta – Neogotický kaštieľ – odstraňovanie sekundár.úprav a prístavieb 
- - Horné Otrokovce – kaštieľ – komíny  
- - Kopčany  - žrebčín – obnova 
- - Sereď – kaštieľ – čiastková obnova 
- - Lehnice – kostol – čiastková obnova 
- - Dolná Streda – kostol – fasády 
- - Vinohrady nad Váhom – kostol – obnova strechy 
- - Rohovce – park – zástavba 
- - Hlohovec – park – terasy 
- - Galanta – reštaurovanie sochy Panny Márie 
- - Galanta – rk. Kostol – reštaurovanie bočného oltára Traja králi 
- - Galanta – rk. Kostol – reštaurovanie bočného oltára Sv. Antona Paduánskeho 
- - Galanta – Renesančný kaštieľ – čiastková obnova 
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- - Sereď – gymnázium – obnova fasád (objekt pamiatkového záujmu) 
- - Pusté Úľany – kostol – fasády ( objekt pamiatkového záujmu) 

Klačanská: 
- Trnava - Kostol sv. Jána Krstiteľa  -  reštaurovanie štukovej a maliarskej výzdoby klenby     
- Trnava - Stephaneum - reštaurovanie severnej fasády 
- Lančár - kostol sv. Michala archanjela  - reštaurovanie organovej empory 
- Trnava - socha sv. Vendelína 
- Trnava - súsošie Najsvätejšej Trojice 
- Hlohovec - kostol Všetkých svätých (františkánsky) - obnova exteriéru 
- Lakšárska Nová Ves - obnova interiéru kostola 
- Skalica - paulínsky kostol 
- Šaštín-Stráže  - kostol sv. Alžbety 
- Šaštín-Stráže  - Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, bývalý kláštor paulínov 
- Trstín - kostol sv. Petra a Pavla - vykurovanie 
- Kúty  - pomník A. Radlinského - obnova 
- Červeník - kostol Obetovania Panny Márie - obnova interiéru 
- Dolná Krupá - kostol - obnova interiéru 

Zelina 
- Dolná Krupá – kaštieľ – čiastková obnova  
- Koplotovce  – kúria – príprava komplexnej obnovy 
- Vrbové – kúria - čiastková obnova 

Zacharová  
- Trnava – r.k. kostol sv. Mikuláša – archeologický a architektonický prieskum zvyškov kostnice   
- Trnava – r.k. kostol sv. Mikuláša – ukončovacie práce obnovy zvonov a zvonice  
- Trnava – kláštor uršulíniek, Hviezdoslavova ul. –  obnova časti objektu  
- Trnava – r.k. kostol sv. Trojice – obnova striech veží a uličnej fasády 
- Trnava – r.k. kostol sv. Heleny – obnova interiéru svätyne a sakristie  
- Skalica – radnica – obnova fasád, interiéru a krovu  

Žemberová 
- Skalica, Potočná 6,  prestavba dvor. krídla, (priestupkové konanie a udelenie pokuty) a 

demolácia hosp. objektu od Pivovarskej ul. a nové oplotenie 
- Plavecký Peter č. 75,  inštalácia bleskozvodu, (rozhodnutia, o technickom zariadení) 
- Skalica, Nám.Slobody 13, Mittákovský dom, sokel 

�  usmerňovanie obnovy, obhliadkové prieskumy a doskúmanie: 
Kazimír: 

- meštiansky dom Divadelná 7, Trnava - usmerňovanie obnovy + obhliadkový prieskum 
- Ruiny kostola a kláštora františkánov na Katarínke – usmerňovanie obnovy + dokumentácia 

nálezov počas obnovy 
� usmerňovanie prípravných  a projektových prác obnovy: 
Kazimír: 

- Opevnenie, veža pri „Bernolákovej bráne“ – usmerňovanie prípravy obnovy + obhliadkový 
prieskum 

- meštiansky dom Hviezdoslavova 4, Trnava (pamätihodnosť) – usmerňovanie projektových 
prác obnovy. 

- Bývalý kláštor klarisiek, Múzejné nám.3, Trnava – usmerňovanie projektových prác obnovy 
fasád 

- Krajská knižnica, Rázusova 1, Trnava (pamätihodnosť) – usmerňovanie prípravy obnovy 
výplní otvorov 

Zelina 
- Sasinkovo – kaštieľ – príprava komplexnej obnovy 
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- Holíč – hospodárske budovy kaštieľa – príprava komplexnej obnovy  
- Zavar – kaštieľ – čiastková obnova 

Zacharová 
- Trnava – r.k. kostol sv. Mikuláša – usmerňovanie prípravy projektu obnovy exteriéru  
- Trnava – r.k. kostol sv. Mikuláša – usmerňovanie prípravy obnovy mreže - Mariánskej kaplnky 
- Trnava – hradobná veža, Radlinského ul. – usmerňovanie prípravy využitia objektu  
- Trnava – hradobná veža, Františkánska ul. – usmerňovanie prípravy využitia objektu  
- Skalica – paulínsky kostol – konzultácia reštaurátorského výskumu fasád   
- Skalica – radnica – usmerňovanie prípravy obnovy krovu a exteriéru objektu 

� konzultácie obnovy objektov neevidovaných v ÚZ PF :  
- Moravany nad Váhom r.k.kostol P. Márie – obnova exteriéru 
- Naháč – r.k. kostol sv. Martina – rekonštrukcia vykurovania 

� pamiatkový dohľad a usmerňovanie obnovy objektov v pamiatkovom území 
Šabíková  

- Námestie sv. Michala 4, Hlohovec, obnova fasády 
- Námestie sv. Michala 5, Hlohovec, obnova fasády 
- Námestie sv. Michala 9, Hlohovec, obnova fasády 
- Objekt  budovy  ZŠ na Štefánikovej ulici, Hlohovec, obnova fasády 

Žemberová 
- Výmena krytiny, obnova strechy, obnova fasády, výmena prvkov v PZ Skalica -Potočná 3, 

Blahova 59, Potočná 95, Kollárova 22, Komenského 15, 44, Kráľovská 12, Nám. slob. 18 
- Prestavba objektu /časti/ v PZ Skalica  -Gorkého 18, 4, 1, Potočná 57, Potočná 44, Nám.slob. 

15, 20, Lichardova 10, Sasinkova 18A aj hradba, Škarniclovská 4 
- Demolácia (zámer6, podmienky pre novostavbu a výstavba novostavby RD v PZ Skalica - 

Boorova 3, Blahova 55, 47,  Gorkého 8, Družstevná 22, Potočná 3, Škarniclovská 10 
(Madvova), Škarniclovská 22, 24, Škarniclovská 6,  

- Zmena stavby pred dokončením, doplnok v PZ Skalica – Krížna,  Gorkého 4, Ružová 5, 
Boorova 6 

- Ochranné pásmo PZ Skalica - Pod kalváriou č. 17, Pod záhradkami 6, ul.pplk.Pljušťa č.8 
„Pillárik. vilka“, Polyf. dom –ul. Pplk.Pljušťa,  

- Reklama v PZ Skalica: Sasinkova 4, Potočná 20 
- Územný plán : Skalica, zmeny a doplnky 01-2009 
- Vinohradnícke búdy, k.ú. Skalica: vin. búda, Hliníky parc. 6312 
- Plavecký Peter, parcela 156/2 – záhrada, zámer zástavby rekreačného domu, odvolanie 
- Plavecký Peter, výstavby nového rodinného domu 
- Plavecký Peter, parcela 134/5, zámer výstavby rekreač. domu , ochranné pásmo 
- Plavecký Peter, zastrešenie domu smútku, projekt 
- Plavecký Peter č.3, parc.3, výmena krytiny, odvolanie 
- Prehodnotenie ochranného pásma a PRĽA – na PÚ SR 

KPÚ Trenčín: 
▪ Invetarizácia majetku pracoviska Prievidza a Trenčín; 
▪ Opatrenia prijaté na základe kontroly Pamiatkovej inšpekcie MK SR - ÚSD historického parku 

Lednické Rovne. 
KPÚ Žilina: 
▪ počas obnovy národných kultúrnych pamiatok sú KPÚ Žilina v prípade potreby realizované 

pamiatkové dohľady (15) a všeobecne štátne dohľady (21);  
▪ kontrola Pamiatkovej inšpekcie MK SR v Bratislave v dňoch 5. a 6.5.2009 v rámci ústredného 

štátneho pamiatkového dohľadu a výkone opatrení obnovy v PRĽA Čičmany a PZ Hybe. 
Vypracovaný Záznam z výkonu ústredného štátneho pamiatkového dohľadu; 
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▪ kontrola pracovísk riaditeľom KPÚ sa uskutočnila počas porád s vedúcimi pracovísk dňa 
21.4.2009 (Ružomberok), 29.5.2009 (Žilina) a 22.6.2009 (Ružomberok); 

▪ kontrola PÚ SR Bratislava (p. Machatová) - inventúrneho súpisu peňažných prostriedkov 
v hotovosti (pokladnice) na KPÚ realizovaná dňa 9.6.2009; 

▪ kontrola PÚ SR Bratislava (p. Machatová) - inventúrneho súpisu peňažných prostriedkov 
v hotovosti (pokladnice) na KPÚ realizovaná dňa 9.6.2009 a 3.11.2009; 

▪ kontrola Pamiatkovej inšpekcie MK SR v Bratislave v dňoch 5.11.2009 v rámci ústredného 
štátneho pamiatkového dohľadu nad NKP kúria Kaľamenová, okrse Martin. Vypracovaný 
Záznam z výkonu ústredného štátneho pamiatkového dohľadu. 

KPÚ Banská Bystrica: 
▪ Pamiatková inšpekcia MK SR- na podnet B. Štiavnica, A. Kmeťa 14 obnova. 
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8.8  Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2009 
 
 

V roku 2009 vykonával Pamiatkový úrad SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady svoje 
základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení 
neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2009, ktorý bol schválený 
a doplnený MK SR. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory 
PÚ SR ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  

 
 Prioritou v činnosti od začiatku roka bola najmä príprava novely pamiatkového zákona 

v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, ktorá nadobudla účinnosť 01. 06. 2009 a následné 
zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle prijatých 
zmien.  Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR – najmä revízie Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu SR a príprava Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR a revízia 
pamiatkových území. 

 
Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2008 sa uskutočnil 15. 04. 2009 

v zasadačke sídla úradu za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, riaditeľov krajských 
pamiatkových úradov, novinárskej obce a širšej odbornej verejnosti. Počas verejného odpočtu bola 
prezentovaná „Výročná správa o činnosti PÚ SR v r. 2008“, publikácie „Národné kultúrne pamiatky 
na Slovensku – okres Ružomberok“, „Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 
2001 - 2005“ a zborník Monumentorum Tutela/ Ochrana pamiatok č. 19. 

 
Ťažisko prác v roku 2009 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 ku jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb.  V sledovanom 
období vydal PÚ SR celkovo 3780 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 3611 
záväzných stanovísk a 8581 odborných vyjadrení a stanovísk. 

 
Pracovníci PÚ SR sa zúčastnili spolu so zástupcom KPÚ Košice (Ing. arch. Mokriš) práce v rámci 

prípravnej komisie MK SR pre novelu pamiatkového zákona.  Pamiatkový úrad SR v spolupráci 
s krajskými pamiatkovými úradmi spracoval pripomienky k jednotlivým návrhom novely 
pamiatkovému zákonu a odborné podklady v rámci pripomienkového konania. V rámci diskusného 
fóra „Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku“, ktoré zorganizovala Slovenská 
archeologická spoločnosť pri SAV a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 05. 
02. 2009, boli pracovníkmi PÚ SR prezentované zmeny v ochrane archeologických nálezov 
a nálezísk v návrhu novely pamiatkového zákona. Po prijatí novely pamiatkového zákona sa dňa 19. 
05. 2009 uskutočnila Riaditeľská rada PÚ SR na tému prijatej novely zákona, na ktorej sa zúčastnili 
zástupcovia MK SR (Sekcie kultúrneho dedičstva a Pamiatkovej inšpekcie) a na ktorej bola 
prerokovaná aj otázka prípravy vyhlášky a komentára k zákonu. Dňa 30. 06. 2009 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie PÚ SR a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra na tému 
novely pamiatkového zákona, aktualizácie vyhlášky zákona a Centrálnej evidencie archeologických 
nálezov Slovenska. 
 
 Pamiatkový úrad SR v súvislosti s novelou pamiatkového zákona spracoval vzory jednotlivých 
rozhodnutí a stanovísk pre krajské pamiatkové úrady a „Metodickú pomocnú inštrukciu k výkonu 
špecializovanej štátnej správy na ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk pri 
uplatňovaní zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
(pre výkon činnosti PÚ SR a krajských pamiatkových úradov)“. 
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Krajské pamiatkové úrady aktívne spolupracovali s jednotlivými obcami a mestami pri vytváraní 

a odbornom vedení evidencií pamätihodností v zmysle § 14 pamiatkového zákona, ako aj 
s vlastníkmi NKP pri príprave projektov v rámci „Obnovme si svoj dom“.  
 

Pracovníci PÚ SR a KPÚ boli aj pre tento rok menovaní za členov komisie programu „Obnovme 
si svoj dom“ v rámci grantovej schémy MK SR. V rámci tejto komisie sa podieľali na odbornom 
posudzovaní predložených projektov a ich následnom vyhodnotení. V programe 1.1. Obnova 
kultúrnych pamiatok sa zúčastnili na 14. rokovaniach za PÚ SR: PhDr. Kosová, za KPÚ: Ing. Dudáš, 
Ing. Markušová a Ing. Valeková. Posúdili 673 projektov. V programe 1.3. Aktivity kultúrnej politiky 
a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu sa zúčastnili na 2 rokovaniach za PÚ SR 
RNDr. Škoviera a za KPÚ PhDr. Jurkovič. Posúdili 71 projektov. 

 
V rámci plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2009 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia 

Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. V rámci  úlohy sa v 01/2009 uskutočnila väčšina 
sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch uskutočnených revízií za rok 2008 tak, aby bolo 
možné optimalizovať nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie v roku 2009. 
Pripravený bol harmonogram činnosti na  rok 2009 tak, aby  sa  prioritne ukončila revízia v rámci 
sídiel a  okresov s vysokou mierou spracovania aktualizačných listov jednotlivých národných 
kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do plánu aj ďalšie  okresy. Už v 11/2008 bol pripravený 
harmonogram činnosti na rok 2009. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii 
sídiel a okresov v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin,  Trenčín, 
Hlohovec, Nitra a sídlo Levoča). V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2009  MK SR 
schválilo PÚ SR 40 000 EUR na realizáciu tejto úlohy. 

 
Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2009 revízia pamiatkových území, zameraná v tejto etape 

najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón a pamiatkových rezervácii ľudovej 
architektúry, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem NhNKP 
a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 
V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2009  MK SR schválilo PÚ SR 28 000 EUR na 
spracovanie zásad ochrany pamiatkových území. Tieto finančné prostriedky boli použité na 
aktualizáciu už jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré 
doteraz zásady vypracované nemali. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie 
a  zóny, spracované v  roku 2008, boli postupne pripomienkované a následne schválené Odborno-
metodickou komisiou PÚ SR.  

 
Pokračovala aj úloha zameraná na mapovanie a vyhodnotenie industriálnej architektúry na 

Slovensku. V 1.polroku zodpovedná riešiteľka riešila otázky zabezpečenia postupu úlohy, až 
následne po pridelení finančných prostriedkov 30 000 EUR v rámci prioritných projektov už 
konkrétne začala koordinovať KPÚ a riešiť s nimi spôsob a rozsah zapojenia externých pracovníkov 
do úlohy. S EPÚ riešila otázky zmluvných vzťahov a prebehlo uzavretie zmlúv s externými 
spolupracovníkmi (10). Vzhľadom na to, že zmluvy s externými spolupracovníkmi bolo možné 
uzavrieť až veľmi neskoro a pracovať na úlohe začali až v 2. polroku, v 1. polroku na úlohe pracovali 
iba interní zamestnanci KPÚ. Za 1. polrok obdržala zodpovedná riešiteľka 22 terénnych kariet 
z KPÚ (Košice 7, Prešov 4, Banská Bystrica 10, Nitra 1). Celkovo bolo  v roku 2009 spracovaných 
706 terénnych kariet. 
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PÚ SR pripravoval odborné podujatie zamerané na ochranu pamiatkového fondu - seminár 
„Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. - 12. 11. 
2009, s medzinárodnou účasťou a európsky seminár UNESCO pre manažérov lokalít svetového 
dedičstva „Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva“, ktorý sa bude konať 
v 03/2010 v Bardejove.  

 
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 Kostoľany pod Tribečom – kostol sv. Juraja 
a archeologický výskum NKP Kopčany – kostol sv. Margity Antiochijskej. MK SR prispelo v rámci 
financovania prioritných projektov na rok 2009 na vydanie zborníka Monumentorum Tutela/Ochrana 
pamiatok č. 21 zo seminára o výsledkoch výskumu dejín, stavebných premien a pamiatkovej obnove 
kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, ktorý zorganizoval Pamiatkový úrad SR a Mesto 
Nitra v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra  18. 09. 2008  v Nitre. Zborník bol 
vydaný v 12/2009. 

 
Prebiehala spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu stavebníctva a architektúry 

Slovenskej akadémie vied Bratislava „Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná 
obnova“. PÚ SR spolupracoval na vedecko-výskumnom projekte Ústavu dejín umenia Slovenskej 
akadémie vied Bratislava „Predrománske a románske umenie na Slovensku“ a na projekte 
„Elektronická encyklopédia vizuálnych umení na Slovensku“ so Slovenskou akadémiou vied. 

 
Poslaním archívu Pamiatkového úradu 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 činností, ktoré môžeme 
rozdeliť do okruhov: predarchívna starostlivosť, odborné archívne činnosti, služby, archívny 
informačný systém, fotodokumentácia, knižnica, vedeckovýskumná, publikačná a výstavná činnosť, 
spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami.  

V rámci plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2009 – v roku 90. výročia vzniku prvého slovenského 
orgánu na ochranu pamiatok na Slovensku (Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku) 
sa pracovníci archívu sústredili na spracovávanie podkladov pre dejiny ochrany v rokoch 1919 – 
1939 z fondov predchodcov Pamiatkového úradu. Prvý výstup úlohy bol publikovaný v časopise 
Pamiatky a múzeá č. 4/2009.  

Veľký dôraz sa kládol  na odborné archívne činnosti. Spracovával sa fond Slovenského 
pamiatkového ústavu (r. 1951 – 1958), časť odborné vyjadrenia, pokračuje sa v inventarizácii 
zbierky MOB v Budapešti, rok 1915, digitalizujú sa archívne dokumenty z rokov 1919 – 1958. 
Záznamy týchto fondov sa editujú v databáze v programe JANUS. 

Archív spolupracoval na vedecko-výskumnom projekte Ústavu dejín umenia SAV Bratislava 
Predrománske a románske umenie na Slovensku. Prebiehal bibliografický výskum k danej téme. 
Uskutočnil sa archívny výskum k heslu Hýbec a jeho výsledky boli odprezentované v rámci 
prednášky na medzinárodnej konferencii Dějiny staveb 2009 v Nečtinách v Čechách. 

V roku 2008 bola vydaná Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 2001 – 2005, v  roku 
2009 pokračovalo spracovávanie bibliografických záznamov z roku 2006. V rámci zabezpečenia 
edično-propagačnej činnosti bol vydaný Informátor Archívu PÚ SR č. 40 a 41. 

Jedna z dôležitých odborných činností archívu je predarchívna starostlivosť. V roku 2009 sa 
uskutočnila kontrola registratúrneho strediska PÚ SR, KPÚ Prešov –  pracovisko Poprad, pracovisko 
Levoča, KPÚ Žilina a KPÚ Nitra. Do archívu boli prevzaté spisy z KPÚ Košice –  pracovisko 
Spišská Nová Ves, KPÚ Prešov – pracovisko Levoča a z príručných registratúr PÚ SR. 
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Dôležitá činnosť v rámci archívu je fotodokumentácia národných kultúrnych pamiatok pri  plnení 
úlohy základného výskumu pamiatkového fondu a revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
podľa schváleného rozpisu lokalít. V roku 2009 bolo spracovaných 3424 farebných negatívov a 3859 
digitálnych fotografií. Pre Súpis NKP SR zabezpečoval OOA archívny výskum v slovenských 
a zahraničných archívoch.     

V neposlednom rade nemožno zabudnúť na jedno z hlavných poslaní archívu na sprístupňovanie 
archívnych dokumentov verejnosti na štúdium, na vyhotovovanie výpisov, odpisov, kópií. Bolo 
naskenovaných 300 ks dokumentov pre bádateľov. Samozrejmosťou je aj poskytovanie odborných 
konzultácií pri vyhľadávaní dokumentoch a pri ich štúdiu. V prvom polroku bolo sprístupnených 
3295 archívnych dokumentov pre 1168 návštev.  

 
V roku 2009 Odbor štátneho informačného systému spolupracoval na vytváraní zásadných 

dokumentov programu  OPIS2: 
- Operačný program informatizácia spoločnosti na roky 2007 – 2013 (OPIS2). 
- Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií v rezorte kultúry. 
- DISK – Slovakiana. 
- Nová SW a HW infraštruktúra, migrácia dát a aplikácií  PÚ SR do nového prostredia. 
- AIS OP -  Intranet - Share point – moduly: Krycie listy, OBNOVA, Súčastí architektúry (SA). 
- Štúdia realizovateľnosti. 
- Národné projekty  - projektové riadenie. 

   
V rámci plnenia ostatných úloh PÚ SR v rámci PHÚ 2009 sa činnosť v oblasti ochrany lokalít 

Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti prípravy nominačných projektov na 
ďalšie slovenské lokality  zamerala najmä na prípravu nominačného projektu „Limes Romanus – 
rímske pamiatky na Slovensku“. 09. 03. 2009 bolo na PÚ SR uskutočnené pracovné stretnutie 
k príprave nominačného projektu, na ktorom sa prerokovala legislatívna ochrana navrhovaných 
lokalít (Rusovce, Iža), vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania predmetných NKP, samotná 
príprava nominačného projektu a v závere osobitná diskusia o finančnom zabezpečení nominačného 
projektu. PÚ SR spracoval projekt „Danube Limes – UNESCO World Heritage“ – v rámci 
Operačného programu Stredná Európa 2007-2013  - v spolupráci s viacerými štátmi Európskej únie, 
ktorý bol zaslaný spolu s potrebnými podkladmi k projektu pre Ministerstvo životného prostredia 
SR, Sekciu environmentálnych programov a projektov.  
 

Zástupcovia PÚ SR sa zúčastnili na 33. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Seville, (22. - 30. 
06. 2009), kde bolo schválené rozšírenie už zapísaného územia svetového dedičstva Spišský hrad 
a pamiatky okolia o Levoču a dielo Majstra Pavla na Spiši, v duchu návrhu spracovávaného v roku 
2006. Z prijatia lokality vyplýva jej upravený názov: „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“. 

 
Spoločný nominačný projekt s Českou republikou – „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské 

hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ bol v 09/2007, po podpise 
ministrov kultúry, zaslaný Výboru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. PÚ SR v súvislosti s 
expertným posúdením návrhu „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko Mikulčice, Kostol sv. 
Margity v Kopčanoch“ ( ICOMOS - Dr. Winghart z Nemecka) na pracovnom stretnutí zo zástupcami 
Ministerstva kultury ČR Praha a Národního památkového ústavu Praha dohodol stiahnutie 
nominačného projektu z 33. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v Seville. 
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PÚ SR pripravil zborník Monumentorum tutela/Ochrana pamiatok č. 20, v ktorom sú publikované 
odborné príspevky z konferencii z roku 2008. V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2009  
MK SR schválilo PÚ SR 20 800 EUR na vydanie č. 20 a č.21 uvedeného zborníka. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 04.) sa 25. 04. 2009 po 

druhýkrát 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 2009 udelená akad. 
mal. Eve Ricottiovej a prom. hist. Blanke Kovačovičovej – Puškárovej, CSc. Súčasťou podujatia 
bola aj prezentácia publikácie „ Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok“ 
a otvorenie výstav „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ a  „25 rokov Oblastného 
reštaurátorského ateliéru v Levoči. 1983 -2008“. 

 
PÚ SR vypracovával poklady pre nový internetový portál PÚ SR (www.pamiatky.sk), ktorý bol 

spustený do prevádzky v roku 2007.  
 

Vyhodnotenie výkonu štátnej správy PÚ a KPÚ, resp. Pamiatkového ústavu a vyhodnotenie Revízie 
ÚZPF SR v r. 2000 –  2009: 

 
 

 
Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci PHÚ na rok 2009, boli 

splnené.  
 Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie  boli 
vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti.  
 

V dňoch 27. – 29. 05. 2009 sa uskutočnilo pravidelné Fórum riaditeľov európskych pamiatkových 
inštitúcií 2009 (European Heritage Heads Forum 2009).  Organizátormi podujatia boli Pamiatkový 
úrad SR za Slovensko a Spolkový pamiatkový úrad (BDA) za Rakúsko. Na tohtoročnom fóre sa 
zúčastnilo 56 zahraničných účastníkov z 26 európskych krajín.  European Heritage Heads Forum 
vzniklo ako neformálne diskusné a odborné fórum predstaviteľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne 
dedičstvo v rámci krajín Európskej únie,  najmä z podnetu p. Simona Thurleyho, predstaviteľa  
English Heritage z Veľkej Británie.  

Revízia ÚZPF Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 

Spolu 
NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 
2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 
2002 4426 4270 8696 591 656 1247 
2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 
2004 8015 11685 19700 790 992 1782 
2005 6817 12199 19016 687 875 1562 
2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 
9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 
5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 
6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 
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Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Londýne v roku 2006, v roku 2007 v Prahe a v Kodani v roku 
2008. Predmetom diskusií boli aktuálne otázky súčasnej ochrany kultúrneho dedičstva v európskom 
priestore, na ktorú tiež dopadajú mnohé nepriaznivé dôsledky globalizovanej spoločnosti, 
klimatických zmien, tlaku investičných skupín a mnohé ďalšie. Azda najaktuálnejšou otázkou, ktorá 
rezonovala na tohtoročnom podujatí aj v diskusii s komisárom Jánom Figeľom práve na rokovaní  v 
Bratislave dňa 28. 05. 2009, bola otázka dopadov globálnej finančnej krízy a oboznámenie sa s 
príkladmi návrhov  záchranných balíkov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva v jednotlivých  
európskych krajinách. Okrem toho bola  prijatá rezolúcia ku globálnej finančnej kríze zo strany fóra. 
Nie menej zaujímavou problematikou bola i otázka harmonizácie európskej legislatívy so 
skutočnými potrebami ochrany kultúrneho dedičstva, pre ktorú bolo zriadené špeciálne European 
Heritage Legal Forum - právne fórum. Diskutovanou témou boli aj otázky efektivity fungovania 
pamiatkových inštitúcii na centralizovanej alebo decentralizovanej úrovni v jednotlivých krajinách. 
Stretnutia EHHF vytvárajú priestor aj pre propagovanie problematiky European Heritage Label- 
Európske dedičstvo ako aj európskeho internetového portálu kultúrneho dedičstva HEREIN. 
Rovnako sa zaoberá efektivitou tradičného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, najmä z 
pohľadu popularizácie disciplíny a zvyšovania občianskeho povedomia vzťahu k ochrane pamiatok v 
krajinách Európskej únie.  

Nakoľko sa aj Slovensko prihlásilo k iniciatíve označenia „Európske dedičstvo“ pre tie lokality, 
hmotné i nehmotné súčasti dedičstva, ktoré predstavujú  kultúrne, historické, tradičné i súčasné, 
architektonické, umelecké i prírodné hodnoty, ktoré významnou mierou prispeli k pochopeniu v 
európskych kultúry a dejinách vo všeobecnosti, reprezentujú hodnoty európskej identity a podporujú 
nadnárodnú interakciu pri formovaní a pochopení spoločného európskeho kultúrneho priestoru, bolo 
stretnutie EHHF 2009 vhodným rámcom pre slávnostný akt odhalenia  tohto označenia pre hrad 
Červený Kameň dňa 28. 05. 2009. 

 
PÚ SR v spolupráci s Fakultou architektúry STU Bratislava pripravovali medzinárodnú 

konferenciu v rámci podujatia Bardkontakt 2009, ktorá sa uskutoční 25. 08. 2009 v Bardejove na 
tému „Pamiatky a veda“.  

PÚ SR spolu s vydavateľstvom FOIBOS BOOKS, s.r.o. Praha pripravoval projekt publikácie 
a výstavnej expozície „Slávne vily Slovenska“. 

 
Výstava „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ a  výstava „25 rokov Oblastného 

reštaurátorského ateliéru v Levoči. 1983 -2008“ boli prezentované v priestoroch Červeného Kláštora 
pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Výstava „Stredoveké nástenné 
maľby v Gemeri“ bola prezentovaná v priestoroch veľvyslanectva SR v Nikózii na 
Cypre, v Evnajelickom kostole v Štítniku a v priestoroch Mestskej knižnice v Tisovci. Výstava 
„Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ bola prezentovaná počas pôstneho obdobia v mestách 
Piešťany, Nitra, Bardejov a Ružomberok združením Exallievi Don Bosca Bratislava. Výstava 
„Pamiatky UNESCO na Slovensku“ bola prezentovaná v portugalskom Lisabone v rámci „Týždňa 
slovenskej kultúry v Portugalsku“ a v priestoroch Veľvyslanectva SR v Madride. Výstava 
„Stredoveké kláštory na Slovensku“ bola prezentovaná v Slovenskom inštitúte v Budapešti, 
Békešskej Čabe, Kondroši a Sarvaši a vo františkánskom kláštore v Bratislave a vo Viedni. 

 
V priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch bola prezentovaná výstava s cieľom 

prezentácie pamiatkových hodnôt mesta Topoľčany laickej i odbornej verejnosti „Mesto Topoľčany 
z hľadiska architektonicko-urbanistického vývoja od stredoveku po súčasnosť“. 

Dňa 27. 04. 2009 bolo slávnostné otvorenie výstavy v Mestskom a kultúrnom stredisku Zlaté 
Moravce „15. výročie pamiatkovej zóny  Zlaté Moravce“ -  prezentácia pamiatkovej zóny mesta 
Zlaté Moravce, ktorú pripravilo KPÚ Nitra v spolupráci s Tríbečským múzeom a Mestom Zlaté 
Moravce. 
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KPÚ Prešov realizoval panelovú výstavu „Obnova severozápadného traktu kežmarského hradu a 
zastrešenie hladomorne“ v priestoroch kežmarského hradu.  

V termíne 21. 04. – 28. 05. 2009 bola inštalovaná fotografická panelová výstava v expozičnej 
miestnosti Štátnej vedeckej knižnice Košice o ukončených obnovách v Košiciach s názvom „Všimli 
ste si ...?.“. 

 
Naďalej prebiehala spolupráca s partnerskou organizáciou v Maďarsku na základe dohody zo dňa 

07. 04. 2009 o spolupráci medzi PÚ SR a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť na rok 2009. 
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Viktora Miškovského sa uskutočnil spoločný seminár o diele 
Viktora Miškovského v spolupráci so Šarišským múzeom v Bardejove a Úradom pre ochranu 
kultúrneho dedičstva v Budapešti. Na seminári, na ktorom odznelo  päť prednášok  a diskusia, 
zameraná na dielo Viktora Miškovského a možností jeho využitia pri obnove kultúrnych pamiatok 
v súčasnosti, sa zúčastnili odborní pracovníci zo Slovenska a Maďarska. 
 

Hlavnou náplňou Odborno-metodickej komisie ako poradného orgánu generálnej riaditeľky PÚ 
SR bolo v tomto období vypracovávanie odborných posudkov na realizované pamiatkové výskumy 
v zmysle vyhlášky k pamiatkovému zákonu ako aj vypracovávanie odborných posudkov pre 
žiadateľov o získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov.   
 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka 2009 zapojili aj do práce poradných orgánov MK SR, 
najmä Archeologickej rady a Komisie pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkových výskumov.  

 
Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona prostredníctvom oblastných 

reštaurátorských ateliérov reštaurátorskú činnosť. 
 

V hodnotenom období sa Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) zameral na neustále 
prehlbovanie kvalifikačného potenciálu zamestnancov v štátnej službe v priebežnom vzdelávaní 
v oblasti činností, ktoré štátny zamestnanec podľa služobnej zmluvy vykonáva na 
štátnozamestnaneckom mieste. 

U zamestnancov, vykonávajúcich práce vo verejnom záujme si zmena aktuálneho právneho 
stavu  vyžadovala absolvovanie vzdelávaní v rôznych oblastiach, ako sú: účtovníctvo pre 
pokročilých, pokladňa pre pokročilých, skladové hospodárstvo, finančné transakcie, ročné 
zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008, uplatňovanie zákona o správe majetku štátu, 
uplatňovanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, odborná spôsobilosť strážnej služby 
, zákon o sociálnom poistení a pod.. 

Systematické vzdelávania zamestnancov v štátnej službe bolo v prvom rade venované novele 
zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorá nadobudla účinnosť 01. 06. 2009. Spracovatelia novely 
z Odboru ochrany pamiatkového fondu, Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR a z 
Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva kultúry SR s jej obsahom podrobne oboznámili členov 
Riaditeľskej rady úradu na rokovaní dňa 19. 05. 2009. Na úrad sa presunuli kompetencie 
Ministerstva kultúry SR vo veci vydávania rozhodnutí o vyhlásení, zmene alebo zrušení vecí za 
národnú kultúrnu pamiatku. Nové kompetencie získali aj krajské pamiatkové úrady. 

Zamestnanci krajských pamiatkových úradov – Košice, Prešov, Banská Bystrica a Nitra 
absolvovali na svojich pracoviskách seminár – „Práca s problémovým klientom v stresových 
situáciách.“  
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Ďalšie vzdelávania boli zamerané na aplikáciu zákonov – Zodpovednosť za škodu spôsobenú 
pri výkone verejnej moci, O ochrane osobných údajov, O slobodnom prístupe k informáciám, 
Správne konanie – aplikácia správneho poriadku v praxi (akreditovaný kurz s certifikátom), výkon 
prác vo verejnom záujme a súvisiace odmeňovanie, Pozemková kniha, identifikácia parciel, 
geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam, ako aj účasť na konferencii – Stratégia ľudských zdrojov v čase finančnej 
a hospodárskej krízy. 

V neposlednom rade veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na odborných 
konferenciách, medzinárodných konferenciách, sympóziách, kolokviách, seminároch, odborno-
metodických dňoch s aktívnou prezentáciou našich poznatkov a výskumov. 
Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 číslo MK 1759/2009-100/508 zo 
dňa 21. 01. 2009  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ SR“) pre rok 2009 
stanovený limit zamestnancov  v počte 316, bez členenia na štátnych zamestnancov a zamestnancov 
pri výkone prác vo verejnom záujme. Rozpočtovým opatrením č. 12 bol limit počtu zamestnancov 
upravený na 314. Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme je internou záležitosťou PÚ SR a je nasledovné: 176 štátnych zamestnancov, 140 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  
         PÚ SR mal k 01. 01. 2009  zo 140 funkčných miest pri výkone prác vo verejnom záujme 140 
zamestnancov z toho 3 zamestnanci boli mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (1) 
a rodičovskej dovolenky (2). Zo 176 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo obsadených  176 
miest, z toho bolo 9 zamestnancov mimo evidenčný počet z dôvodu materskej dovolenky (2) 
a rodičovskej dovolenky (7).  
 
Vývoj v stave zamestnancov v sledovanom období bol nasledovný: 

- Štátna služba: zo 176 štátnych zamestnancov  nastúpilo na materskú dovolenku 7 
zamestnankýň, na ich zastupovanie boli prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej služby. 9 
zamestnankýň  začalo čerpať rodičovskú dovolenku, činnosti jednej z nich sú prerozdelené 
medzi ostatných zamestnancov organizačnej zložky, ktorej je súčasťou a ostatné 
zamestnankyne zastupuje prijatý zamestnanec v dočasnej štátnej službe. K poslednému dňu 
sledovaného obdobia bolo 14 zamestnankýň mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej 
a rodičovskej dovolenky, počas tejto doby ich zastupujú  13 zamestnanci v dočasnej štátnej 
službe. Štátnozamestnanecký  pomer skončilo 12 zamestnancov, z toho 1 trvalým preložením 
do iného služobného úradu v inom odbore štátnej služby 4 zamestnanci na vlastnú žiadosť 
z dôvodu odchodu do starobného dôchodku a 7 zamestnanci na vlastnú žiadosť z dôvodu 
zmeny zamestnávateľa, 1 zamestnanec z dôvodu uplynutia doby dočasnej štátnej služby. 
Štátnozamestnanecký pomer vznikol 17 zamestnancom. Na voľné miesta nastúpilo 11 
zamestnancov, do dočasnej štátnej služby na dobu zastupovania počas materskej 
a rodičovskej dovolenky nastúpilo 5 zamestnancov a 1 zamestnanec na ½ úväzok. 
Z celkového počtu štátnych zamestnancov k poslednému dňu sledovaného obdobia 169,5 
pracujú dve štátne zamestnankyne  na kratší služobný čas. 

- Výkon práce vo verejnom záujme: zo 140 zamestnancov vykonávajúcich práce   vo verejnom 
záujme nastúpili 3 zamestnankyne na materskú dovolenku, za všetky bola prijatá náhrada na 
zastupovanie. K poslednému dňu sledovaného obdobia boli na materskej dovolenke  1 
zamestnankyňa a 5 zamestnankýň na rodičovskej dovolenke, z toho jedna zamestnankyňa sa 
po jej skončení do zamestnania nevráti, nakoľko jej funkčné miesto bolo zrušené ku dňu 31. 
12. 2007.  V sledovanom období  ukončili pracovný pomer 8 zamestnanci. 3 z dôvodu 
odchodu do dôchodku, 4 z dôvodu zmeny zamestnávateľa, jednému skončila doba určitá. Za 
rovnaké obdobie nastúpilo 15 zamestnancov, 5 na zastupovanie počas materskej 
a rodičovskej dovolenky, 1 počas dlhodobej choroby, ostatní na uvoľnené miesta. 
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Z celkového počtu zamestnancov k poslednému dňu sledovaného obdobia 137,7 pracujú na 
kratší pracovný úväzok 12 zamestnanci, z toho 2 z dôvodu zdravotného postihnutia.  

V  roku 2009 mal PÚ SR uzatvorenú Dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania 
absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa § 51 
zákona NRSR č. 5/2004 2004 Z. z. o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a prostredníctvom Pamiatkového úradu SR,  Krajských 
pamiatkových úradov Nitra a Trenčín, pracovisko Prievidza - Dohody o poskytnutí príspevku na 
aktivačnú činnosť podľa § 52a zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto činnosti  boli vykonávané  bez 
nároku na plat.  

Úlohy  PÚ SR boli za rok 2009 plnené  zamestnancami  napriek nenaplnenému stavu 
zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch kategóriách a to zvýšeným úsilím 
zamestnancov v pracovnom pomere, resp v štátnej službe, čo sa riešilo finančným ohodnotením vo 
forme mimoriadnych odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní prác a 
dohodami o brigádnickej práci študentov.  

Úrad realizoval v 10/2009 2 etapy výberových konaní na obsadenie voľných 
štátnozamestnaneckých miest celkovo  v počte 14, z toho 13 v prípravnej štátnej službe a 1 miesto 
predstavovala stála štátna služba, nakoľko išlo o miesto predstaveného. Funkcia prestaveného bola 
obsadzovaná v úrade, v Odbore preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní a tiež boli v úrade 
obsadzované 3 miesta v prípravnej štátnej službe. 

Ostatné funkcie v prípravnej štátnej službe  boli v jednotlivých krajských pamiatkových úradoch 
/ďalej len „KPÚ“/ obsadené nasledovne : KPÚ Nitra 2, KPÚ Žilina 1, KPÚ Košice 1, KPÚ 
Bratislava 1, KPÚ Trnava 1, KPÚ Banská Bystrica 2 a KPÚ Prešov 2.  

V oboch výberových konaniach bolo celkom prihlásených 116 uchádzačov, pozvaných bolo 114 
a zúčastnilo sa 87.  

Výberové konania boli úspešné a všetkých 14 miest bolo obsadených. Zamestnanci, ktorí boli 
vymenovaní do prípravnej štátnej služby sa považujú ku dňu účinnosti Zákona č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon“/ , teda ku dňu 01. 11. 
2009  v zmysle § 130, ods. 1 za štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe. 

Počas roku 2009  bolo uzatvorených 167 dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, z toho 28 
dohôd o pracovnej činnosti, 119 dohôd o vykonaní práce a 20 dohôd o brigádnickej práci študenta. 
Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sme sa snažili zabezpečiť 
činnosti, ktoré by nebolo ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere a súčasne dodržať 
stanovený limit zamestnancov, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových 
úradov po území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, administratívne práce na 
aktualizácii ÚZPF a v archíve, pomocné práce pri archeologických výskumoch,  prípadne sa týmto 
spôsobom riešil problém nedostatku zamestnancov v oblasti reštaurovania s ohľadom na krátkosť 
termínov vykonania prác,  poveternostné podmienky a podobne.  
Vývoj miezd 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  č. MK 1759/2009-100/508 zo dňa 21. 01. 
2009 nám určilo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2009 – rozpočtová položka  610 
– nasledovne: celkom 2 431 322 €, bez členenia na štátnu a „verejnú“ službu.  Rozpočtovými 
opatreniami č. 6, 7, 12 a 14 bola kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
výdavky upravené na 2 666 162 €. 
Čerpanie bolo nasledovné: Celkom  -  2 670 827,70  €, z toho: tarifné platy  2 009 004,47 €, 

príplatky  449631,92 € z toho - za riadenie 35 948,62 €, osobné 382 170,36 €, zastupovanie 990,70 €  
-    odmeny    91079,14 €, z toho jubilejné  8078,50 €  -    náhrady mzdy –   121111,94  €. Náhrady 
príjmu za dočasnú PN predstavovali sumu   7887,91 €.  Odchodné  bolo vyplatené vo výške   
10801,50 €. 
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Rozdiel vyplatených mzdových prostriedkov v porovnaní s rozpočtom je spôsobený vyplatením 
odmien z mimorozpočtových zdrojov, ktoré sa týkali prác na projektoch na základe podpísaných 
zmlúv.           

V  roku 2009 bolo vyčerpaných spolu  na ostatné osobné náklady  spolu 1 995 063,18  €, z toho 
na dohody o vykonaní  prác  119 406,68  €, na dohody o pracovnej činnosti  54 988,50  €, na dohody 
o brigádnickej práci študenta  13 866,50  €. 
 
     Pamiatkový úrad SR mal pre rok 2009 schválený rozpočet príjmov vo výške 778 397,- €   
a upravený rozpočet výdavkov v celkovej sume 5 862 043,- € z toho bežné výdavky v sume 
5 688 897,-€ a kapitálové výdavky v sume 173 146,-€. V rámci bežných výdavkov rozpočtovej 
kategórie 630 Tovary a služby bolo uplatnené opatrenie Ministerstva financií SR formou viazania 
v sume119 634,- € z dôvodu hospodárskej krízy. V roku  2009 boli Pamiatkovému úradu SR 
pridelené finančné prostriedky na prioritné projekty v celkovej sume 1 235 540,-€, z toho na 
kapitálové výdavky 1 015 941,- €. Na základe zmlúv získal Pamiatkový úrad aj účelovo určené 
mimorozpočtové finančné prostriedky v celkovej sume 248 357,74 € . Celková suma verejných 
finančných prostriedkov organizácie  bola  vo výške  7 342 940,74 € 

Rozpočtové príjmy organizácie predstavovali sumu 787 279,66 €, čo je prekročenie plnenia 
o 8 882,66 €.  

V roku 2009 čerpala organizácia  výdavky v celkovej sume 7 342 856,12 €  predovšetkým na 
realizáciu výkonu štátnej správy, na plnenie plánu hlavných, na reštaurovanie, na účelovo určené 
prioritné projekty a na prevádzku budov. V rámci starostlivosti o majetok štátu v správe 
Pamiatkového úradu SR (39 objektov) bolo potrebné odstrániť vzniknuté havarijné stavy. 
Zrealizovali sa: 

- oprava strechy objektu na námestí Majstra Pavla č. 41 v Levoči (strešná krytina odpadávala na 
námestie), 

- oprava kotolne a komína, Cesta na Červený most 6, Bratislava (odstránenie havarijného stavu), 
- oprava havarijného stavu vodovodného potrubia, Cesta na Červený most 6, Bratislava (zemné 

práce a výmena cca 20m  potrubia), 
- generálna oprava výťahu, Cesta na Červený most 6, Bratislava (podľa revíznych správ bola 

prevádzka výťahu už nebezpečná), 
-  reparácia okien z čelnej strany objektu na Hviezdoslavovom nám. Bratislava (americké 

veľvyslanectvo), 
- realizácia 1. etapy rekonštrukcie objektu „B“ Kláštora Kartuziánov v Červenom Kláštore, 

(skolaudované prízemie objektu), 
- 2. etapa informatizácie organizácie.  

     Rekonštrukcia objektu Cukrova 1 v Trnave bola k 31. 3. 2009 pozastavená pre nedostatok 
finančných prostriedkov (mimorozpočtové finančné prostriedky boli preinvestované a ďalšie 
finančné prostriedky sa nepodarilo získať). 
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9.9  Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
1.V rámci výkonu štátnej správy: 

� MK SR 
� MZV SR 
� MŽP SR 
� MH SR 
� MF SR 
� VÚC 
� Obecné úrady 
� Miestne úrady  
� Vlastníci a správcovia kultúrnych pamiatok 

 
V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 

Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, VŠ drevárska Zvolen a pod.) 
SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umeno-vedný a archeologický ústav) 
Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá, atď.) 

 
Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 

Študenti vysokých škôl 
Individuálni bádatelia - výskumníci 

 
Laická a odborná verejnosť – prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a propagačnej činnosti 

Pamiatkového úradu SR 
 
V rámci reštaurovania a dokumentačnej činnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy): 

odberatelia reštaurátorských prác 
odberatelia výskumov 

 
Zahraničné odborné inštitúcie: 

UNESCO 
ICCROM 
ICOMOS 
atď. 

 
 
 
 
Bratislava, dňa  22. 02. 2010 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 
 



Zoznam skratiek použitých vo výročnej správe za rok 2009 
 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL    aktualizačný list 
GIS    geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MPR    mestská pamiatková rezervácia 
NGR    námestník generálnej riaditeľky 
NhNKP  nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP    národná kultúrna pamiatka 
OdGD    oddelenie grafickej dokumentácie 
ONKP    odbor národných kultúrnych pamiatok 
OMK PÚ SR  Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP    ochranné pásmo 
OPR    odbor preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní 
OPÚ    odbor pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
PO    pamiatkový objekt 
PP    pamiatkový predmet 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ    pamiatková zóna 
S    spolupráca 
SKD    svetové kultúrne dedičstvo 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
T    termín 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Z    zodpovednosť 
ZŠ    základná škola 

 
 


