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

a odborných činností 
    Ing. 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 neskorších 

predpisov (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. 
      Oblastné reštaurátorské ateliéry sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 
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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: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 
I. Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  
II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 
 
I. Hlavné činnosti v zmysle Zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov: 

 
Pamiatkový úrad: 
a) riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Krajský pamiatkový úrad: 
a) sleduje stav a využívanie pamiatkového fondu a vykonáva štátny dohľad nad zabezpečením 

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

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

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

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) Industriálna architektúra na území Slovenska – analýza a vyhodnotenie pamiatkových 

hodnôt.  
d) Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
e) Vedecko-výskumné projekty. 
f) Vyhodnotenie ukončených akcii obnovy národných kultúrnych pamiatok. 
g) Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
h) Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
i) Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na NKP.  
j) Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
k) Spracovanie všeobecných pokynov a metodických usmernení pre výkon 

štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu. 
l) Revízie knižničného fondu na krajských pamiatkových úradoch.    
 

 
Strednodobý výhľad organizácie: 
 

V súvislosti s novelou zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. 6. 2009, PÚ SR pribudla nová 
kompetencia pri výkone štátnej správy pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk pre 
krajské pamiatkové úrady - úprava podmienok dokumentácie a nakladania s archeologickými 
nálezmi, prevod správy a vlastníctva archeologického nálezu z vlastníctva Slovenskej 
republiky. 

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

V oblasti administratívy predstavuje novela zvýšenie agendy, čo má za následok potrebu 
zvýšenia personálnych kapacít orgánov štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 
o 12 pracovných miest.  
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Ďalšie nároky na štátny rozpočet predstavuje potreba akútneho riešenia v súčasnosti 
absolútne nevyhovujúcich priestorov, v ktorých by mali byť dočasne alebo trvalo deponované 
archeologické nálezy. Najvhodnejším a finančne najmenej zaťažujúcim riešením sa nateraz 
javí zriadenie centrálneho depozitára PÚ SR v Trnave v zrekonštruovanom objekte KPÚ 
Trnava, Cukrová 1, o rozlohe 890 m2 , s vhodným technickým zabezpečením. 
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3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

V roku 2010 neuzavrel Pamiatkový úrad SR žiadny kontrakt. 
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4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady: 
 
STÁLE ČINNOSTI: 

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

 



 10 

Plnenie plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2010 

 
1. Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu podľa schváleného rozpisu lokalít, príprava Súpisu 
národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. 
 
Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
(ÚZPF) je od roku 2000 nosnou úlohou Pamiatkového úradu SR. Jej harmonogram je 
postavený na postupnom spracovávaní aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných a 
hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (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 pri výkone 
štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Na revíziu ÚZPF úzko nadväzuje 
oprava údajov Automatizovaných registrov 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 2009. 
 T: 1/2010 
 Z: ÚVŠS 

 S: KPÚ, ONKP, OPÚ, OŠIS 
Po dodaní vypracovaných aktualizačných listov za posledný štvrťrok 2009 od všetkých KPÚ 
bolo v januári 2010 spracované vyhodnotenie realizácie úlohy za celý rok 2009. Výsledok 
bol zapracovaný do Rozborov činnosti PÚ SR za rok 2009 a Výročnej správy za rok 2009. 
Následne bol po dodaní podkladov od KPÚ dopracovaný a schválený harmonogram na rok 
2010 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 2010.     
 
 

b) Odovzdávanie vypracovaných aktualizačných listov NKP podľa schváleného 
vecného a časového harmonogramu. Kontrola, evidencia a archivovanie 
aktualizačných listov NKP 

 T: 3, 6, 9, 12/2010 
 Z: ÚVŠS, KPÚ, ONKP, OPÚ, OŠIS 

V roku 2010 bola spracovaná revízia 286 nehnuteľných NKP a 451 hnuteľných NKP a 10 
výtvarných súčastí architektúry. Väčšina aktualizačných listov NKP bola spracovaná 
v zmysle príslušných metodických pokynov. Priebežne sa pokračuje v opravách 
aktualizačných listov, ktoré v uplynulých rokoch neboli spracované v zmysle metodiky (KPÚ 
Banská Bystrica, KPÚ Prešov). Plnenie v nižšom objeme oproti plánu v niektorých KPÚ 
(Bratislava, Banská Bystrica) je odôvodnený vysokým počtom a závažnosťou výkonov 
agendy štátnej správy. Pre KPÚ Košice bola s ohľadom na prípravu publikácie Súpis NKP – 
Košice schválená zmena plánu (pôvodný plán 65 NhNKP, 41 HnNKP – zmena 0/0).  

Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností v spolupráci s Odborom národných 
kultúrnych pamiatok, Odborom pamiatkových území a Odborom štátneho informačného 
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systému vykonával koordináciu postupu prác v rámci všetkých KPÚ (kontrola spracovania 
v zmysle metodiky, kompletnosť doručených aktualizačných listov, sledovanie a evidencia 
stavu spracovania aktualizačných listov, doplnenie aktualizačných listov). Zamestnanci úseku 
zároveň priebežne riešili metodické otázky (rozpis objektovej skladby, špecifikáciu 
pamiatkovej ochrany a i.), poskytovali inštruktáže a konzultácie. 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 za NKP. Odbor osobitného archívu vyhotovoval klasickú a digitálnu 
fotodokumentáciu národných kultúrnych pamiatok podľa požiadaviek zamestnancov PÚ SR 
a KPÚ, ktorú archivuje vo svojich zbierkach. Podľa potreby zabezpečil preklady latinských 
textov nachádzajúcich sa na národných kultúrnych pamiatkach do aktualizačných listov.        
 
 

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

T: 6, 12/2010 
Z: OŠIS 

Aktualizačné listy NKP 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) tak, aby sa mohlo pristúpiť k ich vloženiu do databáz. 
Fotodokumentáciu realizovanú ešte na klasický kinofilm bolo nutné skenovať a digitalizovať. 
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 vyriešiť dohodami o vykonaní práce. 
V roku 2010 bolo zavedených 1560 nehnuteľných pamiatkových objektov a 2670 
hnuteľných pamiatkových predmetov. Priebežne boli aktualizované v AISOP údaje ďalších 
NKP.   
 
 

d) 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: 3, 6, 9, 12/2010 
Z: ÚVŠS, ONKP, OŠIS, KPÚ, OPÚ 

Cieľom tejto časti úlohy je plnenie ustanovení zákona NR SR č. 49/2002 Z. z o ochrane 
pamiatkového fondu, v znení zákona č. 479/2005 a zákona č. 208/2009 Z. z., uvedených 
v § 15 ods. 1 a 2, v § 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.   

Metodika úlohy: identifikácia navrhovaných vecí, dopĺňanie vecných podkladov, 
získavanie informácií a podkladov k navrhovaným veciam z Katastra nehnuteľností, 
sústreďovanie, analýza a syntéza poznatkov, fyzická obhliadka a vyhodnotenie veci v teréne, 
fotodokumentácia a grafická dokumentácia, predloženie materiálov na rokovanie Komisie pre 
posudzovanie pamiatkového fondu, komplexné spracovanie návrhu v zmysle metodiky, 
správne konanie vyhlásenia veci za NKP, spracovanie rozhodnutia PÚ SR. Po nadobudnutí 
právoplatnosti vyhlásenia veci za NKP vkladanie textov a obrazových príloh do registra 
hnuteľných a nehnuteľných NKP. Databáza podnetov a návrhov na vyhlásenie nehnuteľných 
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vecí bola aktualizovaná, spracovala sa databáza podnetov a návrhov na vyhlásenie pre 
hnuteľné veci.  

Pre spracovanie návrhov na vyhlásenie veci za NKP boli na rok 2010 stanovené 
priority: objekty vo Vysokých Tatrách, objekty kúpeľnej osady Bardejovské kúpele, Ľubochňa 
– kúpeľná architektúra, Korytnica – kúpeľná architektúra, Piešťany, Kvetnica – kúpeľná 
architektúra, objekty v okresoch Ružomberok, Martin, Trenčín, Hlohovec, Nitra, objekty 
v mestách Košice a Levoča, kaštiele, hrady, archeologické lokality, Rakovice a iné vybrané 
ohrozené objekty. 

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu prejednávala 253 podnetov a návrhov. 
Z toho bolo 187 návrhov na vyhlásenie, 55 návrhov na zrušenie, 29 návrhov na zmenu 
vyhlásenia. Na spracovávaní návrhov na vyhlásenie veci za NKP sa zamestnanci PÚ SR 
a KPÚ podieľali nasledovne: 
PÚ SR, Odbor národných kultúrnych pamiatok  

Spracoval návrhy na objekty: Ružomberok – banka, Hlohovec – tehelňa, Bratislava – 
továreň Matador, Ľubochňa – kúpeľné vily, Bratislava – prečerpávacia stanica odpadových 
vôd, Ratková – sýpka, Národný cintorín Martin – dva pamiatkové objekty, Verejný cintorín 
Košice – 21 kultúrnych pamiatok a 21 pamiatkových objektov.  
PÚ SR, Odpor pamiatkových území  

Spracoval návrhy na objekty: Hodejov – Kostol sv. Kataríny Antiochijskej, Hodejov – 
pohrebná kaplnka rodiny Kubínyiovcov, Kátlovce – archeologická lokalita typu 
„Viereckschanze“ z doby laténskej. 
KPÚ Bratislava  

Spracoval návrhy na objekty: Bratislava I. – Pivovar s areálom STEIN (3 objekty), 
Bratislava I., Moskovská 2 – Škola, Bratislava I., Moskovská 12 – Dom bytový, Bratislava I. 
– Dom polyfunkčný „Manderla“, Bratislava I., Sasinkova 13 –Vila so záhradou a oplotením 
(3 objekty), Bratislava – Čunovo – Park kaštieľa (dovyhlásenie), Senec – Kostol sv. Mikuláša 
biskupa, Tomášov – Kostol sv. Mikuláša biskupa, Bernolákovo – Kaplnka sv. Anny a 
kazateľnica. 
KPÚ Trenčín  

Spracoval návrhy na objekty: Lipník – zvon, Ráztočno – zvon, Kamenec pod 
Vtáčnikom – monštrancia, Handlová – pomník obetiam banských nešťastí, Stará Turá – ev. a. 
v. kostol, Stará Turá – r. k. kostol, Trenčín – Kolégium piaristov (Kartuša so sochami 
anjelikov), Trenčín – Orechové – Kostol sv. Štefana (Oltár hlavný sv. Štefana kráľa). 
KPÚ Nitra  

Spracoval návrhy na objekty: Malá Kesa, Mlynská ul. 15 – Kríž s korpusom, 
prícestný, Bánov, Bohunice – Kostol a múr ohradný, Prašice, časť Duchonka – Kaštieľ 
a záhrada, zároveň návrh na vyhlásenie ochranného pásma, Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 
25 – Dom meštiansky, Topoľčany, Pribinova ul. 72 – Dom meštiansky, Topoľčany – Socha 
Immaculata, Topoľčany – Súsošie Najsvätejšej Trojice, Topoľčany – Socha sv. Jána 
Nepomuckého, Topoľčany– Socha sv. Floriána, Nitra – Zobor – Kasáreň, bývalý „Šiator 
tábor“, archeologická lokalita Kláštor kamaldulov, Čankov – Kostol, Hronov – Súsošie 
kalvárie, Mýtne Ludany – Kostol, Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 36 – Meštiansky dom, 
Nitra – 6. viliek na území pod Kalváriou, Nitrianska Blatnica – oltár, Nový Tekov – kalich.  
KPÚ Žilina  

Spracoval návrhy na objekty: Liptovský Mikuláš – Demänová – zvonica, Liptovská 
Osada – Kostol sv. Jána Krstiteľa s areálom, Martin – Kostol sv. Martina (socha voľná – 
Pieta), Martin – Kostol sv. Martina (dvere kovové), Martin – Kostol sv. Martina 
(sanktuárium), Martin – Kostol sv. Martina (tabuľové maľby – Súbor), Martin – Priekopa – 
Kostol Povýšenia sv. Kríža (dvere kovové), Socovce – Kostol Panny Márie (sanktuárium), 
Socovce – Kostol Panny Márie (obraz závesný P. M. Ružencová), Kláštor pod Znievom – 
Kostol Panny Márie (sanktuárium), Turčiansky Ďur – Kostol sv. Juraja (zvon), Žilina – 
Budova administratívna a budova bývalej ciachovne na Ul. Republiky 5/998, Liptovské 
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Revúce – Kostol Obetovania Pána, Liptovská Osada – Korytnica – Kaplnka sv. Ondreja, 
Liptovská Osada – Korytnica – Altánok nad prameňom Žofia, Blatnica – Dom ľudový č. 39 
(KN 517), Blatnica – Sýpka (KN 620), Blatnica – Sýpka (KN 732), Blatnica – Sýpka (KN 
476), Blatnica – Sýpka (KN 72), Blatnica – Sýpka (KN 623), Blatnica – Dom ľudový 
s hospodárskou časťou a bránou č. 25 (KN 612/1 a 612/2), Blatnica – Dom ľudový 
s hospodárskou časťou a bránou č. 29 (KN 500, 502, 503, 605 a 606), Blatnica – Dom ľudový 
s hospodárskou časťou a bránou č. 40 (KN 520/1 a 520/2), Blatnica – Dom ľudový 
s hospodárskou časťou a sýpkou č. 108 (KN 629, 630, 632 a 724), Blatnica – Dom ľudový 
s hospodárskou časťou č. 295 (KN 322), Blatnica – Sýpka (KN 727), Blatnica – Zvonica (KN 
619/2 a 619/3), Liptovský Mikuláš, Nám. osloboditeľov č. 791/30 – meštiansky dom, Martin - 
Priekopa – Kostol Povýšenia sv. Kríža (dvere kovové, renesancia), Košice – kostol 
dominikánsky (obraz závesný Nanebovzatia Panny Márie, obraz závesný Martýrium sv. Jána 
Nepomuckého, obraz závesný Panny Márie s dieťaťom Presvätej Bohorodičky, oltár bočný 
Panny Márie Kráľovnej nebies, obraz závesný sv. Tomáša Akvinského), Košice – kaplnka 
cintorínska (paramentár), Košice - Košická Nová Ves –. Kostol sv. Ladislava (obraz závesný 
sv. Vendelína). 
KPÚ Banská Bystrica 

Spracoval návrhy na objekty: Banská Štiavnica, Strieborná 11 – dom meštiansky, 
Banská Štiavnica, Botanická 11 – dom meštiansky, Banská Štiavnica, Kutnohorská 1 – 
učiteľský ústav, Banská Štiavnica, Námestie Svätej Trojice 22 – bývalý internát, Banská 
Štiavnica, Mikovíniho 26 – dom banícky, Banská Štiavnica, Malé Trhovisko 6 – dom 
banícky, Banská Belá č. 35 – bývalá radnica, Podhorie č. 61, parc. č. 193 – dom banícky, 
Štiavnické Bane č. 463 – dom banícky, Banská Štiavnica, Malá Okružná 4 – dom meštiansky, 
Banská Štiavnica, A. Pécha 12 – dom meštiansky, Banská Štiavnica, Hollého 1 – dom 
meštiansky, Banská Štiavnica, Hollého 4 – dom meštiansky, Banská Štiavnica, Radničné 
námestie č. 3 – dom meštiansky, Banská Štiavnica – Skanzen Ľubietová, Banská Štiavnica – 
Skanzen Nižná Boca, Banská Štiavnica – Skanzen Smolník, Banská Štiavnica, Sládkovičova 
4 – dom meštiansky, Brezno – park (doplnenie návrhu), Jakub – Kostol sv. Jakuba Staršieho 
(cintorín príkostolný), Sásová – Kostol sv. Antona a Pavla Pustovníkov s areálom (cintorín 
príkostolný), Brehy č. 167 – remeselnícky dvor. 
KPÚ Prešov  

Spracoval návrhy na objekty: Bardejovské Kúpele – Hotel Dukla, Bardejovské Kúpele 
– Vila Zora, Bardejovské Kúpele – Vila Anna, Bardejovské Kúpele – Ľudový prameň, 
Bardejovské Kúpele – Vila Carola, Bardejovské Kúpele – Vila Diana, Bardejovské Kúpele – 
Vila Károly, Bardejovské Kúpele – Vila Oľga, Rožkovany – Archeologická lokalita 
(zaniknutý kostol s cintorínom), Vysoké Tatry - Tatranská Kotlina – Kostol Nanebovzatia 
Panny Márie, Vysoké Tatry - Horný Smokovec – hotel Poľana, Vysoké Tatry - Horný 
Smokovec – sanatórium Dr. Opatrného, Vysoké Tatry - Starý Smokovec – Hrebienok, 
Szilághyiho pavilón, Vysoké Tatry - Tatranská Lesná – hotel Karpatia, Vysoké Tatry - Nový 
Smokovec – zotavovňa Červeného kríža, Vysoké Tatry - Tatranská Lesná – sanatórium 
Detský raj, Vysoké Tatry - Nová Polianka – sanatórium, Vysoké Tatry - Vyšné Hágy – 
zámoček, Vysoké Tatry - Starý Smokovec – vila Iskra, Vysoké Tatry - Nový Smokovec – vila 
Lavína, Vysoké Tatry - Tatranská Polianka – Tatranský domov, Uzovský Šalgov – 
renesančná kúria, Spišské Podhradie, Mariánske nám. 9 – dom meštiansky, Spišské 
Podhradie, Mariánske nám. 17 – dom meštiansky, Spišské Podhradie, Palešovo nám. 22 – 
dom meštiansky, Spišské Podhradie, Mariánske nám. 8 – dom meštiansky, Spišské Podhradie, 
Štefánikova 3 – dom meštiansky, Vyšné Repaše č. 9 – dom ľudový a studňa, Levoča, Nám. 
Štefana Kluberta 2 – škola, Levoča, Ovocinárska 22 – dom ľudový, Brestov – krstiteľnica 
kamenná. 
KPÚ Košice 

Spracoval návrhy na objekty: Košice - Stredné mesto – pevnosť bastiónová, Košice, 
Tatranská ul. – ortodoxný židovský cintorín, Košice - Bankov – Kaplnka Panny Márie, 
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Košice – tabaková továreň (byty zamestnancov), Košice, Rumanová 2 – dom, Košice – 
Bankov – Kaplnka sv. Jana Nepomuckého, Košice – Vojenská nemocnica, Rožňavské Bystré 
–ev. a. v. kostol, Smolník – tabaková továreň s areálom, Stratená – hostinec s voziarňou. 
 

Návrhy na zmenu vyhlásenia veci za NKP spracovali zamestnanci PÚ SR a KPÚ 
nasledovne: 
PÚ SR, Odbor pamiatkových území  

Spracoval návrhy na zmenu vyhlásenia veci za NKP pre objekty: Drienčany – Kostol 
s areálom (kryté schodisko, návrh na rozšírenie objektovej skladby), Košice - Barca – Kaštieľ 
a park, Liptovský Mikuláš – vila s areálom (záhrada v rámci návrhu na vyhlásenie vily Dr. 
Stodolu – Pálkovská vila), Pezinok – Kostol Premenenia pána (návrh na rozšírenie objektovej 
skladby o kovanú bránu z roku 1742). 
KPÚ Žilina 

Spracoval návrhy na zmenu vyhlásenia veci za NKP pre objekty: Bytčica – kaštieľ 
(návrh na rozšírenie objektovej skladby).  
KPÚ Prešov  

Spracoval návrhy na zmenu vyhlásenia veci za NKP pre objekty: Levoča – Mariánska 
hora (rozšírenie objektovej skladby Kostola Navštívenia Panny Márie o súbor kaplniek), 
Spišské Podhradie, Štefánikova 6 (rozšírenie objektovej skladby Stanice mýtnej o dom 
remeselnícky), Tatranská Javorina – Kostol s areálom, Levoča – Mariánska hora (rozšírenie 
objektovej skladby Kostola Navštívenia Panny Márie o aleju), Uzovský Šalgov – kaštieľ 
(rozšírenie objektovej skladby kaštieľa o park), Jurkova Voľa – gr. kat. kostol Narodenia 
Panny Márie (rozšírenie objektovej skladby o sadovnícku úpravu), Vyšný Orlík – gr. kat. 
kostol Nanebovstúpenia Pána (rozšírenie objektovej skladby o sadovnícku úpravu), Roztoky – 
gr. kat. kostol sv. Demetera (rozšírenie objektovej skladby o sadovnícku úpravu), Kapišová – 
gr. kat. kostol Narodenia Panny Márie (rozšírenie objektovej skladby o sadovnícku úpravu), 
Giraltovce – kaštieľ (rozšírenie objektovej skladby kaštieľa o sadovnícku úpravu).  
KPÚ Košice  

Spracoval návrhy na zmenu vyhlásenia veci za NKP pre objekty: Košice, 
Komenského 73 - Univerzita veterinárneho lekárstva (rozšírenie objektovej skladby 
o parkovú úpravu), Šebastovce – Kostol sv. Jána Krstiteľa (rozšírenie objektovej skladby 
o objekt historickej zvonice, cintorína a historického oplotenia).  

 
Návrhy na zrušenie vyhlásenia veci za NKP spracovali zamestnanci PÚ SR a KPÚ 

nasledovne: 
PÚ SR, Odbor národných kultúrnych pamiatok  

Spracoval jeden návrh na zrušenie vyhlásenia veci za NKP: Merašice – tehelňa.  
KPÚ Nitra  

Spracoval dva návrhy na zrušenie vyhlásenia veci za NKP: Mačací hrádok – 
archeologická lokalita, Žihárec – kalich. 
KPÚ Banská Bystrica 

Spracoval jeden návrh na zrušenie vyhlásenia veci za NKP: Prenčov – ev. a. v. kostol 
(skriňa drevená maľovaná). 
KPÚ Prešov  

Spracoval päť návrhov na zrušenie vyhlásenia veci za NKP: Vydrník – Píla elektrická, 
Torysky č.109 – hospodárske stavby (stodola a maštaľ), Vyšné Repaše č. 36 – dvor roľnícky 
(dom ľudový s hospodárskou časťou, stodola a sýpka), Osturňa – roľnícky dvor č. 60, Osturňa 
– roľnícky dvor č. 242. 
KPÚ Košice  

Spracoval štyri návrhy na zrušenie vyhlásenia veci za NKP: Košice – Depo železničné 
s areálom (administratívna budova, vodojem, remíza), Šebastovce – náhrobník, Košický 
Klečenov – zvonica, Košice – Myslava – Lepeschov pivovar.  
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e) Revízia a aktualizácia evidencie nástenných malieb, vkladanie do databázy 
výtvarných súčastí architektúry. 

 T: 12/2010 
 Z: ONKP 

 S: OŠIS, KPÚ, OOA 

Cieľom tejto časti úlohy je vytvorenie ďalšej databázy výtvarných súčastí architektúry, 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 pripravovaného Súpisu 
pamiatok. Podľa ukončených okresov do Súpisu pamiatok neboli dodané ďalšie podklady, 
takže sa na úlohe nepokračovalo. Dopĺňali, kontrolovali a redigovali sa údaje o už zavedených 
maľbách a vitrážach pre Súpis pamiatok. 
 
 

f) Súpis národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. 
 T: 12/2010 

 Z: ÚVŠS, KPÚ Trnava, ÚGR – referát edično- 
 propagačných činností, ÚEP 

 S: ONKP, OPÚ, OOA, OŠIS, OdGD, KPÚ Nitra 
Príprava ďalších dielov z edičného radu 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 a 
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 nielen s izolovanými javmi, ale postihnúť aj širšie súvislosti a vzťahy. 

V roku 2010 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 Národnej banky Slovenska) a jej spracovanie, 
pokračovalo sa v spracovaní textov úvodných kapitol a zapracovaní poznatkov z najnovších 
pamiatkových výskumov, ako aj redakčnej úprave textov. Významná časť prác sa sústredila 
najmä na spracovanie návrhov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia veci za NKP, ako 
hnuteľných, tak aj nehnuteľných, a na prípravu a priebeh správnych konaní. Ku koncu roka 
boli spracované heslá jednotlivých NKP, ako aj päť zo šiestich úvodných kapitol (cca 1000 
normostrán). Texty hesiel a úvodnej kapitoly ku kaštieľom boli zaslané na oponentúru, 
v ďalšej etape je potrebné zapracovať do textov pripomienky oponentov. Texty hesiel 
hnuteľných pamiatok a úvodnej kapitoly o hnuteľných pamiatkach boli taktiež zaslané na 
oponentúru. Pripomienky do konca roka 2010 neprišli. Na oponentúru bol zaslaný aj text 
kapitoly venovanej sídlu Martin (226 normostrán), pripomienky je potrebné zapracovať do 
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textu. Osobitnú pozornosť treba venovať dopracovaniu citácie prameňov a literatúry podľa 
aktuálnej normy. Ďalšie kapitoly môžu byť uzavreté a zaslané na oponentúru až po ukončení 
prebiehajúcich správnych konaní.  

V prácach na príprave textov pre ďalšie diely edície - okresy Trenčín, Hlohovec, Nitra, 
sídla Levoča a sídla Košice - priebežne pokračujú autorské kolektívy, do ktorých boli okrem 
zamestnancov PÚ SR zahrnutí aj odborníci z externého prostredia. Miera rozpracovania 
jednotlivých dielov je rôzna. Texty, ktoré boli posúdené redakčnou radou, boli 
pripomienkované a zaslané na prepracovanie alebo doplnenie. Práce spomaľuje najmä 
pretrvávajúci problém s kvalitou odovzdaných textov, plnením záväzkov spracovateľmi 
z externého prostredia alebo naopak z interného. Všeobecným problémom, na ktorý sa bude 
treba v roku 2011 sústrediť, aj po skúsenostiach s prípravou predchádzajúcich dielov, je 
ukončenie Revízie ÚZPF v zmysle spracovania návrhov na vyhlásenie, zrušenie, prípadne 
zmenu vyhlásenia vecí za NKP a začatie správnych konaní. 
 
 

g) Príprava harmonogramu na rok 2011. 
 T: 12/2010 

 Z: KPÚ 
 S: ÚVŠS, ONKP, OPÚ 

Prioritou harmonogramu na rok 2011 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) bol harmonogram uzavretý 31. 1. 
2011. Druhou prioritou, týkajúcou sa najmä PÚ SR, je zavádzanie digitálnej podoby 
aktualizačných listov zaslaných KPÚ v minulých rokoch do SQL. 
 
 
 
2. Revízia a základný výskum pamiatkových území.  
 

a) Revízia pamiatkových zón – výskum území pamiatkových zón a spracovanie 
podkladov:  

� na zmeny podľa požiadaviek MK SR 
� na zapracovanie nepresne vyhlásených hraníc pamiatkových zón do ÚZPF 

 T: 12/2010 
 Z: OPÚ 

 S: KPÚ, OŠIS 
Cieľom úlohy je prehodnotenie a doplnenie návrhov na zmenu území pamiatkových zón 
podľa požiadavky a usmernenia MK SR v súlade s aktuálnym poznatkami o hodnote území.  

Keďže podstatná časť zadania území (vyplývajúca z revízie z rokov 2004 – 2005) sa 
týkala potreby doriešenia malých nezrovnalostí vo vedení hranice územia voči aktuálnemu 
stavu hraníc pozemkov evidovanom v katastri nehnuteľností, PÚ SR sa pri jej riešení aj na 
základe výsledkov rokovania s Úradom katastra sústredil na správne zanesenie kódov ochrany 
do príslušných katastrov. K jednotlivým pamiatkovým zónam boli skontrolované trasovania 
hraníc podľa vyhlásenia a ich zavedenie v katastri, označenie príslušným kódom ochrany 
a vyznačenie pamiatok. V prípade zistených nedostatkov boli priamo oslovované príslušné 
správy katastra s podkladmi na uskutočnenie opráv a na zapísanie kódov ochrany. 

 
Vyhodnotenie úlohy: 
� PZ Štítnik (Ondrejkovičová): hranica pamiatkového územia je v katastri vyznačená, nie sú 

však zavedené príslušné kódy ochrany v území. V tejto súvislosti bola príslušná správa 
katastra oslovená so žiadosťou o doplnenie záznamu chránených skutočností. 
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� PZ Turnianska Nová Ves (Ondrejkovičová): hranica pamiatkového územia je v katastri 
vyznačená a sú zavedené kódy ochrany. Problémom je parcela č.756/5 na okraji územia, 
ktorá má síce uvedený kód ochrany územia ale hranica ide mimo nej. Predpokladáme, že 
ide o chybu pri prekresľovaní – v tejto súvislosti bola príslušnej správe katastra zaslaná 
žiadosť o opravu záznamu chránených skutočností 

� PZ Zvolen (Ondrejkovičová): hranica pamiatkového územia je v katastri vyznačená a sú 
zavedené kódy ochrany. Keďže kódy ochrany sú aj mimo pamiatkového územia - na 
území OP, ktoré je podľa niektorých názorov neplatné, doriešuje sa táto otázka tak, aby 
bola vyjadrená jednoznačne. 

� PZ Bojnice (Dvořáková): vzhľadom na preukázaný zánik pamiatkových hodnôt bol na 
MK SR zaslaný návrh na zrušenie pamiatkovej zóny. Prostredie pamiatok bude chrániť 
vyhlásené ochranné pásmo. 

� PZ Šahy (Dvořáková): súčasný stav pamiatkových hodnôt v území nezodpovedá úplne 
vytýčenému chránenému územiu. Keďže opravy, zosúlaďujúce tieto skutočnosti sú však 
pomerne malé, vzhľadom na komplikované konania v súvislosti so zmenami hraníc 
pamiatkových území bolo rozhodnuté vypracovaný návrh na zmenu stiahnuť.  

� PZ Brezno (Andráši): nevyjasnená situácia okolo vymedzenia pamiatkového územia je 
riešená v súčinnosti s právnikom. 

� PZ Dobrá Niva (Andráši): hranica PZ nie je v aktuálnej katastrálnej mape vyznačená a na 
jednotlivých parcelách nie sú vyznačené kódy ochrany PZ. V tejto súvislosti bola zaslaná 
žiadosť na správu katastra o vykonanie záznamu chránených skutočností, bola spracovaná 
aktuálna mapa (r.2010) PZ Dobrá Niva v M 1:1000 s vyznačením hranice a NKP podľa 
zatiaľ dostupných údajov. Boli skontrolované a opravené údaje o NKP (týkajúce sa najmä 
parcelných čísel podľa aktuálnej mapy) v evidencii ÚZPF. 

� PZ Krupina (Tuhárska): na základe konzultácie s KPÚ Banská Bystrica (A. Hojčková, A. 
Puškárová - október 2010) bol dopracovaný návrh na zmenu vyhlásenia PZ a upresnené 
trasovanie navrhovanej upravenej hranice PZ. Spracovaný materiál obsahuje návrh na 
rozšírenie územia PZ v jeho východnej časti tak, aby sa aj východný úsek zachovaných 
mestských hradieb (dosiaľ mimo PZ) nachádzal v území PZ. V severnej a juhovýchodnej 
časti územia PZ, kde došlo k úbytku pamiatkových hodnôt, je navrhovaná redukcia 
územia PZ. 

� PZ Tvrdošín (Tuhárska): po vykonaní terénnej previerky bol predchádzajúci návrh na 
redukciu PZ vyhodnotený ako neopodstatnený. V liste pre MK SR bolo odporučené 
zachovať územie PZ v rozsahu podľa platného vyhlásenia. Územne príslušný KPÚ Žilina 
bol oslovený so žiadosťou o spoluprácu pri prevencii ďalšej degradácie pamiatkových 
hodnôt PZ – v tejto veci iniciujú v r. 2011 rokovanie so zástupcami mesta Tvrdošín 
a krajského stavebného úradu.  

� PZ Martin (Baroková): podklady potrebné na správne zapísanie PZ v operátoch katastra 
boli zaslané na príslušnú správu katastra spolu so zoznamom NKP v území 

� PZ Kláštor pod Znievom (Baroková): podklady potrebné na správne zapísanie PZ v 
operátoch katastra boli zaslané na príslušnú správu katastra spolu so zoznamom NKP 
v území. 

� PZ Lúčka (Baroková): podklady potrebné na správne zapísanie PZ v operátoch katastra 
boli zaslané na príslušnú správu katastra spolu so zoznamom NKP v území. 

� PZ Kysucké Nové Mesto (Baroková): po predbežnej konzultácii s KPÚ Žilina, ktoré 
v rámci spracovávania Zásad navrhuje zmenu hraníc PZ, bolo KPÚ požiadané 
o vyjadrenie. 

� PZ Spišské Vlachy (Kowalski): návrh na nové vymedzenie (spresnenie) územia: 
rozpracovaný; z dôvodu neprehľadnosti získanej analógovej katastrálnej mapy zaslaná 
požiadavka na novú (vektorovú) katastrálnu mapu   

� PZ Zlaté Moravce (Kowalski): vymedzenie územia je správne, PZ evidovaná, avšak 
nesprávnym číselným kódom, je spracovávaný podnet na oprava záznamu v katastri  
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� PZ Oravský Podzámok (Pinčíková): prehodnotenie návrhu na zrušenie zaslané na MK SR  
Nad rámec harmonogramu bol zisťovaný stav evidovania v katastri nehnuteľností 
v pamiatkových zónach Rajec, Partizánska Ľupča, Tatranskej Lomnici, (Nižný) Medzev. Po 
zistení stavu boli zaslané žiadosti o záznam chránených skutočností do katastra a potreby 
úprav v Rajci, Partizánskej Ľupči, Tatranskej Lomnici.  

 
 

b) Návrhy na vyhlásenie pamiatkových zón – základný výskum území a spracovanie 
návrhov. 

T: 12/2010 
Z: OPÚ 
S: KPÚ 

Návrhy na vyhlásenia pamiatkovej ochrany území sa opierali nielen o zistené evidentné 
sústredené pamiatkové hodnoty v územiach, ale aj o odborné názory takých inštitúcií ako je 
SAV alebo FFUK Bratislava, poukazujúce na potrebu chrániť pamiatkové hodnoty v nich. 
Tendencia legislatívne chrániť tieto hodnotné celky však nie vždy nachádza jednoznačnú 
podporu u priamo dotknutej verejnosti a samospráv. S takouto situáciou sa stretol PÚ SR 
v prípade Blatnice, kde starostka nepripúšťa ani pamiatkovú ochranu hodnotných architektúr. 
Z tohto dôvodu, keďže ťažiskové objekty ľudového staviteľstva zatiaľ nie sú pamiatkovo 
chránené, bola zvolená taktika postupných krokov, kde v prvom rade je potrebné vyhlásiť 
pamiatkovú ochranu týchto objektov. Až nadväzne bude s obcou prejednávaný pripravovaný 
návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny. Podobný prípad sú i Skalické búdy a Ľubochňa, kde 
nosné architektúry len teraz prebiehajú procesmi vyhlásenia za nehnuteľné NKP. Pre súbor 
baťovskej architektúry v Partizánskom bol spracovaný Urbanisticko-historický výskum 
a návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny, ktorý bol postúpený do pripomienkového konania.  
 
 

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

▪ ochranné pásma nehnuteľných NKP podľa harmonogramu 
▪ ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu 

k definitívne upraveným hraniciam 
 T: 12/2010 

 Z: OPÚ, ONKP 
 S: KPÚ 

Úloha bola plnená priebežne, so snahou postupovať podľa plánu a harmonogramu, v súlade 
s krycím listom úlohy. Spracovanie návrhov na ochranné pásma (OP) a vedenie správnych 
konaní vykonávali zamestnanci Pamiatkového úradu SR, Odboru pamiatkových území 
a Odboru národných kultúrnych pamiatok, nasledovne: 
� OP Stará Ľubovňa, hrad – ukončené správne konanie a právoplatné rozhodnutie 

(Laczková)  
� OP Sklabiňa, hrad – ukončené správne konanie a právoplatné rozhodnutie (Laczková) 
� OP Šamorín, synagóga – ukončené správne konanie a právoplatné rozhodnutie (Guldan) 
� OP Slovenská Ľupča, hrad s areálom– spracovaný návrh ochranného pásma (Laczková), 

začatie správneho konania (Kowalski)  
� OP Lietava, hrad – návrh zaslaný na KPÚ na pripomienkovanie (Laczková) 
� OP Modrý Kameň, hrad – návrh zaslaný na KPÚ na pripomienkovanie (Laczková) 
� OP Ožďany, kaštieľ – správne konanie začaté, pripravuje sa definitívne znenie 

rozhodnutia (Zvarik) 
� OP Močenok, kalvária, kostol a kaštieľ – ochranné pásmo nebolo plánované, správne 

konanie sa začalo na základe naliehavého podnetu, rozhodnutie bolo vydané, vedie sa 
odvolacie konanie (Guldan) 



 19 

� OP Malá Mača, kostol – začalo sa nové, opakované konanie na vyhlásenie ochranného 
pásma (Guldan) 

� ďalšie predpokladané návrhy na vyhlásenie ochranných pásiem (Klenovec, Bratislava –
Prievoz, Bradlo, Sádok) sa zatiaľ nespracovávali kvôli priorite Súpisu pamiatok a kvôli 
nevyhláseniu za NKP (radnica Prievoz) 

� OP Krásna Hôrka, hrad – spracovaný návrh OP (textová časť, grafická príloha); materiál 
bol prerokovaný v OMK, prebieha správne konanie (Andráši) 

� OP Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica – rozhodnutie MK SR; bol spracovaný nový 
návrh na vyhlásenie, v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie KPÚ Banská Bystrica (Andráši) 

� OP Dolná Mičiná, kaštieľ – spracovanie doplnku k návrhu na vyhlásenie, vydané nové 
rozhodnutie, predložené na odvolanie na MK SR (Kowalski) 

� OP Hajná Nová Ves, kaštieľ – predloženie stanoviska k odvolaniu (Kowalski) 
� OP Hertník, kaštieľ, Kostol sv. Kataríny a Socha sv. Antona Paduánskeho – vydané 

právoplatné rozhodnutie (Baroková) 
� OP Nitrianska Blatnica, Kostol sv. Juraja s areálom – na základe vyjadrenia 

Archeologického ústavu SAV Nitra sa ďalej rozhodne o opodstatnení vyhlásenia OP alebo 
dovyhlasovania NKP archeologickej lokality v spolupráci (Baroková, Jaššo) 

� OP Banská Štiavnica, Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO – rozpracované, doplnenie 
podkladových materiálov o ďalšie informácie (Manažment plán lokality UNESCO - 
Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia). Úloha nadväzuje nielen 
na prípravu a spracovanie manažmentu lokality svetového dedičstva, ale i na nedoriešenú 
otázku právoplatného vyznačenia hranice územia UNESCO, spolu s MK SR a 
Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava riešená v rámci PHU č. 9c. 
(Ondrejkovičová, Tuhárska) 

� OP Plešivec, Šivetice – dopracovanie mapových príloh, návrhy sú pripravené na 
posúdenie v rámci OMK (Tuhárska) 

� OP Veľký Grob – dopracovanie návrhu (špecifikácia podmienok ochrany, mapová 
príloha), návrh bude odovzdaný na posúdenie OMK (Tuhárska) 

� OP Iža - Leányvár – spracovanie textovej časti návrhu na vyhlásenie (Glaser – Opitzová). 
 
 

d) Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 
 T: 3, 6, 9, 12/2010 

 Z: OPÚ, KPÚ 
 S: osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou, ÚEP 

V súčasnosti je viac rokov prebiehajúca úloha vo vysokom štádiu rozpracovania. Jednak 
prebieha finalizácia prác z predchádzajúceho obdobia, kde jednotlivé KPÚ musia podľa 
predchádzajúcich pripomienok doplniť a upraviť návrh zásad a vydať ich ako dokument na 
vykonávanie základnej ochrany a zároveň súčasť územného priemetu ochrany kultúrnych 
hodnôt územia, ktorý je podkladom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. 
Zároveň sa spracovávajú ďalšie zásady pre pamiatkové územia. Pretrváva problém 
s dopracovaním materiálov, ktoré boli zadané v externom prostredí, najmä s ohľadom na 
nedostatočné spracovanie výskumov externými osobami s osobitnou odbornou spôsobilosťou, 
ktoré najčastejšie nedostatočne zmapujú bežnú prax výkonu pamiatkovej ochrany v danej 
lokalite a s ňou súvisiace okruhy problémov.  

Urbanisticko-historické výskumy a návrhy zásad ochrany, obnovy a prezentácie 
pamiatkových hodnôt územia sú posudzované a prerokovávané na zasadnutiach Odborno-
metodickej komisie PÚ SR. Celkovo bolo spracovaných a predložených do OMK 20 
materiálov.  

Schválené boli zásady ochrany pre sedem pamiatkových území:  
Pamiatková zóna Stará Ľubovňa (KPÚ Prešov), Pamiatková zóna Veľká Tŕňa (KPÚ ...), 
Pamiatková zóna Vyšný Medzev (KPÚ Košice), Pamiatková rezervácia Ždiar 
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(správoplatnenie zásad, KPÚ Prešov, Bujnová a kol.), Pamiatková zóna Ľubica (urbanisticko-
historický výskum a návrh zásad boli schválené len ako podklad pre zásady, ktoré vydá KPÚ 
Prešov), Pamiatková zóna Turnianska Nová Ves (KPÚ Košice), Pamiatková rezervácia 
Bratislava, urbanisticko-historický výskum a zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej 
rezervácie (vzhľadom na úroveň spracovania pôvodného materiálu, niekoľko ďalších zásahov 
a opráv zabezpečil PÚ SR. Urbanisticko-historický výskum spracovaný externými 
dodávateľmi nebol schválený a autori nepotvrdili jeho ďalšie spracovanie. Na základe 
schválených pripomienok bude dopracovaná definitívna podoba a zásady budú vydané KPÚ 
Bratislava v prvom štvrťroku 2011).  

Po posúdení členmi Odborno-metodickej komisie boli vrátené na prepracovanie tri 
návrhy zásad na ochranu pamiatkového územia:  

� Pamiatková rezervácia Nitra (aktualizácia a dopracovanie bez prerokovania v OMK) 
� Pamiatková zóna Hybe (vrátené na prepracovanie a opätovné predloženie) 
� Pamiatková zóna Banská Hodruša, aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia, 

prepracované a predložené na posúdenie (KPÚ Banská Bystrica (Nižňanská, 
Chovanová).  
V prípade jedného územia, Pamiatková zóna Bratislava - Vajnory, bol schválený 

urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových 
hodnôt územia spracovaný na základe objednávky obce externým odborným dodávateľom bol 
schválený len ako podklad pre zásady, ktoré vydá KPÚ Bratislava.  

Do konca roku boli spracované a zaslané na posúdenie zásady pre deväť území: 
� Pamiatková rezervácia Nitra (po oprave odovzdané na posúdenie (KPÚ Nitra, Gažiová 

a kol.) 
� Pamiatková zóna Stankovany - Podšíp (spracované a doplnené podľa pripomienok, 

KPÚ Žilina) 
� Pamiatková zóna PZ Rusovce (spracované a predložené na posúdenie, KPÚ 

Bratislava, Ferus) 
� Pamiatková rezervácia Trenčín (spracované externým dodávateľom, predložené na 

posúdenie) 
� Pamiatková rezervácia Trnava (spracované a predložené na posúdenie, KPÚ Trnava) 
� Pamiatková zóna Banská Hodruša (po oprave), 
� Pamiatková zóna Hybe (spracované a doplnené podľa pripomienok, KPÚ Žilina) 
� Pamiatková zóna Markušovce (po oprave),  
� Pamiatková zóna Martin (spracované a predložené na posúdenie, KPÚ Žilina, Marček 

a kol.). 
V rámci plnenia úlohy sa uskutočnili aj ďalšie činnosti:  

� spracovanie zásad pre pamiatkovú zónu Prešov - Solivar (PÚ SR, Kubeková). 
� aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Trnava (KPÚ 

Trnava) 
� aktualizácia zásad ochrany Pamiatkovej zóny Skalica (KPÚ Trnava) 
� odovzdanie Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia 

Pamiatkovej zóny v Beckove obci Beckov a ich správoplatnenie (KPÚ Trenčín) 
� rozpracovanie urbanisticko-historického výskumu Pamiatkovej zóny Nitrianske Pravno 

(KPÚ Trenčín) 
� spracovanie podkladov na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny Nitra - Staré Mesto (KPÚ 

Nitra, Viršík 
� oprava a doplnenie materiálu o archeológiu Zásady ochrany Pamiatkovej zóny mesta 

Topoľčany – Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany (KPÚ Nitra, Gažiová a 
kol.) 

� oprava a doplnenie materiálu o archeológiu Zásady ochrany Pamiatkovej zóny mesta 
Topoľčany – Stummerova ul. s areálom „starej“ nemocnice (KPÚ Nitra, Gažiová a kol.) 



 21 

� spracovanie zásad ochrany pre pamiatkovú zónu Kysucké Nové Mesto (KPÚ Žilina, 
Lehutová a kol.) 

� oprava a korigovanie textovej časti Zásad ochrany pamiatkovej zóny Liptovský Hrádok 
v zmysle platného územného vymedzenia jej hraníc (KPÚ Žilina, Gojdič) 

� dopracovanie grafickej časti zásad ochrany Pamiatkovej zóny Babiná (KPÚ Banská 
Bystrica, Fillová) 

� spracovanie zásad pre pamiatkovú zónu a pamiatkovú rezerváciu Kremnica – banské 
diela (KPÚ Banská Bystrica, Maršalková) 

� spracovanie zásad pre pamiatkovú zónu Kremnické Bane (KPÚ Banská Bystrica, 
Maršalková) 

� doplnenie a prepracovanie podľa pripomienok zásad pre Pamiatkovú zónu Zvolen (KPÚ 
Banská Bystrica, Fillová) 

� zaslanie na posúdenie zásad pre pamiatkovú zónu Brezno vypracovaných externým 
dodávateľom (KPÚ Banská Bystrica, Fillová) 

� aktualizácia zásad pre pamiatkovú rezerváciu Bardejov (KPÚ Prešov, Mgr. Ličková 
a kol.) 

� správoplatnenie zásad pre pamiatkovú zónu Lipovce – Lačnov (KPÚ Prešov, Glos a kol.) 
� aktualizácia zásad úre pamiatkovú rezerváciu Kežmarok (KPÚ Prešov, Bujnová) 
� schválenie zásad pre pamiatkovú zónu Stará Ľubovňa (KPÚ Prešov, Glos a kol.) 

 
 

e) Spracovávanie podkladov pre vydanie nariadenia vlády SR k prevyhláseniu 
pamiatkových rezervácii ľudovej architektúry. 

 T: 6/2010 
 Z: OPÚ 

V rámci úlohy sa aktualizujú podklady, spracovávané v rámci PHU v r. 2006, avšak 
nedotiahnuté v správnom konaní do polohy materiálu na rokovanie vlády. Podľa novej 
požiadavky MK SR boli podklady pripravené aj v digitálnej podobe, prebiehalo získavanie 
stanovísk od KPÚ, dotknutých samospráv a samosprávnych krajov.  

Riešenie úlohy v duchu pokynov MK SR sa zmenilo po rokovaní na Úrade katastra 
o rozsahu potrebných podkladov a postupe pri zavádzaní chránených území a ochranných 
pásiem do katastra nehnuteľností. Pre zanesenie hranice na základe právnych predpisov 
v oblasti katastra je potrebný podklad verifikovaný autorizovaným geodetom. Aj z toho 
dôvodu, že takto pripravený materiál predstavuje neplánovanú veľkú finančnú záťaž, PÚ SR 
pristúpil k riešeniu úlohy tak, že do konečnej návrhovej podoby spracoval len tie územia, 
u ktorých si stav ochrany pamiatkových hodnôt vyžaduje zmenu. Konkrétne takto spracoval 
PRĽA Vlkolínec, Španiu Dolinu, Sebechleby a Osturňu. Všetky materiály boli zaslané na 
vyjadrenie dotknutým samosprávam a samosprávnym krajom, ako aj KPÚ. V prípade Španej 
Doliny bolo uskutočnené aj osobitné prerokovanie návrhu na obecnom úrade. V súvislosti 
s ostatnými územia pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry, kde boli zistené odchýlky 
pôvodného vymedzenia od aktuálneho stavu katastra (Podbiel, Veľké Leváre, Plavecký Peter, 
Ždiar, Brhlovce) boli odoslané žiadosti o vykonanie záznamu chránených skutočností na 
príslušné správy katastra. Pre PR Sebechleby – Stará Hora sa ešte dohľadávajú doklady 
pôvodného vyhlásenia a následne bude tiež oslovený príslušný kataster. 
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f) Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem: 
▪ zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia 

pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registra, 
▪ poskytovanie údajov z revízie a vyhlasovania pamiatkových území a ich 

 ochranných pásiem, 
▪ kompletizácia výmer parciel tých pamiatkových území, ktoré majú 

vyšpecifikovaný zoznam parciel po hranici aj vo vnútri územia, 
▪ digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov GIS, 
▪ poskytovanie digitálnych údajov do mapových priemetov GIS. 

T: priebežne 
Z: OŠIS 

S: OPÚ, ONKP 
 
 

g) Digitalizácia hraníc pamiatkových území  a ich  ochranných pásiem. 
T: 12/2010 

Z: OŠIS 
V rámci úloh pod bodmi f) a g) sa realizovalo dopĺňanie registrov pamiatkových území podľa 
právoplatných rozhodnutí MK SR o vyhlásení PZ, zmene a zrušení v lokalitách Pamiatková 
zóna Vrbov (vyhlásenie) a Pamiatková zóna Bratislava - Záhorska Bystrica (zrušenie 
vyhlásenia). Podľa právoplatných rozhodnutí PÚ SR o vyhlásení ochranného pásma bol 
doplnený zoznam platných ochranných pásiem v lokalitách Stará Ľubovňa – hrad, Sklabinský 
Podzámok – hrad, Šamorín – synagóga, Hajná Nová Ves – kaštieľ s areálom, Drienčany – 
kostol s areálom, Hodejov – kaštieľ a kúria, Kežmarok – ochranné pásmo MPR. 
 Riešenie úlohy si vyžiadalo tieto ďalšie činnosti: 
� kompletizácia výmerov parciel tých území, ktoré majú vyšpecifikovaný zoznam parciel po 

hranici aj vo vnútri územia; 
� digitalizácia hraníc pamiatkovývh území a iných aktualizovaných údajov do mapových 

priemetov GIS (PZ Ružomberok); 
� vytvorenie mapových podkladov pre Ministerstvo životného prostredia SR k veterným 

elektrárňam - historická zeleň, kalvárie, kaštiele a kúrie, kostoly, pamiatkové rezervácie 
a zóny, svetové kultúrne dedičstvo; 

� príprava mapových podkladov pamiatkových rezervácii a pamiatkových zón pre Agentúru 
životného prostredia; 

� svetové kultúrne dedičstvo - popis na CD, vytlačenie obálky na CD; 
� zostavenie aktuálnych mapiek pamiatkových rezervácií a zón; 
� GIS, vytvorenie prístupových kont pre KPÚ, návod na použitie pre KPÚ; 
� úprava, tlač a napaľovanie CD „Pamiatky na predaj“; 
� scanovanie, spájanie máp, konvertovanie katastrálnych máp z formátu VGI do formátu 

DGN; 
� vyhľadávanie a tlač parcelných máp z katastrálneho portálu; 
� technická pomoc pri vyhľadávaní, kreslení, konvertovaní mapových podkladov, tlač 

a napaľovanie CD pre potreby PÚ SR. 
� OPU spracoval digitálnu podobu hraníc PZ Martin a Kláštor pod Znievom, ako aj PRĽA 

Vlkolínec, Čičmany, Osturňa, Špania Dolina, Veľké Leváre, Ždiar, Podbiel, Brhlovce, 
Sebechleby-Stará Hora, Plavecký Peter.  
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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, prípadne areály na vyhlásenie za pamiatkové zóny. 
 

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

T:12/2010 
Z: ONKP 

S: KPÚ, ÚEP 
Úlohu pod uvedeným názvom zadalo Pamiatkovému úradu SR Ministerstvo kultúry SR 
listom č. MK 2684/2007-51/7708 z 15. 5. 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 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 (koniec 18. 
storočia, 19. storočie až 1. polovica 20. storočia). 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 SR zaradil úlohu do plánu hlavných úloh s dlhodobejším časovým 
rozpätím riešenia ako PHÚ č. 3. V roku 2007 bola spracovaná a schválená rámcová metodika 
úlohy, ktorá úlohu rozdelila na 3 etapy rôzneho vecného obsahu (1. etapa: terénna 
dokumentácia, spracovávanie elektronickej databázy objektov, 2. etapa: odborné hodnotenie 
a výber objektov na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, 3. etapa: spracovávanie podkladov na 
vyhlásenie objektov/súborov za kultúrne pamiatky a správne konania vo veci vyhlasovania 
kultúrnych pamiatok) v celkovom trvaní troch rokov, 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. Ako najväčšia prekážka sa javí postoj veľkej skupiny 
vlastníkov k zámeru dokumentovať pamiatkové hodnoty industriálu v ich vlastníctve 
(nekomunikujú, príp. znemožňujú prístup do objektov, negatívne reagujú na odbornú 
a legislatívnu argumentáciu a pod.), čo sa často odráža i na nízkej dokumentačnej hodnote 
terénneho výskumu. 

Možnosť riešiť PHÚ č. 3 ako prioritný projekt, finančne zabezpečený z prostriedkov 
MK SR a plánovaný na roky 2009 – 2011, sa ukázala ako významný stimul, ktorý v rokoch 
2009 a 2010 umožnil zabezpečiť externých spolupracovníkov. V porovnaní s rokom 2008, 
kedy úlohu plnili, popri ďalších rozsiahlych úlohách, najmä odborní pracovníci krajských 
pamiatkových úradov, sa tak mohol priebeh 1. etapy (terénna dokumentácia) zvýšiť viac ako 
dvojnásobne.  

Vzhľadom na to, že terénna dokumentácia je založená prevažne na práci externých 
spolupracovníkov, bolo v 1. polroku nutné čakať so začatím práce na pridelenie finančných 
prostriedkov v rámci prioritných projektov. Až následne po pridelení financií (t. j. od polovice 
apríla 2010) mohla zodpovedná riešiteľka konkrétne riešiť zabezpečenie postupu úlohy, 
začala koordinovať KPÚ (koordinačná porada sa uskutočnila koncom apríla) 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 (uzavretých 13 zmlúv). 
Okrem toho je uzavretá zmluva s MÚOP Bratislava (bezplatná spolupráca, iba režijné 
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náklady). Zmluvy s externými spolupracovníkmi bolo teda možné uzavrieť až veľmi neskoro 
a pracovať na úlohe intenzívnejšie sa mohlo začať až v 2. polroku 2010.  

V roku 2010 bolo spracovaných a odovzdaných 466 terénnych dokumentačných kariet 
t. j. 1071 objektov. Celkom je od roku 2008 do konca roka 2010 spracovaných 886 terénnych 
dokumentačných kariet t. j. 1726 objektov. 

V rámci realizácie úlohy jednotlivé KPÚ realizovali nasledovné činnosti: 
KPÚ Bratislava: 

V roku 2010 v rámci 1. etapy úlohy bola pozornosť sústredená na ukončenie 
mapovania a následného spracovania základnej dokumentácie a aktuálneho stavu 
industriálnych objektov, nezapísaných v ÚZPF, podľa stanovenej metodiky a to externými 
spolupracovníkmi (MÚOP Bratislava, PÚ SR). Terénne zisťovanie na území v pôsobnosti 
KPÚ Bratislava a spracovanie dokumentačných kariet je takmer ukončené, s možnosťou 
priebežného dopĺňania. Bol vykonaný archívno-historický výskum a spracovanie 
dokumentačných kariet na areál Pivovar STEIN v Bratislave. Následne, v rámci plnenia 
začatej 2. etapy PHÚ č. 3 bol spracovaný aj návrh na vyhlásenie troch objektov tohto areálu 
za NKP (PhDr. Habáňová). V 2. etape úlohy sa budú riešiť otázky selekcie a možností 
vyhlásenia ďalšej vytipovanej industriálnej architektúry za NKP z tejto kategórie, resp. 
rozšírenia objektovej skladby už zapísaných NKP na území Bratislavského kraja.  
KPÚ Trenčín: 

Kompletne spracoval šesť objektov dokumentačné karty aj s fotodokumentáciou 
k šiestim objektom v areály továrne - Prvá slovenská továreň na droždie, lieh a pokrmové 
masti“, účastinná spoločnosť Trenčín (Old Herold). V spolupráci s externistami boli 
spracované tieto terénne dokumentačné karty: 

- Okres Nové Mesto nad Váhom: Nové Mesto nad Váhom: Techna, Dujkov mlyn, 
Slovenské elektrárne, Gilanského mlyn Chmelinovec – mlyn, Obal, Palma, Plynojem, 
Sýpka, Vodárenská veža, Obilné silo, Elektráreň, Vzduchotechnika, Stará Turá: 
Chirana, Moravské Lieskové: Trafostanica, Horná Streda: Elektráreň, Kočovce: 
Liehovar, Sýpka, Častkovce : Mlyn, Podolie: Pálenica.  

- Okres Partizánske: Partizánske: Závody 29. augusta (12 objektov), Partizánske -
Šimonovany - tehelňa, Partizánske - Veľké Bielice – prekládková železničná stanica 
(11 objektov), Partizánske - Malé Bielice – Baťovo letisko (11 objektov), Bošany – 
koželužne (20 objektov), tehelňa, Brodzany –škrobáreň, Žabokreky nad Nitrou – 
octáreň, Klátová Nová Ves – vápenka (3 objekty), Skačany – pálenica, Malé Uherce –
mlyn ( 3 objekty), Chynorany – obilné silá nákupného družstva NUPOD (3 objekty) 

- Okres Prievidza: Handlová: Baňa Handlová – objekty nadzemné, kolónia (10 
objektov), Handlová sídlo: elektráreň, vodáreň, plynáreň, mlyn, silo (celá kolónia + 6 
objektov), Cígeľ: Baňa Cígeľ – objekty nadzemné (54 objektov) 

- Okres Ilava: Ilava: tzv. nový pivovar (3 objekty), Pruské: industriálny objekt 
Terénny výskum industriálnej architektúry v Trenčianskom kraji je ukončený. 
KPÚ Nitra: 
  Ukončil etapu spracovania terénnej dokumentácie v roku 2009 s tým, že 
formou dohody o vykonaní práce boli v 2. polroku 2010 spracované dokumentačné karty 
posledných piatich objektov v okrese Levice (4) a Nové Zámky (1).  
KPÚ Žilina: 
  Pracovisko Martin spolupracovalo pri realizácii dohôd s externými 
spolupracovníkmi (Ing. Kubík, Ing. Igrínyi). Pokračovalo sa v terénnej dokumentácii – 
spracovávanie terénnych dokumentačných kariet a analýzy hodnôt industriálnej architektúry. 
Prebratie terénnych dokumentačných kariet od externých spolupracovníkov (Ing. Kubík, Ing. 
Igrínyi), zodpovedný M. Marček (pracovisko Martin). Na PÚ SR bolo odovzdaných spolu 
s CD 29 kariet: 

- Chemicelulóza (Považské chemické závody, a. s.) – budova výrobná, rok 1890 
- Papierne (Tento Žilina – Metsä Tissue, a.s.) – budova výrobná, 30. roky 20. storočia 



 25 

- Stredoslovenská energetika, ul. Republiky –  budova bývalej ciachovne, rok 1908 
- Stredoslovenská energetika, ul. Republiky – budova administratívna, rok 1941 - 1943 
- Stredoslovenská energetika, Bytčická cesta – Elektrovod, rok 1950 
- Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke – bývalý závod Helios, rok 1893 
- Železnice SR, Hviezdoslavova – budova administratívna, zač. 20. storočia 
- Železnice SR, Hviezdoslavova – obytná kolónia – dom, 2. pol. 19. storočia 
- Zápalkáreň, Jánošíková – budovy výrobné a administratívne, komín, rok 1913 
- Tehelňa, Bytčická, budovy výrobné a sklady, komín, 50. roky 20. storočia 
- Kominársky dom, Mičurova  - budova administratívna, začiatok 20. storočia 
- Makyta, S. Sakalovej – budova výrobná, rok 1939 
- Píla pri kaštieli, Hollého – budova výrobná s funkčným gátrom, rok 1868 
- Pivovar Popper, S. Sakalovej – budova výrobná, komín, rok 1604 a 1868 
- Zápalkáreň, Pšurnovická – budova administratívna, kotolňa, komín, rok 1878 a 1913 
- Bavlnárske závody, Rybárpole – areál, založený v roku 1894 
- Bavlnárske závody, Rybárpole – kostol fabrický rím. kat. sv. Rodiny, rok 1914 a 1940 
- Bavlnárske závody, Rybárpole – most fabrický, roky 1894 - 1905 
- Bavlnárske závody, Rybárpole – škola fabrická, rok 1894 
- Požiarna zbrojnica, rok 1932 
- Celulózo-papierenský závod, Tatranská cesta – administratívna budova, obytná 

kolónia, rok 1943 
- Mlyn, časť Černová, cesta Pri Váhu č. 7, rok 1715 a 1847 
- Píla, časť Černová, cesta Pri Váhu č. 7, rok 1715 a 1847  
- Kožiarsky závod I, časť Ondrašová – administratívna a výrobná budova, komín, veža, 

rok 1948 
- Kožiarsky závod II, Garbiarska ul. – výrobná budova, 1. pol. 20. storočia 
- Kožiarsky závod III, časť Vrbica – vila majiteľa, výrobné budovy, 2. pol. 19. storočia 
- Drevospracujúci závod, Linapo I – obytná budova a výrobné budovy, rok 1856 a 1885  
- Drevospracujúci závod, Linapo II, časť Vrbica – administratívné a výrobné budovy, 

komín, rok 1885 
- Stredoslovenské konzervárne a liehovary, ul. M. Pišuta – výrobné budovy, komín, rok 

1867. 
KPÚ Banská Bystrica: 

1. etapa – terénna dokumentácia a vyhotovenie výstupov (terénnych dokumentačných 
kariet) industriálnej architektúry - vodné elektrárne Lopej, piesok, Jasenie, okr. Brezno, parná 
píla Podbrezová-Štiavnička, okr. Brezno, lepenkáreň Bujakovo, okr. Brezno, rafinéria 
Dubová, okr. Brezno, objekty železničnej stanice Podbrezová, okr. Brezno - 49 terénnych 
dokumentačných kariet, 7 krycích listov (Ing. arch. Maršalková, Mgr. Fillová). 
KPÚ Prešov: 

V roku 2010 pokračovanie na dokončení 1. etapy (terénny prieskum – vypracovanie 
terénnych dokumentačných kariet) – vypracovanie a zaslanie Dohôd o vykonaní práce s 
externistami (PÚ SR).  
Winková (externista): Kežmarok – pekáreň Gros, Poprad – Tatravagónka (Popradská vozovka 
a strojáreň), Poprad – papiereň, Poprad – Pivovar (Erste Zipser Dampfbrauerei und Mälzerei, 
A. G. in Poprad), Poprad-Matejovce – robotnícka kolónia, Poprad-Matejovce – Tatramat a.s. 
(dielňa na výrobu česadiel na dobytok C.A. Scholtz), Poprad-Matejovce – Službyt 
(administratívna budova C.A. Scholtz), Poprad-Matejovce – Vila Tatramat (vila Scholtz), Svit 
– Tatrapeko, a.s. (Východoslovenské pekárne, n.p. Košice – odštep. Závod Svit), Ľubotice 
(okr. PO) – Vodáreň (Wasserl). 
Sabol (KPÚ Prešov): Plaveč (okr. SL) – Liehovar (hospodársky dvor kaštieľa) 
Suchý (KPÚ Prešov): Tisinec (okr. Stropkov) – Tehelňa 
Odler (KPÚ Prešov): Domaňovce – liehovar, Spišské Podhradie  - ľadovne   
Úloha bola splnená, 1. etapa je ukončená. 
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KPÚ Košice: 
 Gembický: odborný garant a zabezpečovanie plnenia úlohy PHÚ 3/2010 Industriál – 
vybrané objekty okr. Spišská Nová Ves a Košice – okolie, spracovávané externým 
spolupracovníkom M. Lackom. Spolupráca s externým spolupracovníkom Mgr. M. Rímskym 
na tematickej úlohe: realizácie firmy Pittel-Brausewetter. KPÚ orientoval aktivity prioritne na 
územie mesta Košice, aby mohli byť prípadné podnety, návrhy na zápis, ešte zapracované do 
pripravovaného Súpisu pamiatok – Košice.  
 
 

b) Tvorba databázy industriálnej architektúry neevidovanej v ÚZPF. 
T: 12/2010 

Z: ONKP 
S: OŠIS 

Zodpovedná riešiteľka zabezpečila zmluvnú externú silu (Ing. arch. B. Molnárová), ktorá 
vkladá údaje z terénnych kariet do databázy. V roku 2010 sa vkladali terénne dokumentačné 
karty spracované v rokoch 2009 a 2010. Elektronicky bolo v roku 2010 spracovaných 274 
terénnych dokumentačných kariet, čo je spolu 1128 objektov. Začiatok práce sa zdržal skoro 
2 mesiace pre problémy okolo počítačového systému – obmedzenie použitia jestvujúcej 
aplikácie v dôsledku prípravy a migrácie dát do novej aplikácie, čo sa dotklo najmä počítačov 
pracujúcich s databázou. 

 
 
 
c) Analýza a vyhodnocovanie industriálnej architektúry s cieľom vytipovať 

budovy/areály na vyhlásenie za NKP, spracovávanie podnetov a podkladov na 
vyhlasovanie objektov za NKP. 

T: priebežne 
Z: ONKP 

S: ÚVŠS, KPÚ, EPÚ 
V prvom polroku 2010 boli garantom úlohy oslovení 4 odborníci na členstvo v pracovnej 
subkomisii pri PÚ SR, ktorá by uskutočňovala predbežnú selekciu terénnej dokumentácie 
industriálu. Po tomto vyhodnotení by bol výber industriálu (podľa území, resp. tém) 
predkladaný ako podnety Komisii pre posudzovanie pamiatkového fondu na posúdenie. 
Odhaduje sa optimálny počet členov 3 + 1 garant za príslušný kraj + gestor PÚ SR (Šulcová). 
So zreteľom na to, že sa (bez gestora a garanta KPÚ) počíta s honorovaním ich činnosti 
formou dohody o vykonaní práce, musela by selekcia všetkej terénnej dokumentácie 
industriálu prebehnúť v období max. 3 mesiacov, pričom plné nasadenie a hladký priebeh 
práce subkomisie (odhadom max. 6 celodenných zasadaní) je náročné na čas ako i na prípravu 
podkladov.  

Spracovávanie podnetov a podkladov na vyhlasovanie objektov za NKP bolo riešené 
nasledovne: 

Komisii pre posudzovanie pamiatkového fondu bol dňa 25. 2. 2010 predložený 
podklad na vyhlásenie kultúrnej pamiatky Bratislava – továreň Matador s areálom 
(vypracovala Šulcová). Podklad bol schválený a postúpený na OŠIS na začatie správneho 
konania na účel vyhlásenia. Správne konanie bolo vyhlásené 11. 3. 2010, dňa 29. 6. 2010 
vydal PÚ SR rozhodnutie o zastavení konania. V súvislosti s prioritou spracovávania  Súpisu 
kultúrnych pamiatok okresu Martin bol 24. 3. 2010 Komisii pre posudzovanie pamiatkového 
fondu predložený súbor (výber) 11 kariet terénnej dokumentácie industriálu okresu Martin 
spracovaný v roku 2009, ako vytipované podnety na vyhlásenie za NKP. Odsúhlasených 5 
podnetov (2 solitéry, 3 areály). KPÚ Žilina, pracovisko Martin bolo vyzvané, aby overilo 
deklarované pamiatkové hodnoty objektov, perspektívu ich zachovania a stanoviská 
vlastníkov. V súvislosti s prípravou Súpisu kultúrnych pamiatok okresu Hlohovec bol Komisii 
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pre posudzovanie pamiatkového fondu v apríli 2010 predložený podnet na vyhlásenie tehelne 
zo zač. 20. storočia v Hlohovci za kultúrnu pamiatku (vypracovala Šulcová). Komisia 
podmienila svoj súhlas prerokovaním a súhlasným stanoviskom majiteľa tehelne s vyhlásením 
za kultúrnu pamiatku. Ďalej bol predložený komisii návrh KPÚ Košice, pracovisko Rožňava 
na vyhlásenie Tabakovej továrne s areálom v Smolníku za národnú kultúrnu pamiatku. 
Vyhlásenie jedného z odporúčaných objektov areálu (dvojpodlažná menšia budova pri ulici) 
za súčasť národnej kultúrnej pamiatky podmienila komisia preukázaním jeho pamiatkových 
hodnôt, upresnením dátumu vzniku a funkcie v rámci areálu. Konanie bolo presunuté vo 
vzťahu k finančným prostriedkom na rok 2011. 
 
 
 
4. Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
 

a) Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva – európsky seminár 
UNESCO pre manažérov lokalít svetového dedičstva. 

T: 3/2010 
Z: OPÚ 

S: KPÚ Prešov, ÚVŠS, ÚEP 
Európsky seminár Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva sa konal 
v dňoch 23. – 26. marca 2010 v priestoroch hotela Astória v Bardejove, časť Bardejovské 
Kúpele, a bol zameraný na problematiku zlepšenia riadenia turizmu v lokalitách svetového 
dedičstva. Pamiatkový úrad SR toto podujatie organizoval v spolupráci s Ministerstvom 
kultúry SR, Mestom Bardejov, Slovenskou komisiou pre UNESCO a UNESCO Paríž. 
Seminár bol zakončením série podujatí (Francúzsko, marec 2008, India, apríl 2009, 
Švajčiarsko, Čína, september 2009), organizovanej organizáciou UNESCO a Centrom 
svetového dedičstva s cieľom vytvárať spoločnú politiku a metódy, ktorými sa bude riadiť 
systém usmernenia turizmu v lokalitách SKD. Neustále vzrastajúci turistický ruch v týchto 
lokalitách predstavuje v súčasnej dobe stále vyššie ohrozenie pre zachovanie ich jedinečnej 
(univerzálnej) svetovej hodnoty. V úsilí predísť zhoršeniu stavu zachovania autenticity 
a integrity lokalít SKD a prispieť k náprave tohto stavu, organizátori pripravili seminár, 
ktorého cieľom bolo rozvinúť zručnosti a posilniť kapacity riadenia v oblasti cestovného 
ruchu poukázaním na teoretické, ale hlavne praktické ukážky pozitívnych príkladov, majúcich 
na zreteli zachovanie hodnoty svetového kultúrneho, ale aj prírodného dedičstva.  

Snahou organizátorov bolo pripraviť podmienky pre získanie nových informácií a 
výmenu skúseností odborníkov v oblasti manažmentu svetového dedičstva, zameraných 
nielen na zmiernenie negatívneho dopadu turizmu, ale predovšetkým na pozitívne využitie 
riadeného cestovného ruchu v prospech dobrého stavu zachovania lokalít SKD. Predmetom 
seminára bolo aj zlepšenie riadenia SKD všeobecne, vytvorenie siete manažérov v tejto 
oblasti, možnosti partnerstva, výmena skúseností, diskutovanie spoločných problémov 
a hlavne diskutovanie princípov udržateľného cestovného ruchu v lokalitách SKD. Na 
seminári sa zúčastnilo viac ako 80 odborníkov v oblasti ochrany SKD, manažérov svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva, pedagógov z univerzít a i. z Bosny a Hercegoviny, Českej 
republiky, Chorvátska, Fínska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska 
a samozrejme zo Slovenska. Odborne podujatie zabezpečovali experti z Francúzska (Hervé 
Barré, programový špecialista „Kultúra, turizmus a rozvoj“, UNESCO Paríž), Izraelu (Giora 
Solar, expert ICOMOS v oblasti riadenia lokalít svetového dedičstva z Tsur Hadassah), 
Nemecka (Wolfgang Koelisch, ICOMOS – ICTC z Berlína a Peter Henrich, Deutsche Limes 
Commission zo Salsburgu), Švédska (Katri Lisitzin, zástupca ICCROM z Upsaly), Talianska 
(Jukka Jokilehto, zástupca ICCROM z Ríma, Veľkej Británie (Jane Brantom, expertka 
v oblasti turizmu svetového dedičstva z Newcastle), Českej republiky (Václav Váňa, NPÚ 
Praha), Maďarska (Gábor Soós, KOH Budapešť) a Slovenska (Ivan Vološčuk, IUCN 
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z Tatranskej Lomnice a Kristína Markušová z KPÚ Košice). Celkovo sa seminára zúčastnili 
účastníci zo 16 krajín Európy a Izraelu. Na otvorení seminára sa zúčastnili zástupcovia MK 
SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a primátor 
mesta Bardejov. Do odbornej prípravy podujatia bol zapojený aj Arthur Pedersen, autor 
manuálu pre riadenie turizmu v lokalitách svetového dedičstva, Joan Reguant, odborník na 
ochranu kultúrnej krajiny (ICOMOS Andora). Všetci títo experti boli zárukou vysokej 
odbornej kvality podujatia. Z prezentácií jednoznačne vyplynulo, že manažment plány 
turizmu lokalít SKD by mali byť samozrejmá a nevyhnutná súčasť každého ich riadiaceho 
plánu.  

Súčasťou seminára bola aj exkurzia - obhliadka aktuálneho stavu zachovania 
a diskutovanie manažmentu 2 častí SKD na Slovensku - Historického centra mesta Bardejova, 
jeho židovského suburbia a  Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka - 
v Ladomirovej, Bodružale a v Hervartove. Srdečné prijatie a sprievodný program, ktoré pre 
účastníkov pripravili obce, miestne cirkevné zbory, mesto Bardejov a KPÚ Prešov boli 
pozitívnym príkladom regulovaného cestovného ruchu a jeho prínosu na stav zachovania 
týchto lokalít.  

V závere seminára účastníci prerokovali a schválili navrhnuté Princípy pre udržateľný 
cestovný ruch v lokalitách SKD a odporučili, aby boli prerokované a prijaté Výborom 
svetového dedičstva na jeho 34. zasadnutí, ktoré sa bude konať 25. júla – 3. augusta 2010 
v Brazílii, čím sa vytvorí teoretický základ pre udržateľný cestovný ruch a bude potom už 
záležať len na ich dôslednom aplikovaní. Tieto princípy, rovnako ako závery zo seminára, sú 
publikované na http://www.pamiatky.sk/pamiatky/domov/archiv-aktualit. O seminári bola 
podaná informácia do časopisu Pamiatky a múzeá 2/2010.  

PÚ SR pripravoval vydanie zborníka z podujatia (zabezpečenie rukopisov od 
účastníkov, preklady abstraktov článkov do anglického jazyka, predbežná kalkulácia nákladov 
a obstaranie cenových ponúk na tlač, komunikácia so spracovateľom tlačového vyhotovenia 
zborníka – ClaraDesign Studio, Čenkovce.) 

 
 

b) Metodický deň k otázkam obnovy nehnuteľných NKP – sanovanie fasád a 
odvlhčovanie 

T: 10/2010 
Z: OPÚ 

S: ÚVŠS, ÚEP 
PÚ SR zorganizoval podujatie v dňoch 21. - 22. 10. 2010 v Červenom Kláštore s prednáškami 
piatich renomovaných slovenských a českých špecialistov. Boli zamerané na oboznámenie 
odborných pracovníkov jednotlivých KPÚ o možných príčinách a dôsledkoch zavlhnutia 
a zasolenia muriva a stavieb, o používaných postupoch a spôsoboch ich vysušenia, odsolenia 
a prípadnej sanácie, ako aj o vyskytujúcich sa nedostatkoch a chybách v používaných 
postupoch a pri realizačných prácach. Podujatia sa zúčastnilo 44 zamestnancov PÚ SR 
a KPÚ. Informácia o podujatí bola predložená redakcii časopisu Informátor. 
 
 

c) Metodický deň Koncepčné a metodické princípy obnovy ranostredovekej sakrálnej 
architektúry v nadväznosti na výsledky seminára z roku 2009. 

T: po vydaní zborníka Monumentorum Tutela č. 22 
Z: ONKP, OPÚ 
S: ÚVŠS, ÚEP 

Podujatie malo nadviazať na vydanie zborníka, ktorý však bol vydaný až na konci roku 2010.  
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d)  Metodický deň Vyhodnotenie pamiatkových hodnôt industriálnej architektúry na 
Slovensku v nadväznosti na výsledky terénneho prieskumu v rokoch 2008 – 2009. 

T: 9/2010 
Z: ONKP 

Metodický deň Vyhodnotenie pamiatkových hodnôt industriálnej architektúry na Slovensku 
s garantmi úlohy PHÚ č. 3/2010 za jednotlivé KPÚ sa uskutočnil na PÚ SR dňa 19. 4. 2010.  

 
e) Metodický deň PÚ SR a krajských pamiatkových úradov na tému Rozhodnutia 

prvostupňových orgánov – problémy, nedostatky, skúsenosti. 
T: 2. polrok 2010 

Z: OPR 
Metodický deň na tému Rozhodnutia prvostupňových orgánov – problémy, nedostatky, 
skúsenosti sa uskutočnil dňa 30. 9. 2010 na Sliači. 

 
 
 
5. Vedecko-výskumné projekty. 
 

a) Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Korpus európskej architektúry do 
roku 1000, prioritne systematický pamiatkový výskum lokalít v European 
Herritage Label: Kostol sv. Margity Antiochijskej a  výskum archeologických 
nálezísk v katastrálnom území Kopčany a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod 
Tribečom a výskum archeologických nálezísk v k. ú. Kostoľany pod Tribečom. 
Príprava publikácie o archeologickom výskume Kopčany – Kostol sv. Margity 
Antiochijskej. 

T: 12/2010 
Z: KPÚ Bratislava 

S: ÚVŠS, ÚEP 
Kostol sv.Margity Antiochijskej v Kop čanoch: 
� Pokračovanie záchranného výskumu pohrebiska na polohe Za jazerom pri sv. Margite, 
časť Kačenáreň. Dokumentácia dvoch horizontov  pochovávania z 9. – 10. storočia. 

� Spracovanie základnej topografickej analýzy polohy Za jazerom pri sv. Margite 
a definovanie základných sídelných horizontov v 9. – 10. storočí. Revízia nálezov 
z výskumu Ľ. Kraskovskej v roku 1961 a 1964 a jej prezentácia na ITM Mikulčice 2010 
v štúdii Postavenie Kostola sv. Margity v sídliskovej štruktúre polohy Za jazerom pri sv. 
Margite. 

� V rámci spracovania výsledkov výskumu interiéru kostola v rokoch 1998 – 2000 do tlače 
bol dokončený katalóg mincí (J. Hunka, A. Fiala). 

� V spolupráci s reštaurátorskými ateliérmi Archeologického ústavu AV ČR Praha, v. v. i. 
bola vyhotovená v súvislosti s prípravou publikácie o Kostole sv. Margity materiálová 
a chemickotechnologická analýza nálezov z cintorína pri Kostole sv. Margity 
a publikovaná v Archeologických rozhledoch LXII-2010 pod titulom Restaurátorsko-
konzervátorský pruzkum vybraných nálezu z lokality Kopčany (spolu s J. Hošekom, E. 
Ottenwelter a J. Dědom). 

� Topografický výskum historických komunikácií v katastri Kopčian pokračoval 
katalogizáciou nálezov z terénnej prospekcie detektorom na polohe Za Novou Struhou (E. 
Bukovčanová). 

� Na základe výskumu katastra Kopčany v rokoch 1998 – 2010 boli spracované kompletné 
podklady pre vydanie publikácie Kopčany. Turistický sprievodca (vydaný obcou 
Kopčany) 
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Kostol sv.Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom: 
� V rámci spracovania výskumnej dokumentácie revízneho výskumu v sonde III Dr. 

Habovštiaka z roku 1965 sa uskutočnila petrografická a technologická analýza korálikov 
náhrdelníka z hrobu 78 (D. Staššíková-Štukovská), zrevidovala a digitalizovala sa 
grafická terénna dokumentácia.  

� V spolupráci s Archeologickým ústavom AV ČR Praha, v. v. i. sa vykonal revízny 
výskum interiéru kostola, ktorý priniesol nález pozostatkov konštrukcie staršieho 
predrománskeho dreveného kostola. 

� Na základe výsledkov revízneho výskumu interiéru kostola bol vypracovaný v spolupráci 
s Archeologickým ústavom AV ČR Praha, v. v. i. analytický materiál o pôvodných 
podlahách v kostole pre účely prebiehajúcej pamiatkovej obnovy objektu.  

� Na základe výsledkov výskumu kostola v rokoch 2006 – 2009 boli vypracované odborné 
podklady pre medzinárodnú architektonickú súťaž na dokončenie pamiatkovej obnovy 
exteriéru a interiéru kostola, ktorú vypísala Farnosť Ladice. 

� Objav dreveného kostola - predchodcu kamenného predrománskeho Kostola sv. Juraja bol 
publikovaný v zborníku z ITM Mikulčice 2010 a na konferencii Ranostredoveká sakrálna 
architektúra Nitrianskeho kraja v Nitre. 

 
V roku 2010 bol Európskou komisiou schválený medzinárodný projekt Kolíska 

európskej kultúry 2010 – 2015 (CEC 2010-2015), ktorého cieľom je výskum, dokumentácia 
a propagácia lokalít na území bývalej Francie Medie z obdobia 850 – 1050, ktoré reprezentujú 
počiatky procesu kultúrneho zjednocovania Európy. Pamiatkový úrad SR zastupuje v tomto 
projekte Slovenskú republiku. Vedecko-výskumný projekt Korpus európskej architektúry do 
roku 1000, časť Korpus včasnostredovekej architektúry na Slovensku sa stal od roku 2011 
podprojektom projektu EÚ Kolíska európskej kultúry 2010 – 2015. Reprezentačnou lokalitou 
z územia Slovenska je Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. 

 
 

b) Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu stavebníctva a architektúry 
SAV Bratislava Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova. 

T: 12/2010 
Z: ONKP, OPR 

V rámci riešenia projektu sa uskutočnili tieto činnosti: 
� dokončenie Inventarizácie okien a dverí na Liečebnom dome Palace v Sliači,  
� spracovanie článku Liečebný dom Palace v Sliači – k otázke obnovy architektúry 

medzivojnových sanatórií (17 normostrán) 
� spracovanie článku Obnova fasády alebo zateplenie objektu? Správa o rekonštrukcii fasád 

jedného z Legiodomov v Bratislave (10 normostrán) 
� spracovanie kapitoly Problémy a ciele pamiatkovej ochrany modernej architektúry do 

pripravovanej publikácie, 
� podklady a príprava vedeckého kolokvia Moderná architektúra ako pamiatka, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 11. 11. 2010 vo Výstavných priestoroch Ústavu architektúry SAV 
Bratislava, interdisciplinárna odborná diskusia (panelant D. Haberland). 

 
 

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

T: 12/2010 
Z: OOA, OdGD 

Počas riešenia projektu prebiehal bibliografický výskum a archívny výskum v slovenských 
a zahraničných archívoch k danej téme a zadaným heslám. Rozpracovaný je výskum 
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sakrálnych objektov a hradov v lokalitách na západnom, strednom i východnom Slovensku 
(Žažová). K týmto lokalitám bola spracovaná bibliografická rešerš (Reichardtová). K danej 
téme sa digitalizujú archívne dokumenty zo zbierok archívu PÚ SR. Zdigitalizované 
dokumenty sa evidujú a ukladajú na CD a DVD nosičoch. Do konca roka bolo 
zdigitalizovaných 81 dokumentačných jednotiek, čo je cca 300 výkresov (Plávková, 
Višváderová). 
 
 
 
6. Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok 
za rok 2009. 
  

a) Spracovanie podkladov. 
T: 6/2010 

Z: KPÚ 
b) Vyhodnotenie ukončených akcii obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 

2009.  
 T: 11/2010 

 Z: OŠIS 
c) Zavedenie výsledkov obnovy a reštaurovania za rok 2009 do databáz registrov 

hnuteľných a nehnuteľných NKP. 
T: 12/2010 

Z: OŠIS 
Cieľom úlohy je vyhodnotiť ukončené akcie reštaurovania a obnovy hnuteľných 
a nehnuteľných NKP z hľadiska zachovania ich pamiatkových hodnôt, sledovanie obnovy 
NKP v dlhodobom horizonte 20 a viac rokov a analýza pamiatkového fondu z hľadiska jeho 
stavu a využitia. Všetky KPÚ odovzdali potrebné podklady za svoje obvody. V mesiacoch 
september – november 2010 prebiehalo testovanie s formulármi ukončených akcií obnovy, 
ktoré boli vyhodnotené v roku 2009. Posledné závady boli odstránené 29. 11. 2010. 
V mesiacoch 12/2010 a 1/2011 bola naplnená databáza ukončených akcií obnovy, 
vyhodnotených v roku 2010. Spracovaných je 5 krajov: Prešov, Žilina, Trenčín, Nitra, Košice. 
 V rámci plnenia úlohy jednotlivé KPÚ uskutočnili tieto činnosti: 
KPÚ Bratislava: 

Pracovníci KPÚ Bratislava sa štátnym, resp. pamiatkovým dohľadom a inou odbornou 
činnosťou podieľali na obnove nasledovných NKP, ktorá bola ukončená v roku 2009, celkom 
16 NKP:  
ÚZPF č. 10745/1-2 Dunajská Lužná - Socha Madony s dieťaťom, reštaurovanie 
ÚZPF č. 460/1-6 Marianka - Súbor mariánskych kaplniek, umelecko-remeselná obnova 
omietok, kovových a kamenných prvkov 
ÚZPF č. 454/2 Marianka - Kostol Narodenia Panny Márie, III. etapa obnovy, sanácia proti 
vlhkosti 
ÚZPF č. 494/0 Most pri Bratislave - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, obnova 
stredovekej časti kostola 
ÚZPF č. 703/0 Rusovce - Kostol sv. Víta,  obnova fasád, reštaurovanie 
ÚZPF č. 198/1 Bratislava - Dóm sv. Martina, obnova a reštaurovanie kaplnky sv. Jána 
Almužníka, exteriér 
ÚZPF č. 386/0 Bernolákovo - Kostol sv. Štefana, obnova kamenných portálov 
ÚZPF č. 78/2 Bratislava - Kostol Povýšenia Sv. Kríža, „Klarisky“,  reštaurovanie veže 
ÚZPF č. 281/3 Bratislava - Dom rehole Milosrdných, udržiavacie práce, fasády- Kláštor 
„Milosrdných bratov“ 
ÚZPF č. 675/0 Bratislava –Lamač, Pomník padlým, reštaurovanie 
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ÚZPF č. 399/0 Bratislava, Galandova 4 - Vila so záhradou, obnova náteru fasád  
ÚZPF č. 487/0 Bratislava, Kozia 13 - Dom bytový,  umelecko-remeselná obnova hlavnej 
fasády  
ÚZPF č. 600/0 Bratislava, Palisády 18 - Dom bytový, umelecko-remeselná obnova hlavnej 
fasády a strechy 
ÚZPF č. 494/0 Bratislava, Podjavorinskej 1 - Škola so záhradou,  obnova strechy 
ÚZPF č. 750/0 Bratislava, Škarniclova 1 - Škola,  obnova fasád a vstupného exteriérového 
schodiska 
ÚZPF č. 82/1-3 Bratislava, Klobučnícka 4 - Dom bytový s areálom,  rekonštrukcia podkrovia. 
KPÚ Trenčín: 

Spracovaných bolo 21 listov ukončených obnov alebo jednotlivých etáp obnov za rok 
2009. 

KPÚ Nitra: 
 K stanovenému termínu boli zaslané údaje ku celkom 33 ukončeným akciám obnovy: 
Šaľa, Dom ľudového bývania Šaľa (A. Dudová) 
Maňa, r. kat. kostol Sedembol. Panny Márie - vstupné dvere (A. Dudová) 
Topoľčany, Kalvária  – Kaplnka kalvarijná so súsoším Piety ( A. Jurišová) 
Topoľčianky, Kaštieľ – komoda, kabinet, stolička Sgabello, stoliky – súprava, stoličky – 
súprava, stolík nočný, stôl písací, stôl (A. Jurišová) 
Topoľčany, Vila pamätná (E. Gažiová) 
Norovce, Kaplnka (E.Gažiová) 
Topoľčany,  Dom meštiansky (E. Gažiová) 
Topoľčany, Kalvária(E. Gažiová) 
Topoľčany, Radnica (E. Gažiová) 
Topoľčany, Vila (E. Gažiová) 
Krnča, Pomník (I. Bielik) 
Komárno – Stará pevnosť, Ferdinandova brána (I. Tóth) 
Komárno – Radnica, dvere (I. Tóth) 
Nitra, Dom meštiansky – Farská 17 (R. Viršík) 
Nitra, Fara, r. k. – Farská 18 (R. Viršík) 
Jedľové Kostoľany, Veža strážna (R. Viršík) 
Nitra, Hrad (R. Viršík) 
Nitra, Dom meštiansky, Samova 1 (R. Viršík) 
Nitra, Palác mestský (Župný dom), Župné námestie 3 (R. Viršík) 
Bíňa, Rotunda Dvanástich apoštolov (Ž. Geričová) 
Devičany, Náhrobná doska (Ž. Geričová) 
Horša, Vodný mlyn (Ž. Geričová) 
Lúčnica nad Žitavou, Kostol (Ž. Geričová) 
Nitra, Hrad – Katedrála sv. Emeráma (Ž. Geričová) 
Pastovce, Kostol (Ž. Geričová) 
Šahy, kostol Nanebovzatia Panny Márie - vstupný portál (Ž. Geričová) 
KPÚ Žilina: 

Na PÚ SR boli v septembri 2010 zaslané podklady nasledovných NKP:  

č. ÚZPF Obec (okres) Názov NKP (PO) 
1322/2 Bytča (Bytča) Sobášny palác 
10721/0 Kysucké Nové Mesto (Kysucké Nové 

Mesto) 
Kostol sv. Jakuba 

4239/1-8 Kysucké Nové Mesto (Kysucké Nové 
Mesto) 

Oltár bočný Kalvárie 

315/0 Kvačany (Liptovský Mikuláš) Kostol sv. Kataríny 
Alexandrijskej  
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36/3 Turzovka (Čadca) Obraz oltárny 
35/3 Turzovka (Čadca) Obraz oltárny 
40/1-14 Turzovka (Čadca) Obrazy Krížovej cesty 
580/0 Martin (Martin) Budova administratívna 
632/0 Turčiansky Ďur (Martin) Rímskokatolícky kostol sv. 

Juraja 
2183/0 Turčiansky Peter (Martin) Rímskokatolícky kostol sv. Petra 
10691/0 Kaľamenová (Turčianske Teplice) Kúria 
397/1-3 Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš) Pamätník s vojenským 

cintorínom 
2037/0 Podbiel (Tvrdošín) Dom ľudový 
2859/2 Vlkolínec(Ružomberok) Stodola s maštaľou 
2861/2 Vlkolínec(Ružomberok) Stodola s maštaľou 
10484/2-3 Východná (Liptovský Mikuláš) Kostol s areálom 
10512/0 Ružomberok (Ružomberok) Banka 
11535/0 Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš) Budova administratívna 
 
KPÚ Banská Bystrica: 

Na PÚ SR boli v septembri 2010 zaslané podklady nasledovných NKP:  
č. ÚZPF 539/1 Kúria pamätná, Revúca (Ing. Huňavý) 
č. ÚZPF 409/0 Radnica, Jelšava (Ing. Huňavý) 
č. ÚZPF 3487/0 Dom meštiansky radový, Lučenec (Ing. arch. Pavlová) 
č. ÚZPF 3593/0, Dom vinohradnícky č. 919, PRĽA Sebechleby – Stará Hora (Ing. arch. 
Pavlová) 
č. ÚZPF 3590/0, Dom vinohradnícky č. 923, PRĽA Sebechleby – Stará Hora (Puškárová) 
KPÚ Prešov: 
  Ukončené akcie OBNOVA za rok 2009 - Spracovanie formulárov 
a fotografickej dokumentácie. Spolu za KPÚ Prešov odovzdaných 55 formulárov 
(zodpovedný riešiteľ Mgr. S. Hudáková): 
Levoča, Kláštorská 37, Škola, Č. ÚZPF 2767/0 (Ing. Jacková) 
Levoča, Mäsiarska 35, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 2802/2 (Ing. Jacková) 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 3, R. kat. kostol sv. Jakuba - Henckelova knižnica, Č.ÚZPF 
2892/0 (Ing. Jacková) 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 30, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 2919/0 (Ing. Jacková) 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 43, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 2932/0 (Ing. Jacková) 
Levoča, Nová 13, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 2968/0 (Ing. Jacková) 
Bijacovce, R.k.kostol Všetkých svätých a karner, Č. ÚZPF 622/1-2 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Galova 6, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 718/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Galova 77, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 720/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Galova 79, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 721/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Mariánske nám., Mariánsky stĺp, Č. ÚZPF 769/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Mariánske nám. 4, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 10895/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Mariánske nám. 5, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 744/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Mariánske nám. 7, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 108960 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Mariánske nám. 11, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 746/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Mariánske nám. 12, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 11353/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Mariánske nám. 29, Dom remeselnícky, Č. ÚZPF 3876/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Mariánske nám. 34, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 10897/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 6, Fara I., II. a múr ohradový, Č. ÚZPF 10752/1-3 (Ing. 
Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 9, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 724/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 18, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 728/0 (Ing. Odler) 
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Spišské Podhradie, Palešovo nám. 23, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 730/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 25, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 732/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 34, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 740/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 39, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 10892/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 43, Dom meštiansky, Č.ÚZPF 11556/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 46, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 11551/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 47, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 10894/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Palešovo nám. 50, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 10755/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Kúpeľná 41, Mlyn elektrický, Č. ÚZPF 724/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Prešovská 18, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 736/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Prešovská 58, Dom ľudový, Č. ÚZPF 737/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Prešovská 69, Sklad, Č. ÚZPF 11036/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Starý jarok 44, Dom meštiansky, Č. ÚZPF 761/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Štefánikova 6, Stanica mýtna, Č. ÚZPF 2370/0 (Ing. Odler) 
Spišské Podhradie, Štefánikova 78, Synagóga, Č. ÚZPF 10945/0 (Ing. Odler) 
Spišská Kapitula, Kanónia č.2, Č. ÚZPF 781/1 (Ing. Odler) 
Spišská Kapitula, kostol sv. Martina biskupa, Č.ÚZPF 782/0 (Ing. Odler) 
Olšavica č.38, Stodola, Č. ÚZPF 10823/3 (Ing. Odler) 
Vyšné Repaše č.49, Dom ľudový, Č. ÚZPF 11036/0 (Ing. Odler) 
Osturňa, Dom ľudový č. 202 (Ing. arch. Bujnová) 
Osturňa, Stodola s maštaľou v areáli roľníckeho dvora č.157 (Ing. arch. Bujnová) 
Osturňa, Stavba hospodárska v areáli roľníckeho dvora č.157 (Ing. arch. Bujnová) 
Poprad, Tatranská galéria - Elektráreň (Ing. arch. Maximová) 
Poprad, Podtatranské múzeum (Ing. arch. Maximová) 
Poprad, Pomník pri železničnej stanici (Ing. arch. Maximová) 
Gánovce, Rímskokatolícky kostol (Ing. arch. Maximová) 
Spišské Hanušovce, Rímskokatolícky kostol (Ing. arch. Maximová) 
Bardejov, R.k.kostol sv. Egídia, Súsošie Kalvária, Č.ÚZPF 21/1-5 (Mgr. P.Vološčuk) 
Ladomírová, G.k.kostol sv. Michala, Č.ÚZPF 213/1-4 (Mgr. P. Vološčuk) 
Ľubica, Kostol evanjelický a.v., Hlavný oltár, Č.ÚZPF 2086/1-4 (Mgr. P. Vološčuk) 
Kežmarok, Kostol evanjelický a.v., Chlapčenská empora, Č.ÚZPF 2582/0 (Mgr. P. Vološčuk) 
Poprad - Spišská Sobota, R.k.kostol sv. Juraja, Boží hrob, Č.ÚZPF 1676/0 (Mgr. P. Vološčuk) 
Prešov - Nižná Šebastová, R.k.kostol mena Ježiš a Mária, Oltár sv. Jána Nepomuckého, 
Č.ÚZPF 3068/1-7 (Mgr. P. Vološčuk) 
Prešov, Hlavná 139, Mestská škola, Č.ÚZPF 4099/0(Ing. Ľ. Suchý) 
KPÚ Košice: 
 KPÚ spracoval 15 ukončených obnov NKP za rok 2009. 
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7. Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. 
  Z: OŠIS 

a) Budovanie AIS OP – 3. etapa, roky 2008 – 2010 
� update a upgrade aplikácie (zadanie, testy, nasadenie), 
� Intranet – Share point – moduly: krycie listy, Obnova, Súčastí architektúry (SA), 
� sprístupnenie vybraných údajov všetkých nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok verejnosti na www.pamiatky.sk, 
� školenia pracovníkov KPÚ a PÚ SR (AIS OP, GIS, intranet, obnova), 
� GIS – technická podpora. 

Projekt Reminiscence - Portal Pamiatkového úradu SR pozostáva z dvoch etáp. V roku 2010 
sa realizovalo: 

- skúšobné nasadenie aplikácie AIS OP – evidencie (registre) hnuteľných 
a nehnuteľných NKP spolu s krycími listami NKP, registrami pamiatkových zón 
a pamiatkových rezervácií – testovanie, úprava dát; 

- intranetový portál Sharepoint – bude naplnený ďalšími údajmi a aplikáciami; 
- databáza vitráži bola rozšírená na všetky súčastí architektúry; 
- inštalácia HW infraštruktúry v centre PÚ SR a KPÚ je pred ukončením; 
- bola vykonaná migrácia existujúcich dát do AIS OP – REPO; 
- prezentácia hotových častí 1. etapy, špecifikované úlohy a ciele 2. etapy, taktiež 

zloženej z 2 fáz: Janus – Archív, WinAsu – Registratúra, Tlačové služby; 
- update podsystému GIS bude riešený v rámci GIS celého rezortu kultúry. MK SR 

pripravuje výberové konanie pre vypracovanie vykonávacieho projektu. 
 
 

 
b) Úlohy ÚZPF vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 v znení neskorších predpisov: 
� vedenie správnych konaní o vyhlásení, zmene a zrušení vyhlásenia vecí NKP, 
� spracovanie vlastných návrhov, 
� overenie zhody a posúdenia stavu NKP dočasne vyvážaných z územia SR, 
� vyhodnocovanie návrhov KPÚ na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie 

vyhlásenia veci za NKP a predkladanie do Komisie pre posudzovanie 
pamiatkového fondu. 

�  
Spomedzi cca 1865 podnetov bol vypracovaný zoznam 300 objektov, ktoré boli v roku 2010 
prioritne spracované, t. j. predložené do Komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu, 
spracované odporúčané návrhy, začaté správne konania na vyhlásenie veci za NKP, vydané 
rozhodnutia. Zoznamy boli odovzdané KPÚ na pripomienkovanie a doplnenie, na základe 
doručených pripomienok bol aktualizovaný súbor prioritných podnetov. 

Priority boli určené nasledovné: objekty vo Vysokých Tatrách – 28, objekty kúpeľnej 
osady Bardejovské kúpele – 16, Košice – 76, z toho 19 navrhlo KPÚ, Ľubochňa – bližšie 
nešpecifikované, Korytnica – bližšie nešpecifikované, Kvetnica – bližšie nešpecifikované, 
Ružomberok, Martin, Trenčín, Hlohovec, Piešťany, Nitra – okresy pripravované pre Súpis 
pamiatok, kaštiele, hrady, archeologické náleziská, Rakovice a iné vybrané ohrozené objekty. 

Celkovo bolo v súbore podnetov na vyhlásenie za NKP 1865 objektov, z ktorých je 
spracovaných 390 podnetov, t. j. vyhlásených, spracovaných návrhov alebo zamietnutých 
podnetov. V roku 2010 bolo k 1. 12. 2010 vydaných 251 rozhodnutí o vyhlásení, zmene alebo 
zrušení národnej kultúrnej pamiatky. Začatých bolo 258 správnych konaní.  
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Názov lokality a veci vyhlásenie – zmena - 

zrušenie 
referent PÚ SR 

Banský Studenec, rím .kat. kostol vyhlásenie Peter Škulavík 
Brhlovce, maštaľ s komorou vyhlásenie Peter Škulavík 
Vysoké Tatry, Starý Smokovec, meniareň vyhlásenie Peter Škulavík 
Krakovany -Stráže, súbor náhrobníkov zmena-zúženie Peter Škulavík 
Mýtne Ludany, kostol a arch. nález. cintorín vyhlásenie Peter Škulavík 
Bobrov, dom vyhlásenie Peter Škulavík 
Brieštie, zvonica vyhlásenie Peter Škulavík 
Ivachnová, kaplnka vyhlásenie Peter Škulavík 
Ružomberok-Hrboltová,kostol a cint. vyhlásenie Peter Škulavík 
Dolný Kubín, ev. kostol vyhlásenie Peter Škulavík 
Košice, opevnenie mests. zmena-rozšírenie Peter Škulavík 
Herľany, kúpele s areálom zmena-rozšírenie Peter Škulavík 
Liptovský Mikuláš-Demänová, zvonica vyhlásenie Peter Škulavík 
Slovany, r.k. kostol vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, ev.a.v. kostol vyhlásenie Peter Škulavík 
Košice, pevnosť vyhlásenie Peter Škulavík 
Nitra, kasáreň                          vyhlásenie Peter Škulavík 
Bojnice, kostol s areálom zmena-rozšírenie Peter Škulavík 
Ratková,  ev. fara vyhlásenie Peter Škulavík 
Martin, dom pamätný, 2094/0 zrušenie vyhlásenia Peter Škulavík 
Martin, dom pamätný, 2107/0 zrušenie vyhlásenia Peter Škulavík 
Martin, dom a tabuľa pamätná, 2100/1,2 zrušenie vyhlásenia Peter Škulavík 
Kláštor pod Znievom, socha sv. Vendelína vyhlásenie Peter Škulavík 
Kláštor pod Znievom, socha sv. Anny vyhlásenie Peter Škulavík 
Kláštor pod Znievom, socha sv. Jána Nep. vyhlásenie Peter Škulavík 
Kláštor pod Znievom, socha Anjela Str. vyhlásenie Peter Škulavík 
Kláštor pod Znievom, súsošie sv. Trojice vyhlásenie Peter Škulavík 
Buclovany, archeologické nálezisko, 1816/0 zrušenie vyhlásenia Peter Škulavík 
Abrahámovce, archeologické nálezisko, 1802/0 zrušenie vyhlásenia Peter Škulavík 
Bratislava, m.č. Záhorská Bystrica, 672/2 zrušenie vyhlásenia Peter Škulavík 
Handlová, pamätník vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, dvor roľnícky č. 207 vyhlásenie Peter Škulavík 
Martin, tabuľa pamätná, č. 599/2 zmena-zúženie Peter Škulavík 
Blatnica, sýpka, č. 72 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, sýpka, č. 727 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, sýpka, č. 623 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, zvonica, č. 475 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, dom ľudový č. 39 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, dom ľudový č. 40 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, dom ľudový č. 295 vyhlásenie Peter Škulavík 
Levoča, kostol s areálom zmena-rozšírenie Peter Škulavík 
Blatnica, dom ľudový č. 277 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica,  dom ľudový a sýpka č. 284 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, dvor roľnícky č. 25 vyhlásenie Peter Škulavík 
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Blatnica, dvor roľnícky č. 108 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, sýpka, č. 476 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, sýpka, č. 620 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, sýpka, č. 732 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, dvor roľnícky č. 29 vyhlásenie Peter Škulavík 
Blatnica, sýpka, č. 605, 606 vyhlásenie Peter Škulavík 
Bratislava, Údernícka 11, Matador vyhlásenie Ľubica Bartosiewiczová 
Košice, depo r. s arealom,Pri bit. 2 zmena ZPO Ľubica Bartosiewiczová 
Ružomberok, stanica železničná vyhlásenie Ľubica Bartosiewiczová 
Ždiar č. 443, hosp. budovy zrušenie           Ľubica Bartosiewiczová 
Ratková 14 vyhlásenie Ľubica Bartosiewiczová 
Ratková 16 vyhlásenie Ľubica Bartosiewiczová 
Ratková 166 vyhlásenie Ľubica Bartosiewiczová 
Lupoč 17 zrušenie           Ľubica Bartosiewiczová 
Sv. Jur Dr. Kautza 11 vyhlasenie Ľubica Bartosiewiczová 
B. Štiavnica, Mikovíniho 26 vyhlásenie Ľubica Bartosiewiczová 
Ždiar 41 ZPO Ľubica Bartosiewiczová 
Veselé 61 ZPO Ľubica Bartosiewiczová 
Horná Súča 213 ZPO Ľubica Bartosiewiczová 
Vydrník píla ZPO Ľubica Bartosiewiczová 
Bratislava Stein pivovar vyhlasenie Ľubica Bartosiewiczová 
Spišské Podhradie Štefanikova 6 zmena vyhl Ľubica Bartosiewiczová 
Liptovský Mikuláš, Ul. M.M. Hodžu 34, vila s 
areálom 

vyhlásenie Darina Brósková 

Šaštín - Stráže, kaštieľ s areálom vyhlásenie Darina Brósková 
Spišská Belá, Petzvalova 16, dom meštiansky vyhlásenie Darina Brósková 
Spišská Belá, Hviezdoslavova 21, dom meštiansky vyhlásenie Darina Brósková 
Komárno, Župná 2, dom bytový vyhlásenie Darina Brósková 
Ľubochňa, dom kúpeľný vyhlásenie Darina Brósková 
Bardejov, vila Orlík vyhlásenie Darina Brósková 
Spišské Podhradie, Paleš. nám. 22 vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Horná Resla 8 vyhlásenie Darina Brósková 
Hlohovec, Pribinova 35, škola vyhlásenie Darina Brósková 
Nitra, Štefánikova 58, vila a oplotenie s bránou vyhlásenie Darina Brósková 
Nitra, Štefánikova 59, vila a oplotenie s bránou vyhlásenie Darina Brósková 
Bytčica, kaštieľ a park č. ÚZPF 1329/1-2 zmena vyhlásenia Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Nám. sv. Trojice, internát vyhlásenie Darina Brósková 
Spišské Podhradie, Marián. nám. 9, dom mešt. vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Belá, býv. radnica vyhlásenie Darina Brósková 
Turčianska Štiavnička zmena Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Kutnohorská 1, škola vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Strieborná 11, dom meštiansky vyhlásenie Darina Brósková 
Bardejov, hotel Dukla vyhlásenie Darina Brósková 
Prašice, časť Duchonka, kaštieľ a záhrada vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Botanická 11, dom meštiansky vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Malá Okružná 4, dom banícky vyhlásenie Darina Brósková 
Košice, Mäsiarska 12, dom meštiansky zrušenie Darina Brósková 
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Brezno, park mestský vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Radničné nám. 3, dom meštiansky vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, A Pécha 12, dom meštiansky vyhlásenie Darina Brósková 
Poprad, Nám. sv. Egídia 62, dom meštiansky zrušenie Darina Brósková 
V. Tatry, Nový Smokovec, vila Lavína vyhlásenie Darina Brósková 
V. Tatry, Nový Smokovec, vila Iskra vyhlásenie Darina Brósková 
Bardejov, Bard. Kúpele, vila Zora vyhlásenie Darina Brósková 
Bardejov, Bard. Kúpele, Pavilón vyhlásenie Darina Brósková 
Uzovský Šalgov, kúria vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Malé trhovisko 6, dom banícky vyhlásenie Darina Brósková 
Bardejov, Bard. Kúpele č. 53, vila Anna vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Hollého 4, dom bytový vyhlásenie Darina Brósková 
Banská Štiavnica, Sládkovičova 4, dom meštiansky vyhlásenie Darina Brósková 
Bratislava, Čelakovského 2, dom bytový vyhlásenie Darina Brósková 
Osturňa č.70 zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Hosťová č.45 zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Podvysoká č.40 zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Sebechleby č.361 zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Vysoká nad Kysucov – Vyšný Kelčov č. 640 zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Vysoká nad Kysucov – Vyšný Kelčov č.637 zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Vysoká nad Kysucov – Dučkov č.948 zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Osturňa č.97 zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Skalité zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Zákopčie zrušenie vyhlásenia Matej Kotál 
Bratislava-Nové Mesto – OP Horná Mlynská dolina vyhlásenie Matej Kotál 
Ratková č.164 vyhlásenie Matej Kotál 
Ratková č.165 vyhlásenie Matej Kotál 
Bratislava-Nové Mesto – OP Horná Mlynská dolina zmena vyhlásenia Matej Kotál 
Osturňa č.96 zmena vyhlásenia Matej Kotál 
BA 1, Špitálska -Lekáreň sv. Ladislava -nábytok 
lekárenský súpr. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Turnianska N.Ves,r.k.kostol sv.Jána Krst. - 
paramentár 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Žehra, r.k.kostol sv. Ducha - sanktuárium s mtrežou vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Žehra, r.k.kostol sv. Ducha – cibórium vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Žehra, r.k.kostol sv. Ducha - lampa na večné svetlo vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Ludrová, r,.k.kostol Všetkých sv. - epitafy 
Rakovských - súbor 3 ks 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Prosačov, gr.k.kostol Nanebovz.P.Márie - luster vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Rudník, r.k.kostol sv. Juraja - obraz oltárny sv. Ján 
Nepomucký 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Rudník, r.k.kostol sv. Juraja - dvere Božieho hrobu vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Lipník, zvonica - zvon umieračik vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Adamovské Kochanovce, ev.a.v.kostol - oltár 
kazateľnicový 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 
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Adamovské Kochanovce, r.kat.kostol sv.Petra a Pavla 
- dvere vstupné  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Adamovské Kochanovce, r.kat.kostol sv.Petra a Pavla 
- kalich  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Drietoma, r.k.kaplnka sv. Kríža - relikviár sv. 
Klementa 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Drietoma, r.k.kostol sv. Kataríny - kalich vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Drietoma, r.k.kostol sv. Kataríny - nádobka na olej vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Drietoma, r.k.kostol sv. Kataríny - monštrancia z 19. 
stor. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Drietoma, r.k.kostol sv. Kataríny - monštrancia z 1701 vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Horná Súča, r.k.kostol sv. Jána Nep. - obraz záv. 
Immaculaty 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Omšenie, r.k.kostol Nar.P.Márie - pacifikál vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Melčice-Lieskové, r.k.kostol Najsv.Trojice - 
krstiteľnica stenová  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Melčice-Lieskové, r.k.kostol Najsv.Trojice - obraz 
záv. Najsv.Trojice  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Nemšová, r.k.kostol sv. Michala arch. - socha voľná 
Vzkriesenie 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Mníchova Lehota, r.k.kostol Najsv.Trojice - kalich 
(augsb. Práca) 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Mníchova Lehota, r.k.kostol Najsv.Trojice - cibórium 
barokové 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Mníchova Lehota, r.k.kostol Najsv.Trojice - 
monštrancia novogot. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Rudník, r.k.kostol sv. Anny - oltár bočný sv. Terézie z 
Lisieux 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčianske Stankovce, ev.a.v.kostol - kanvica 
renesančná 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Motešice, r.k.kaplnka sv. Jána Nep. - oltár hl. sv. Jána 
Nepomuckého 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Petrova Lehota, r.k.kostol sv. Michala - oltár hlavný - 
fragmenty 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Ráztočno, r.k. kostol Narodenia PM - zvon z r.1522 vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, uršulínsky kláštor - obraz záv. PM s 
Ježiškom a sv. Jánom 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, uršulínsky kláštor - obraz záv. sv. Jozefa vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, uršulínsky kláštor - obraz záv. Sv. Uršule vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, uršulínsky kláštor - obraz záv.  Svätca s 
ľaliou 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - organ 
dvojskriňový 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - obraz záv. sv. 
Michala arch. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - obraz záv. sv. 
Michala s diablom  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - obraz záv. 
Korunovania PM  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 
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Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - obraz záv. 
Immaculata 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - obraz záv. sv. 
Rafael a Tobiáš 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - obraz záv. sv. 
Ján Nepomucký 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - obraz záv. sv. 
Ján Nepomucký 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - obraz záv. sv. 
Ján Nepomucký 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Košice1, r.k.urš. kostol sv. Michala - oltár hl. sv. 
Michala -fragmenty 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčianska Teplá, r.k. kostol sv. Matúša - 
monštrancia 1. pol.18. st. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kaplnka sv. Anny - monštrancia 18. stor. vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kostol Narodenia PM - zvon z r.1788 vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Turčiansky Peter, R.k.FÚ - socha voľná Immaculata vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Vrútky, ev.a.v. kostol - svietniky oltárne súprava - 4 
ks 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Hrabušice, r.k.kostol sv. Vavrinca – kríž s korpusom vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Opatová, r.k.kostol sv. Stanislava - cibórium 
z 19. stor. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Opatová, r.k.kostol sv. Stanislava - 
krstiteľnica stenová 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Martin-Priekopa, r.k.kostol Povýšenia sv.Kríža - 
dvere železné 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Záblatie, r.k.kap. Nar. PM - obraz záv. 
Predvedenie sv. Jána 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Záblatie, r.k.kap. Nar. PM - pacifikál z 2. pol. 
18. stor. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Záblatie, r.k.kap. Nar. PM - kazateľnica z 18. 
stor. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Kláštor pod Znievom, r.k.kostol PM - obraz "Čierna 
Madona" 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Kláštor pod Znievom, r.k.kostol PM - sanktuárium s 
mrežou 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Socovce, r.k.kostol Nar. PM - obraz záv. Panna Mária 
Ružencová 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Turčiansky Ďur, r.k.kostol sv. Juraja - zvon z r. 1785 vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Martin, r.k.kostol sv. Martina biskupa - socha voľná 
Piety 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Martin, r.k.kostol sv. Martina biskupa - sanktuárium s 
mrežou got. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Martin, r.k.kostol sv. Martina biskupa - dvere plátové 
železné a drev. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Príbovce, r.k.kostol sv. Šimona a Júdu - obraz 
tabuľový Kalvárie 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Socovce, r.k.kostol Nar. PM - sanktuárium s mrežou 
gotické 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Podbiel,r.k.kost. Navštív. PM - oltár hl.Navštívenia 
PM -fragmenty 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 
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Trenčín-Orechové, r.k.kost. sv.Štefana-svietniky 2 ks 
klas. hladké 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Orechové, r.k.kost. sv.Štefana-svietniky 2 ks 
klas. s dek. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Orechové, r.k.kost.sv.Štefana-obraz olt.sv.Ján 
Nepomucký 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Biskupice, r.k.kost.sv.Kozmu a Damiána - 
monštrancia 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Kamenec pod Vtáčnikom, r.k.kost.Všetkých sv. - 
monštrancia 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Markušovce, R.k.farský úrad - kríž s korpusom 
Ukr.Krista drevený 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Orechové, r.k.kost.sv.Štefana-obraz olt. 
sv.Anna s m.Máriou  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Orechové, r.k.kost.sv.Štefana-obraz záv. 
sv.Štefan dáva kor. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kost.sv. Frant.Xav. -obraz záv.nást. 
sv.Anna, Joach. a PM  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kost.sv. Frant.Xav. -obraz záv.nást. sv. 
Rodina  

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Bernolákovo, r.k.kaplnka sv. Anny - kazateľnica  vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Brežany, gr. kat. kostol sv. Lukáša - kríž procesiový vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Močiar, Rím.kat.farský úrad - obraz závesný 
Ukrižovanie 

zrušenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kost. sv. Frant.Xav. – obraz záv.nást. 
Smrť sv. Jozefa 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kost. sv. Frant.Xav. – obraz záv.nást. Sv. 
Ladislav Kráľ 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kost. sv. Frant.Xav. – obraz záv.nást. Svg. 
Ignác z Loyoly 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kost. sv. Frant.Xav. – obraz záv.nást. 
Oplakávanie Krista 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Blatnica-Sebeslavce,r.k.kostol sv.Ondreja - organ zrušenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Slovinky, gr.kat.kostol sv. Juraja - kazateľnica zrušenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Arnutovce, r.k.kostol sv. Anny - kazateľnica zrušenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kost. Sv. Frant.Xav. - relikviáre 2 ks vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Babín, r.k.kostol Zoslania sv. Ducha - oltár bočný sv. 
Petra a Pavla 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Markušovce, R.k.farský úrad - kalich vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Matejovce n. Hornád., r.k.kost.sv. Kataríny -svietniky 
súprava 4 ks  

zrušenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín-Orechové, r.k.kost. Sv. Štefana kráľa - oltár 
hl. 

vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Trenčín, r.k.kost. sv. Frant.Xav. - kartuša vyhlásenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 

Martin nad Žitavou, r.k.kostol sv.Martina - sväteničky 
2 ks 

zrušenie Katarína Škandíková + 
Eva Pospíšilová 
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c) Spracovanie štatistického zisťovania KULT 1-01.  
Pri riešení úlohy sa uskutočnilo rozoslanie formulárov, zber a kontrola formulárov, 
vkladanie formulárov prostredníctvom internetovskej aplikácie KEŠKULT – 
www.culture.gov.sk, testovanie a verifikácia údajov, tvorba sumárnych tabuliek v Exceli, 
vypracované oficiálne hlásenie Štatistickému úradu a MK SR. 
 
 
 
8. Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 

Z: OOA 
a) Príprava podkladov pre dejiny ochrany pamiatok v rokoch 1919 – 1939 (výskum 

osobností, výskum prameňov o ochrane sakrálnych pamiatok, výberový inventár 
zo zbierky negatívov). 

 T: priebežne  
Spracovávanie dejín ochrany pamiatok v rokoch 1919 – 1939 sa uskutočňuje na základe 
výsledkov archívnych výskumov. V roku 2010 sa realizoval archívny výskum v Národnom 
archíve ČR Praha zameraný na tému Archívnictvo a osobnosť Václava Chaloupeckého vo 
fonde Ministerstva školstva a národnej osvety 1919 – 1942 (Orosová, Svěchota) a v Archíve 
Národního muzea Praha vo fonde Dobroslava a Václav Menclovci na tému hradnej 
architektúry. Výsledky výskumov boli prezentované v odborných prednáškach a štúdiách. 
Ako výsledok predchádzajúceho výskumu bola spracovaná a publikovaná štúdia Pamiatková 
ochrana sakrálnej architektúry na území Slovenska v medzivojnovom období (Porubská).  
 
 

b) Usporiadanie a inventarizácia fondu Slovenského pamiatkového ústavu (1951 – 
1958). 

 T: 12/2010 
Usporiadanie a inventarizácia fondu Slovenského pamiatkového ústavu v rokoch 1951 – 1958 
je v štádiu ukončenia. Uskutočnila sa identifikácia a systemizácia dokumentov, ich 
vytriedenie, vnútorná skartácia. Editácia údajov sa uskutočňuje v programe JANUS. Materiál 
radený abecedne podľa lokalít predstavuje 3282 inventárnych jednotiek. (Svěchota) 
 
 

c) Pokračovanie inventarizácie zbierky Uhorskej pamiatkovej komisie (Mőemlékek 
Országos Bizottsága) Budapešť - rok 1916. 

 T: priebežne 
Úloha je splnená. Boli spracované zväzky č. 74, 75 – preložené maďarské texty, vypracované 
ich regesty a spracované miestne registre. V programe JANUS boli záznamy zaevidované do 
databázy Uhorská pamiatková komisia. Uskutočnil sa predbežný archívny a bibliografický 
výskum k dejinám Uhorskej pamiatkovej komisie vo vedeckých inštitúciách v Budapešti 
(Žažová). 
 
 

d) Spracovanie bibliografických záznamov o ochrane pamiatkového fondu na 
Slovensku za rok 2007. 

 T: 12/2010 
Úloha je rozpracovaná. Bolo spracovaných 62 dostupných titulov zborníkov, časopisov 
a periodík (Mojžišová). 
 
 
 
 



 43 

e) Sprístupnenie knižničného fondu PÚ SR prostredníctvom internetu. 
T: 12/2010 

Pre sprístupnenie knižničného fondu bol zabezpečený knižničný program Virtua. Zodpovedné 
riešiteľky sa zúčastnili na úvodnom seminári v Slovenskej národnej knižnici v Martine 
(Plávková, Mojžišová, Reichardtová) a na školení k programu Virtua s cieľom získania 
certifikátu (Reichardtová).  
 
 

f) Revízia knižničného fondu 
T: 12/2010 

Revízia knižničného fondu sa uskutočnila na základe príkazného listu generálnej riaditeľky 
PÚ SR č. 2/2010. Revízia bola ukončená a revízna správa vypracovaná. (Plávková, 
Mojžišová, Reichardtová, Cebecauer).  
 
 
 
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 pamiatkových hodnôt území svetového 
dedičstva. 

 T: 12/2010 
 Z: KPÚ 
 S: OPÚ 

V rámci plnenia úlohy boli územne príslušnými KPÚ v roku 2010 spracované správy o stave 
zachovania pamiatkových hodnôt území svetového dedičstva: Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry 
Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov, Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského 
oblúka.  

Správy obsahujú posúdenie zachovania hodnôt, jedinečnej svetovej (univerzálnej) 
hodnoty, stavu zachovania autenticity a integrity a uplatnenie účinných nástrojov pri ich 
ochrane, na základe ktorých boli lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva. Ich 
súčasťou je aj identifikácia problémov a potenciálnych rizík v chránených územiach 
a hľadanie nástrojov na ich predchádzanie, výpis predpisov a opatrení prijatých k ochrane 
každej lokality a ich účinnosť, vrátane vyhodnotenia opatrení na nápravu všetkých národných 
kultúrnych pamiatok v dezolátnom alebo narušenom stave prijatých v roku 2009, v priebehu 
spracovania tzv. pasportizačných kariet NKP. Súčasťou správ sú i mapy lokalít svetového 
dedičstva, vrátane ich ochranného pásma s vyznačenými chránenými pohľadmi monitoringu 
a aktuálnymi fotografiami každého z nich. Monitoring bol prevedený pracovníkmi KPÚ 
obhliadkou územia, vyhodnotením štatistických a iných údajov o území, fotodokumentáciou 
z rovnakého miesta, grafickou a inou dokumentáciou tak, aby výpoveď bola čo najpresnejšia, 
v spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy.  

PÚ SR, Referát monitoringu SKD zabezpečil: 
� úpravu štruktúry správy pre tzv. krycí list, rozoslanie spracovateľom správ na KPÚ 
� spracovanie návrhu na monitoring drevnej hmoty pre lokalitu Drevené chrámy 

v slovenskej časti Karpatského oblúka - dohoda s CHTO na realizácii 
� organizácia pracovného stretnutia spracovateľov monitoringu, 18. 5. 2010.  

Program pracovného stretnutia: 
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- zhodnotenie výsledkov monitoringu jednotlivých lokalít svetového kultúrneho 
dedičstva (SKD) za rok 2009 s návrhom opatrení pre riešenie indikovaných 
problémov,  

- informácia o realizácii ochrany SKD prostredníctvom ochranných pásiem, 
- zoznam pamiatkových území, v ktorých je potrebné spracovať osobitnú územno-

plánovaciu dokumentáciu,  
- manažment plány a zabezpečenie riadenia jednotlivých lokalít SKD, zhodnotenie 

aktuálneho stavu (KPÚ a PÚ SR), 
- informácia o monitoringu SKD v roku 2010, osobitne o návrhu monitoringu stavu 

drevnej hmoty lokality Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (PÚ 
SR, KPÚ a CHTO), 

- informácia o pripravovanom zasadnutí Komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít 
SKD (Ing. arch. Pavol Ižvolt, riaditeľ Odboru ochrany pamiatok MK SR), 

- informácia o pripravovanom seminári Monitoring a manažment svetového dedičstva, 
ktorý sa konal 12. - 14. októbra 2010 v Banskej Štiavnici. 

� Vyhodnotenie monitoringu lokalít svetového dedičstva UNESCO za rok 2009, podľa 
stavebno-technického stavu NKP, uvedené sú tie NKP, ktoré majú niektorý z 
hodnotiacich ukazovateľov hodnotu 3 - stav narušený alebo hodnotu 4 - stav dezolátny, 
pre potreby grantového systému MK SR Obnovme si svoj dom (10. 2. 2010 zaslané na 
MK SR). Toto hodnotenie bolo vzaté v úvahu pri posúdení žiadostí grantového systému 
MK SR Obnovme si svoj dom komisiou (11. - 12. 2. 2010 a 22. - 24. 2. 2010). 

� Zhodnotenie monitoringu a návrh opatrení v súvislosti s ďalším postupom ochrany 
pamiatkového fondu v lokalitách zapísaných do Zozname svetového dedičstva za rok 
2009 ako podklad pre rokovanie Komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového 
kultúrneho dedičstva, ktoré sa konalo na MK SR 20. 5. 2010 (spracovali: Pinčíková - 
správa, Tuhárska - štatistické údaje). 

� Na základe zhodnotenia monitoringu SKD v roku 2010 bolo spracované Plnenie 
Uznesenia Vlády SR číslo 706/B3 z roku 1999 v roku 2010, ktoré obsahovalo zhodnotenie 
monitoringu a indikovanie potrebných opatrení v súvislosti s ďalším postupom ochrany 
pamiatkového fondu v lokalitách SKD (Pinčíková). 

V rámci realizácie úlohy jednotlivé KPÚ uskutočnili tieto činnosti: 
KPÚ Žilina: 

Správu za lokalitu PRĽA Vlkolínec spracovávala Z. Liptayová v spolupráci s P. 
Jurčom (pracovisko Ružomberok) a správu za lokalitu Drevené chrámy slovenskej časti 
Karpatského oblúka M. Dudáš v spolupráci I. Bujnová (KPÚ Prešov, pracovisko Poprad - 
Spišská Sobota), P. Vološčuk (KPÚ Prešov), P. Hríň (KPÚ Košice) a Ľ. Farkaš (KPÚ Banská 
Bystrica). Správy boli na PÚ SR zaslané dňa 3. 11. 2010.    
KPÚ Banská Bystrica: 

Dvojročný cyklus spracovania fotodokumentácie území a vypracovanie hodnotiacej 
správy podľa termínov PHÚ - pokračovanie (Ing. Ladislav Santoris). Vypracovanie 
hodnotiacej správy Monitoring UNESCO a fotodokumentácie územia k 30. 10. 2010 (Ing. 
Ľubica Turtáková). Vypracovanie správy monitoringu lokality UNESCO Drevené chrámy 
v slovenskej časti karpatského oblúka – artikulárny chrám a zvonica v Hronseku spolu 
s fotografiami súčasného stavu lokality, fotografie boli vyhotovené v januári a februári 2010 
a septembri 2010 (fotografovanie v rámci lokality má svoj význam len v čase, keď nie je 
vegetácia v raste, Ing. arch. Farkaš, CSc.). Spracovanie archívneho fondu objektov na 
vyhlásenie technických pamiatok lokality UNESCO – Historické mesto Banská Štiavnica 
a technické pamiatky v jej okolí za národné kultúrne pamiatky, I. etapa (Ing. arch. 
Maršalková). 
KPÚ Prešov: 
 V rámci monitoringu lokalít UNESCO boli vypracované materiály a uskutočnené 
aktivity: Drevený artikulárny kostol v Kežmarku ako súčasť Drevených chrámov v slovenskej 
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časti karpatského oblúka (Bujnová); Spracovanie Správy o stave starostlivosti o zachovanie 
lokality Historické jadro mesta Bardejov (Ličková); Spracovanie Správy o stave zachovania 
pamiatkových hodnôt lokality zaradenej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO – Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, časť Levoča a časť Spišská Kapitula 
a Spišské Podhradie (Jacková, Odler); Spracovanie správ o stave zachovania pamiatkových 
hodnôt území svetového dedičstva – drevene chrámy, Prešovský kraj (Vološčuk); periodická 
správa za rok 2010 k Monitoringu územia UNESCO WHS lokality: Správa o stave 
starostlivosti o zachovanie lokality Spišský hrad a pamiatky jeho okolia v územnej pôsobnosti 
KPÚ Košice, elaborát 10 strán + prílohy (Gembický).  
 
 

b) Pracovný seminár „Monitoring svetového dedičstva. 
 T: 3 - 10/2010 

 Z: OPÚ 
 S: KPÚ 

Podujatie Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva (SKD) so zameraním na 
zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách SKD, sa konalo 12. - 14. októbra 2010 v penzióne 
ISTER v Banskej Štiavnici. Podujatia sa zúčastnili spracovatelia manažment plánov 
slovenských lokalít SKD, spracovatelia monitoringu SKD, bol tu prezentovaný a diskutovaný 
aktuálne spracovávaný manažment plán Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO – 
slovenská časť (M. Janovská) a rovnako manažment plán maďarskej časti tohto projektu 
Limes Romanus – Rippa Pannonica v Maďarsku (Zsolt Máté, Ákos Frankó, Budapesť). 
Rovnako tu bola predstavená a diskutovaná aktuálna verzia manažmentu lokality Levoča, 
Spišský hrad a pamiatky okolia (M. Janovská). Podujatia sa aktívne zúčastnili aj experti 
ICOMOS Giora Solar (Izrael) a J. Kilián (Academia Istropolitana Nova), ktorí majú 
skúsenosti so spracovaním manažment plánov lokalít SKD a na túto tému predniesli svoje 
príspevky. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia samosprávy lokalít SKD.  

Na seminári boli prijaté závery, ktoré rovnako ako aj ostatné informácie o podujatí, sú 
publikované na http://www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/konferencie-
usporiadane-pUsr/monitoring-skd/monitoring-2010/ 

Na plnení úlohy sa podieľali aj krajské pamiatkové úradu Prešov a Košice. 
KPÚ Prešov: 

Aktívna účasť na pracovnom seminári Monitoring a manažment svetového kultúrneho 
dedičstva so zameraním na zlepšenie turizmu v lokalitách SKD, konanom 12. - 14. 10. 2010 
v Banskej Štiavnici s prezentáciou rozpracovaných správ za predmetné lokality (Ing. Jacková, 
Ing. Odler, Ing. arch. Bujnová, Mgr. Ličková, Mgr. Vološčuk). 
KPÚ Košice: 

Aktívna účasť na celoslovenskom pracovnom seminári Monitoring a manažment 
svetového kultúrneho dedičstva so zameraním na zlepšenie turizmu v lokalitách SKD 
v Banskej Štiavnici v dňoch 12. – 14. 10. 2010, spracovanie Monitoringu územia SKD 
Drevené chrámy slovenskej časti karpatského oblúka – gr. kat. kostol v Ruskej Bystrej (P. 
Hriň) 

 
 

c) Príprava podkladov pre uverejnenie lokalít SKD vo Vestníku vlády SR. 
 T: 3/2010 

 Z: OPÚ 
Dňa 22. 6. 2010 sa konalo pracovné stretnutie medzi PÚ SR a Geodetickým a kartografickým 
ústavom Bratislava (GKÚ). Na jednaní PÚ SR odovzdalo GKÚ aktuálne mapy hraníc SKD 
(spracované PÚ SR) a požiadalo GKÚ o inventarizáciu digitálnych máp a spoluprácu na 
zakreslení hraníc SKD do aktuálnych katastrálnych máp. GKÚ následne urobilo 
inventarizáciu katastrálnych digitálnych máp v územiach svetového kultúrneho dedičstva a 
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zaslalo ju 22. 7. 2010. Zároveň prisľúbilo, že ak by Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
(ÚGKK SR) uzavrel s GKÚ kontrakt, mohlo by GKÚ zakresliť v spolupráci s PÚ SR hranice 
SKD do týchto máp, resp. odporúčalo spoluprácu s príslušnou správou katastra. Na základe 
tohto jednania bolo požiadané MK SR o dohodnutie ďalšieho postupu pri identifikácii hraníc 
SKD na úrovni parciel a pridelenia príslušných kódov ochrany, nakoľko je nevyhnutná 
kooperácia a súčinnosť s ÚGKK SR, resp. príslušnými správami katastrov, pretože všetky 
hranice území by do mapy podľa katastrálneho zákona mali byť zanesené autorizovaným 
geodetom, preto je vhodné spolupracovať s ÚGKK SR, pretože úrad (resp. GKÚ) má na to 
potrebné kvalifikačné ľudské, mapové i technické vybavenie. 
 
 

d) Príprava nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku. 
T: 12/2010 

Z: OPÚ 
S: KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, Archeologický ústav 

SAV Nitra, Mestské múzeum Bratislava, ÚEP 
 

Práca na projekte Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO číslo 1CE079P4, 
spracovávaného rámci Programu teritoriálnej spolupráce 2007 - 2013, Stredná Európa si 
vyžiadala tieto činnosti: 

� definovanie hodnôt, popis a mapovanie predmetu projektu, identifikácia územia a 
dokumentácia aktuálneho stavu, práca na zabezpečení legislatívnej ochrany: Iža – 
návrh ochranného pásma, Rusovce – aktualizácia Zásad ochrany PZ Rusovce (KPÚ 
Bratislava, R. Glazer - Opitzová, Pinčíková, Tuhárska), práca na zabezpečení riadenia 
lokality, spolupráca na pláne riadenia lokality (Pinčíková), monitoring územia - 
vytvorenie systému (Pinčíková), príprava pracovného stretnutia spracovateľov 
projektu v Banskej Štiavnici na seminári monitoringu, ktoré bolo zamerané na 
praktickú výmenu skúseností pri spracovaní manažment plánov a riešenie aktuálnych 
problémov (Pinčíková, Tuhárska), výskum georadarom archeologickej lokality Iža – 
príprava zmluvy, zabezpečenie spracovania (AÚ SAV Nitra), externá spolupráca na 
projekte: s obcami, vlastníkmi, správcami – spracovanie dotazníkov pre potreby 
manažment plánu (M. Janovská), príprava zmlúv a výberových konaní s jednotlivými 
externými partnermi – podľa plánu projektu (Pinčíková, Tuhárska), príprava 
hodnotenia polovice projektu – finančne i obsahové, správy, podklady (Pinčíková, 
Tuhárska); 

� zorganizovanie pracovného stretnutia k riešeniu projektu Dunajský Limes – svetové 
dedičstvo UNESCO, 28. 4. 2010, program: výskum a výskumná dokumentácia, 
spresnenie vymedzenia navrhovaného územia svetového dedičstva a jeho ochranného 
pásma, história a vývoj, komparatívna analýza, popis súčasného stavu zachovania 
autenticity a integrity a grafická dokumentácia, vrátane zamerania, pre Rímsky 
vojenský tábor v Iži a Kastel Gerulata, Bratislava - Rusovce, kontrola doposiaľ 
spracovaných častí jednotlivými partnermi projektu AÚ SAV a Múzeum mesta 
Bratislavy, úlohy na najbližšie obdobie (Pinčíková, Tuhárska); 

� aktívna účasť na pracovnom stretnutí v Tullne (Rakúsko) – prezentovanie stavu 
implementácie projektu, diskusia o definovaní atribútov jedinečnej svetovej hodnoty 
navrhovaných lokalít a o vymedzení územia svetového dedičstva a jeho ochranného 
pásma, návrh nevyhnutných úprav rozpočtového plánu pre druhú polovicu trvania 
projektu, harmonizácia nominačnej stratégie medzi Maďarskom a Slovenskom, 
využitie web-stránky projektu a aktualizácia komunikačného plánu (Pinčíková, 
Tuhárska) 
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� práca na zabezpečení riadenia lokality, spolupráca na pláne riadenia lokality, 
spracovanie Návrhu manažment plánu Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji 
(Pinčíková, Ing. arch. M. Janovská) 

� príprava a odborné zabezpečenie výberových konaní a zmlúv s dodávateľmi - 
externými partnermi podľa plánu projektu, odpovede na žiadosti o doplnenie údajov 
od posudzovateľa, Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja SR (Pinčíková) 

� príprava materiálov o projekte pre publikovanie na webe 
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/zoznam-svetov-oho-kult-Orneho-
dedioestva/dunajsky-limes/ (Pinčíková) 

� zorganizovanie pracovného stretnutia spolu s Institute für österreichische 
Geschichtsforschung vo Viedni Danube Limes Project Workshop – Protection 
strategies, presentation and management principes, ktoré sa konalo 18. – 19. 11. 2010 
v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili spracovatelia 
projektu a experti z 8 krajín Európy. Boli tu prezentované aktuálne výsledky projektu, 
diskutovaný stav ochrany, prezentácie a manažment plány navrhovaných častí rímskej 
hranice do Zoznamu SKD (S. Máté, L. Pinčíková), ako aj aktuálna verzia manažment 
plánu Limes Romanus v Nemecku (P. Henrich). Bola tu predstavená stratégia 
zviditelnenia archeologických miest (T. Fejerdy) a diskutované zapojenie 
medzinárodných expertov do projektu. Informácie o podujatí sú publikované na 
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/zoznam-svetov-oho-kult-Orneho-
dedioestva/dunajsky-limes/ (Pinčíková, Tuhárska) 

� KPÚ Bratislava pracoval na zabezpečení legislatívnej ochrany časti hraníc územia 
Limes Romanus, a to spracovaním Zásad ochrany PZ Rusovce (Ferus).  

  
 
 
10. Zabezpečenie edično-propagačnej, publikačnej a prezentačnej činnosti. 
 

a) Vydanie zborníka Monumentorum tutela č. 22 (príspevky zo seminára Výskum 
a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry v roku 2009). 

 T: 10/2010 
 Z: OPÚ, ONKP, ÚGR – referát edično- 

 propagačných činností 
 S: ÚEP 

V prvom polroku sa sumarizovali príspevky a prílohy od autorov. Celkovo bolo dodaných 37 
príspevkov a jedna recenzia. Získanie ponúk a cenových kalkulácií na vydanie zborníka (Ad. 
Cool advertising spol.s.r.o., Clara design studio) pre čiernobielu a farebnú verziu. V druhom 
polroku 2010 sa realizovalo redaktorské spracovanie zborníka v rozsahu 449 tlačených 
textových strán a 37 strán farebnej prílohy. Zabezpečili sa oponentské posudky od PhDr. 
Z. Váchu a Doc. M. Slivku a zmluvy k honorárom za posudky. Rukopis bol zadaný pre 
grafické spracovanie, uskutočnili sa tri korektúry zalomeného textu a korektúra nátlačku. 
Spracovanie a sumarizácia podkladov k vyfakturovaniu a vyúčtovaniu. 
 

b) Vydanie publikácie Vojenské mapovanie na území Slovenska v rokoch 1769 - 1883. 
 T: 12/2010 

 Z: OOA 
Publikácia bola kompletne spracovaná a vytlačená. Úloha zahŕňala prípravu podkladov, 
kompletizáciu textov, prípravu obrazových materiálov, prípravu materiálov na CD prílohu 
publikácie (Porubská), spoluprácu s maďarským partnerom, redakčnú úprava textov (Žažová, 
Plávková), jazykovú úpravu textov (Riháková), koordináciu prípravných prác, spoluprácu 
s grafickou firmou a vypracovanie podkladov pre zmluvy (Plávková).  
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c) Vydanie Informátora Archívu Pamiatkového úradu SR – č. 42, č. 43. 
T: 8, 12/2010 

Z: OOA 
Informátor Archívu PÚ SR je nepredajným interným časopisom, ktorý vychádza v náklade 
300 ks dvakrát ročne a jeho pdf formát je publikovaný aj na stránke www.pamiatky.sk. 
Redakčné práce vykonávajú V. Plávková, H. Žažová, M. Orosová, grafickú úpravu robí B. 
Porubská. Časopis je členený na kapitoly Archív (aktuálne informácie o výsledkoch práce 
v archíve, prezentácia archívnych dokumentov o pamiatkach a ich ochrane), Knižnica (glosy 
a recenzie odbornej literatúry, nové prírastky v knižničnom fonde), Vedecký život (informácie 
o uskutočnených odborných podujatiach), Spomíname (venované bývalým i súčasným 
pamiatkarom – jubilantom), O nás (prezentácia jednotlivých pamiatkových pracovísk), 
Spoznáte ma? (neidentifikované fotografie pamiatkových objektov). Základ časopisu tvoria 
príspevky zamestnancov archívu Pamiatkového úradu SR. V roku 2010 vyšlo číslo 42 a 43. 
Časopis sa distribuuje na krajské pamiatkové úradu, štátne a špecializované archívy, 
univerzity a pracoviská Slovenskej akadémie vied. 
 
 

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

T: 4/2010 
Z: ÚVŠS, KPÚ 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 24. 4. 2010 po 
tretíkrát 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 2010 
udelená bývalým dlhoročným riaditeľom Krajských stredísk štátnej pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove PhDr. Alojzovi Jursovi, Ing. 
arch. Stanislavovi Dúbravcovi a in memoriam Františkovi Markušovi. 

V rámci plnenia úlohy realizovali jednotlivé KPÚ tieto aktivity a podujatia: 
KPÚ Nitra: 
� Deň otvorených dverí vo Svodíne – prezentácia národných kultúrnych pamiatok obce 

s dôrazom na archeologické náleziská a nálezy v obci spojená s odborným výkladom, 30. 
4. 2010 (Dudová, Paterka); 

� Obnova mobiliáru v kaštieli v Topoľčiankach - inštalácia výstavy v priestoroch KPÚ Nitra, 
pracoviska v Topoľčanoch, s cieľom propagácie výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ 
s vlastníkom a reštaurátorom pri obnove NKP (Jurišová); 

� Kalvária v Topoľčanoch - deň otvorených dverí (pre školy a občanov Topoľčian), 22. 4. 
2010 (Gažiová, Jurišová). 

KPÚ Prešov: 
� Príprava a otvorenie výstavy Kameň v architektúre v Poľsko-slovenskom dome 

v Bardejove pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok, 19. 4. 2010 
� sprístupnenie komornej výstavy venovanej obnove pamiatok vo svojej územnej 

pôsobnosti vo vestibule KPÚ Prešov, pracovisko Levoča na Námestí Majstra Pavla 41 
v Levoči  

� Inštalácia a otvorenie výstavy Kaštiele Prešovského kraja na katedre záhradnej a krajinnej 
architektúry Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity Nitra, 7. 9. 2010 v Nitre  

� Inštalácia časti výstavných panelov Kaštiele Prešovského kraja na výstave Súčasná 
záhradná a krajinná architektúra na Slovensku, vernisáž 11. 10. 2010 v Nitre  
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� Príprava a inštalácia výstavy Sakrálna architektúra Prešovského kraja pri príležitosti 
podujatia Bardkontakt 2010 v Bardejove, august 2010 (Mgr. D. Sabol, Ing. J. Zajac 
a kol.). 

 
e) Spoluúčasť na prípravach a aktivitách podujatia Dni európskeho kultúrneho 

dedičstva. 
T: 9/2010 

Z: ÚGR, ÚVŠS, KPÚ 
V roku 2010 sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva uskutočnili v Banskej Štiavnici. 
Koordinátorom podujatia bolo Združenie historických miest a obcí SR. PÚ SR a KPÚ Banská 
Bystrica spolupracovali na príprave uvedeného podujatia. 

V rámci úlohy jednotlivé KPÚ realizovali akcie a podujatia: 
KPÚ Trenčín: 
� zorganizoval v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Nové Mesto nad Váhom 

Prepozitúra Panny Márie a mestom Nové Mesto nad Váhom Deň otvorených dverí 
v areáli Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom, ktorého súčasťou bola 
organizovaná prehliadka areálu, priestorov kostola, krypty, prepoštskej kaplnky, 
prepoštského paláca s návštevou refektára, 19. 4. 2010 

KPÚ Nitra: 
� Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja - výstava v synagóge v Nitre, 

10. 9. 2010 - 15. 10. 2010 (A. Valeková, Ž. Geričová, E. Gažiová, A. Jurišová) 
� Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja – odborný seminár, Kňažský 

seminár sv. Gorazda v Nitre, 7. 10. 2010, (A. Valeková, Ž. Geričová)  
� Katedrála sv. Emeráma, Nitra - hrad – deň otvorených dverí dňa 12. 9. 2010, prezentácia 

pamiatkových hodnôt NKP (Ž. Geričová) 
� Kostol sv. Štefana Kráľa Kuzmice - Vítkovce, deň otvorených dverí dňa 14. 9. 2010 –  

prezentácia pamiatkových hodnôt NKP, (E. Gažiová, A. Jurišová) 
� Kostol sv. Štefana Kráľa, Kolíňany – deň otvorených dverí dňa 25. 9. 2010, prezentácia 

pamiatkových hodnôt NKP (Ž. Geričová) 
� Kostol sv. Heleny a zaniknutý kostol sv. Michala, Podhorany – deň otvorených dverí dňa 

23. 9. 2010, prezentácia pamiatkových hodnôt NKP (P. Bisták, Ž. Geričová) 
� Kostol sv. Michala archanjela, Nitra - Dražovce – deň otvorených dverí, 18. 9. 2010, 

prezentácia pamiatkových hodnôt NKP (Ž. Geričová) 
� Kostol sv. Štefana Kráľa, Nitra – Párovce – deň otvorených dverí, 18. 9. 2010, 

prezentácia pamiatkových hodnôt NKP (Ž. Geričová) 
� Prezentácia pamiatkovej zóny Stummerova ul. s areálom „starej“ nemocnice v 

Topoľčanoch – Galéria Mesta Topoľčany, 13. 9. 2010 v spolupráci s Mestom Topoľčany 
pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia PZ, výstava spojená s odbornou prednáškou a 
vydaním bulletinu ku výstave (E. Gažiová, A. Jurišová) 

� Kaštieľ Tovarníky, deň otvorených dverí, 20. 11. 2010 – prezentácia pamiatkových hodnôt 
NKP (E. Gažiová, A. Jurišová). 

KPÚ Žilina: 
� prezentácia reštaurovania nástenných malieb v Kostole sv. Štefana kráľa v Žiline; 
� otvorenie novej expozície – Kováčska dielňa na hrade Strečno (Severná veža). Považské 

múzeum Žilina, 17. 9. 2010 
� slávnostné otvorenie parku pri Budatínskom hrade po obnove a revitalizácii. Žilinský 

samosprávny kraj a Považské múzeum Žilina, 5. 9. 2010  
� prezentácia druhého zväzku monumentálneho projektu reprezentačno-vlastivedných 

publikácií o Slovensku, časť Žilinská župa. Predstavuje osobnosti, udalosti, 
pamätihodnosti Žilinského kraja. Krajská knižnica v Žiline, 9. 9. 2010 
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KPÚ Prešov: 
Účasť na celoslovenskom otvorení Dní európskej kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici 

a na odovzdávaní cien časopisu Pamiatky a múzeá (PhDr. Mária Poláková). 
 
 

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, ÚEP, KPÚ, ORA, CHTO 
Práce pri spracovaní, aktualizácii, údržbe a dopĺňaní údajov na internetových stránkach 
www.pamiatky.sk, www.heritage.sk a www.european-heritage.net zahŕňajú: 
� Priebežné aktualizovanie a rozširovanie celej internetovej stránky, pridanie nových 

kapitol, prepojení a odkazov, priebežná aktualizácia všetkých prepojení na externé 
stránky, aktualizácia mapy stránok, vytvorenie hypertextových prepojení na existujúce 
dokumenty pre sprehľadnenie obsahu webu. Vytvorenie a priebežná aktualizácia RSS 
kanálov pre stránku Elektronická tabuľa úradu a Domov. 

� Priebežné uverejňovanie aktuálnych oznamov o činnosti úradu, aktualizácia elektronickej 
úradnej tabule – návrhy, rozhodnutia, vyhlášky, aktualizácia akcií usporadúvaných PÚ 
SR, spracovanie a uverejňovanie pripravovaných materiálov odborných seminároch 
a podujatiach PÚ SR (spracovanie textovej časti, obrazových príloh a export do PDF 
alebo RTF),  

� Prepracovanie úvodnej stránky na základné informácie o úrade a aktuality, vrátane 
doplnenia bočného menu o kontaktné informácie, aktualizácia zákonných noriem 
a vyhlášok v sekcii PÚ SR sa riadi týmito predpismi, sekcia Spoznajte ma – priebežné 
dopĺňanie nerozpoznaných fotografií v Archíve PÚ SR (náhľady so signatúrou, zväčšené 
pohľady a pohľady vo veľkom rozlíšení), 

� Aktualizácia a prepracovanie sekcie Archív podľa podkladov dodaných Archívom PÚ SR, 
uverejňovanie publikačnej činnosti PÚ SR, doplnenie možnosti vyhľadávanie v databáze 
Archívu PÚ SR o tabuľky v programe Excel, 

� Výročná správa PÚ SR za rok 2009: 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, aktualizácia máp sídiel KPÚ 

� Uverejnenie výročnej ceny 2009 – Pamiatky a múzeá, doplnenie ročníka Pamiatky 
a múzeá za rok 2009, uverejnenie ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2009 (cena 
PÚ SR, spracovanie pozvánky, textu a diplomu), aktualizácia sekcie Kultúrna pamiatka 
roka o dokumenty z webu MK SR. 

� Aktualizácia sekcie Svetového kultúrneho dedičstva, doplnenie materiálov v sekcii Limes 
Romanus, sekcia Európske dedičstvo – doplnenie o lokalitu Kremnická mincovňa 

� Aktualizácia sekcie Evidencia kultúrnych pamiatok na Slovensku, doplnenie o databázu 
ÚZKP vo formáte Excel  

� V sekcii Referát archeológie vytvorenie podstránok Výkon štátnej správy, Archeologický 
nález a nálezisko, Archeologický výskum, Podklady pre odborný posudok podľa 
podkladov referátu archeológie, aktualizácia kontaktov na archeológov PÚ SR 
a o oprávnených osobách, aktualizácia metodických materiálov, priebežná aktualizácia 
databáz 

� Výberové konania do štátnej a verejnej správy za rok 2010, výzvy na predloženie 
cenových ponúk v sekcii Verejné obstarávanie, vytvorenie prelinkovania na zmluvy 
v rezorte MK SR, prelinkovanie na smernice o verejnom obstarávaní na stránke MK SR 
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� Vytvorenie novej štruktúry webu, prerokovanie v rámci úradu a s dodávateľom, 
vytvorenie grafického návrhu stránky, priebežná spolupráca pri prácach na webe  

 
 
 
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 a Vyhlášku k zákonu. 

T: 12/2010 
Z: ÚGR, ÚVŠS, OÚ, KPÚ, ÚEP 

Novela zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a vykonávacej vyhlášky si 
vyžiadala tieto práce: 
� spolupráca s MK SR pri príprave vyhlášky a komentára k novelizovanému pamiatkovému 

zákonu – pripomienkovanie, konzultácie; 
� aktualizácia usmernení pre spracovanie výskumnej dokumentácie z architektonicko-

historického a umelecko-historického pamiatkového výskumu a pre reštaurátorskú 
dokumentáciu, archeologickej dokumentácie a dokumentácie urbanisticko-historických 
výskumov vo vzťahu k novele vyhlášky – rozpracované; 

� príprava Subkomisie pre posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických 
výskumov pri PÚ SR; 

� 29. 6. 2010 – zasadnutie odbornej sekcie výtvarných a umeleckoremeselných pamiatok 
s hlavnou témou novely vyhlášky, prerokovanie zmien v znení novely, usmernenie 
zamestnancov KPÚ k aplikácii nových znení v praxi, konzultácie; 

� aktualizácia Organizačného poriadku PÚ SR; 
� metodické usmernenie spracovania urbanisticko-historického výskumu a návrhu zásad 

bolo spracované, prešlo oponentúrou v rámci OMK, pripomienky boli zapracované a od 1. 
1. 2011 je právoplatné. Je uverejnené na http://www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-
pamiatkoveho-fondu/pamiatkovy-vyskum. 

 
 
 
12. Príprava a realizácia vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov. 

 
a) Príprava a realizácia vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov KPÚ 

vzniknutých do roku 2002 a ich prevzatie do archívu. 
T: 12/2010 

Z: OOA, KPÚ 
Správkyne registratúrnych stredísk KPÚ dôsledne pripravili spisy do vyraďovacieho konania, 
vypracovali podrobné odovzdávacie zoznamy, ktoré môžu slúžiť zároveň ako prvotná 
evidenčná pomôcka v archíve. M. Orosová pripravila návrhy na vyradenie a zaslala ich na 
Ministerstvo vnútra SR. Po doručení rozhodnutia Ministerstva vnútra SR boli prevzaté spisy 
z KPÚ a uložené na trvalú úschovu v depozite. Do roku 2011 boli presunuté ešte 
nespracované návrhy ORA Levoča, pracoviska Topoľčany a KPÚ Trenčín.  

V rámci úlohy sa uskutočnili aj fyzické kontroly registratúrnych stredísk a archívnych 
pracovísk. Úroveň správy registratúry a archívu na KPÚ sa výrazne zlepšila a až na niekoľko 
drobných chýb na niektorých pracoviskách je vo veľmi dobrom stave. 
 
Prehľad vyraďovacích konaní: 
� Vyraďovacie konanie – KPÚ Prešov, pracovisko Poprad (ukončené rozhodnutím 

Ministerstva vnútra SR, spisy prevzaté a zakrabicované) 
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� Vyraďovacie konanie – KPÚ Nitra (ukončené rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, spisy 
prevzaté do archívu a zakrabicované) 

� Vyraďovacie konanie – KPÚ Prešov, pracovisko Levoča (ukončené rozhodnutím 
Ministerstva vnútra SR, spisy prevzaté do archívu a zakrabicované) 

� Vyraďovacie konanie – registratúrne stredisko PÚ SR a ekonomicko-prevádzkový úsek 
PÚ SR (ukončené rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, spisy prevzaté do archívu)  

� Vyraďovacie konanie – KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica (ukončené 
rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, spisy prevzaté do archívu a zakrabicované) 

� Vyraďovacie konanie – KPÚ Prešov a pracovisko Bardejov (ukončené rozhodnutím 
Ministerstva vnútra SR, spisy prevzaté do archívu) 

� Vyraďovacie konanie – KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany (prevzaté zoznamy a spisy do 
archívu, príprava návrhu) 

� Vyraďovacie konanie – ORA Levoča (prevzaté zoznamy, príprava návrhu) 
� Vyraďovacie konanie – KPÚ Trenčín (prevzaté zoznamy a spisy do archívu, príprava 

návrhu) 

 
 Kontrola správy registratúry a archívu sa uskutočnila na týchto pracoviskách (V. 
Plávková, M. Orosová): KPÚ Žilina, pracovisko Martin, 30. 3. 2010; KPÚ Banská Bystrica, 
pracovisko Banská Štiavnica, 6. 4. 2010; registratúra PÚ SR – číselníky WinAsu, 8. – 11. 6. 
2010; KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, 24. 8. 2010; KPÚ Košice, 11. 10. 2010; 
KPÚ Košice, pracovisko Rožňava, 2. 11. 2010; KPÚ Trenčín, 9. 11. 2010; KPÚ Trenčín, 
pracovisko Prievidza, 9. 11. 2010; KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany, 9. 11. 2010. 
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Úlohy plnené PÚ SR mimo plánu hlavných úloh v roku 2010 
 
 
Výkon štátnej správy PÚ SR a KPÚ – rozhodnutia v 1. a 2. stupni, záväzné 
stanoviská, 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 

338 0 14 71 149 

KPÚ Bratislava 644 1282 162 246 796 
KPÚ Trnava 292 568 50 1107 427 
KPÚ Trenčín 142 228 577 1657 352 
KPÚ Nitra 285 1331 92 695 170 
KPÚ Žilina 271 398 0 207 950 
KPÚ B. Bystrica 652 656 306 785 523 
KPÚ Prešov 968 1195 202 342 1021 
KPÚ Košice 446 918 24 78 659 

SPOLU 4038 6576 1427 5188 5047 

 
 
 
Návrhy na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP a pamiatkového 
územia 

 Počet 

Návrh na vyhlásenie NKP 161 
Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 13 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP 8 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 1 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny 1 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny 0 
Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 20 
Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma 4 
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma 0 
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Odbor preskúmávania rozhodnutí v správnom konaní - rozhodnutia 
v druhom stupni 
1. Celkový počet rozhodnutí : 72   
    PÚ SR napadnuté rozhodnutia KPÚ:     
a. potvrdil   43     
b. zmenil     17      
c. zrušil a vrátil  7     
d. zrušil bez náhrady 3      
e. konanie zastavil    2      
f.  konanie prerušil   0      
g. iné      0      
        

2. Rozhodnutia Pamiatkového úradu SR   

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

KPÚ Banská Bystrica:           
5 1 0 1 0 0 0 7 

KPÚ Bratislava:         
3 3 2 0 0 0 0 8 

KPÚ Košice:                 
6 0 1 1 0 0 0 8 

KPÚ Nitra:                 
1 1 0 0 2 0 0 4 

KPÚ Prešov:               
13 3 2 1 0 0 0 19 

KPÚ Trenčín:                 
4 0 0 0 0 0 0 4 

KPÚ Trnava:                
5 3 1 0 0 0 0 9 

KPÚ Žilina:                  
6 6 1 0 0 0 0 13 

 
V roku 2010 OPR preskúmal 23 záväzných stanovísk vydaných KPÚ. 
 
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 7 0 0 27 

KPÚ Bratislava 1 0 11 74 
KPÚ Trnava 1 0 0 14 
KPÚ Trenčín 1 0 4 13 
KPÚ Nitra 3 0 4 6 
KPÚ Žilina 0 0 0 5 
KPÚ B. Bystrica 2 0 4 21 
KPÚ Prešov 0 0 0 11 
KPÚ Košice 3 0 0 64 
SPOLU 18 0 23 235 
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Ústredný zoznam pamiatkového fondu – oznámenia, stav pamiatkového 
fondu 
 
 Počet 
Rozhodnutia o vyhlásení veci za NKP  170 
Rozhodnutia o zmene vyhlásenia veci za NKP 12 
Rozhodnutia o zrušení vyhlásenia veci za NKP 30 
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia  a zápise NKP 104 
Oznámenie o zápise pamiatkového územia  1 PZ 
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona 3 405 
Počet hnuteľných NKP (PP) 14 654 / 32 492 
Počet nehnuteľných NKP (PO) 9 681 / 14 818 
Počet pamiatkových rezervácií MPR/PRĽA 18 / 10 
Počet pamiatkových zón platné / zrušené 85 / 15 
Počet zrušených NKP od roku 1951 HNKP/NhNKP 1 823 / 2 989 
Nárast objektov  
Vyhlásené NKP / PO 145 / 205 
Zrušené vyhlásenie NKP / PO 32 / 53 
Počet vyhlásených OP 7 
Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu  
Dobrý 4 584 
Vyhovujúci 5 746 
Narušený 949 
Dezolátny 850 
V obnove 689 
Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy  
Štát 1 443 
Samospráva obcí 3 796 
Cirkvi 3 870 
Právnické osoby 1 294 
Fyzické osoby 4 415 
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Dokumentačná činnosť Oddelenia grafickej dokumentácie  
 

 
 
 
Reštaurátorská činnosť Oblastných reštaurátorských ateliérov Bratislava a 
Levoča 
 
Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava 
 
1. Ministerstvo zahraničných vecí SR Bratislava - „Obraz Hamburg“  
2. JUDr. Piršel Tibor – Oltár, Modra – kaplnka  
3. Ľubovnianske múzeum - Ikonostas Matysová  
4. Bočný oltár Ladomerská Vieska, III.etapa  
5. Oltár z ev. av. Slavošovce, II.etapa  
6. Prícestná kamenná socha Stupava, II.etapa 
7. Ikonostas Tročany, II.etapa 
8. štyri ikony Andrejová, II.etapa 
9. hlavný oltár sv. Juraja, Turčiansky Ďur, II.etapa 
10. baroková kazateľnica, Zliechov, II.etapa  
11. bočný oltár Ukrižovania, Beckov, II.etapa 
12. ikonostas Topoľa, II.etapa 

 Číslo akcie Názov akcie 

1. 1/2009/108 
PHU 5/C 

Šaštín - Stráže, kostol (meračské, konštrukčné práce) 

2. 5//2009/108 
PHU 5/C 

Diviaky nad Nitricou, kostol (konštrukčné práce) 

3. 
6/2009/108 Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina, archeologický výskum 2009, 

(konštrukčné práce) 
4. 1/2010/108 

PHU 5/C 
Jur nad Hronom, kostol (meračské, konštrukčné práce) 

5. 2/2010/108 
PHU 5/C 

Bučuháza, časť Šámot, kostol (meračské, konštrukčné práce) 

6. 3/2004/108 Rusovce, Rímský kastel Geruláta, (konštrukčné práce) 

7. 3/2010/108 Čierny Hrad, archeologický výskum 2010, (meračské práce) 

8. 4/2010/108 
PHU 5/C 

Dechtice, kostol – nástenné maľby, (meračské, konštrukčné práce) 

9. 5/2010/108 
PHU 5/C 

Sasa, kostol (meračské práce) 

10. 6/2010/108 
PHU 5/C 

Malé Kosihy, kostol (meračské práce) 

11. 
PHU 5/C 

Spracovanie úlohy Romanika, vektorizácia akcií: Drážovce - kostol, 
Koš - kostol, Spišský hrad – románsky palác, Leles - kaplnka 

12. 
PHU 1/F 

Súpis pamiatok na Slovensku, spracovanie grafickej dokumentácie 
okresov Levoča a Martin 

13. 
 

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

14. 
 

Technický servis pre PÚ SR (scanovanie, úprava dokumentov, úprava 
plánovej dokumentácie, tlač plánovej dokumentácie 
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13. polychromovaný reliéf Posledná večera Banská Štiavnica, II.etapa  
14. ikona Posledný súd, Kožany – prieskum 
15. dve barokové sochy, Ivánka pri Dunaji – prieskum 
16. Beloveža - obraz 
 
 
Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča: 
 
P. č.          číslo akcie                        názov akcie                                              
1.  50 088/97/A   Meštiansky dom, Mäsiarska 18, Levoča - komplexný  
    reštaurátorský prieskum kamenných a drevených prvkov 
2.  50 113/98/B/3  Objekt - Nám. Majstra Pavla č. 43, Levoča - ukončenie  
    reštaurátorských prác - fasáda  na meštianskom dome v Levoči 
3.  50 126/99/AB6  Montážne práce, Ikonostas Potoky - montáž Ikonostasu 
4.  50 172/03/AB1  Kostol sv. Martina v Martinčeku, exteriér  - ukončenie  
    reštaurátorských prác na časti exteriéru kostola / vstupný  
    kamenný portál, a vstupné drevené dvere / 
5.   50 183/04/B/1   Meštiansky dom, Hlavná 108, Prešov – štuko - ukončenie  
    reštaurátorských prác na štukovej výzdobe v interiéri objektu 
6.  50 187/04/B/3  Radnica - Levoča,  kamenné prvky -  ukončenie reštaurovania  
    kamenných prvkov historickej Radnice  
7.  50 190/04/AB1  Oltár Panny Márie, Nižná Šebastová -  pokračovanie  
    reštaurovania oltára 
8.  50 190/04/AB2  Oltár sv. Jána Nepomuckého, Nižná Šebastová - pokračovanie  
    reštaurovania oltára 
9.  50 194/05/AB1  Oltár, Kežmarok - pokračovanie reštaurovania Hlavného oltára 
10.  50 206/06/AB1   Kostol, Vrbov - reštaurovanie interiéru svätyne kostola 
11.  50 212/06/AB1  Hlavný Oltár v Rímskokatolíckom kostole Nájdenia sv. Kríža,  
    Hraň - komplexné reštaurátorské práce na Hlavnom oltári 
12.  50 218/06/AB1  Oltár , Ľubica  - ukončenie  komplexných reštaurátorských prác  
    na oltári 
13.  50 228/08/AB1  Oltár, Okoličné - ukončenie komplexných reštaurátorských prác  
    na oltári v obci Smrečany 
14.  50 231/08/B/1  Maľby, Liptovský Hrádok - reštaurovanie nástenných malieb  

v interiéri bývalého Soľného a meďného úradu /sídlo  
Národopisného múzea / v Liptovskom Hrádku 

15. 50 236/09/AB1  Boží hrob, Spišská Sobota - ukončenie komplexných  
    reštaurátorských prác 
16.  50 237/09/AB1   Zbierkové predmety Múzeum Brezno - reštaurovanie dvoch  

ikon z Ikonostasu  z obce Šumiac 
17.  50 238/09/AB1  Sakristia, kostol sv. Jakuba v Levoči - ukončenie komplexných  
    reštaurátorských prác  
18.  50 240/09/AB1  Strop, Podolínec - reštaurátorské práce na renesančnom  

drevenom trámovom strope  
19.  50 243/09/AB1  Južná fasáda -  Radnica, Levoča - ukončenie reštaurovania  
    nástenných malieb a historických omietok 
20.  50 244/09/AB1  Sochy a svietniky, Lechnica - ukončenie komplexných  
    reštaurátorských prác na súbore drevených sôch a svietnikoch  
    z interiéru Rímskokatolíckeho kostola Lechnica 
21.  50 247/09/AB1  Strop, Horná Lehota - komplexný reštaurátorský prieskum  
    maľovaného dreveného trámového stropu 
22.  50 250 /09/AB1  Zvonica, Levoča - ukončenie komplexných reštaurátorských  
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prác na kamenných prvkoch 
23.  50 251/09/B/1  Kamenné sochy, Dlhá nad Oravou - ukončenie reštaurátorských  
    prác 
24.  50 252 /10/AB1  Svätyňa – interiér, Kostol sv. Jakuba v Levoči - komplexné  
    reštaurátorské práce na nástenných maľbách a kamenných  
    prvkoch 
25.  50 253/10/AB1   Oltár, Červený Kláštor - komplexné reštaurátorské práce na  
    Hlavnom oltári v kláštore v obci Červený Kláštor 
26.  50 256/10/AB1 Sochy a obrazy, Národná banka Slovenska Múzeum mincí  
    Kremnica - ukončenie komplexných reštaurátorských prác na  
    drevených sochách a závesných obrazoch 
27.  50 257/10/AB1  Kristus, SNG Bratislava - komplexné reštaurátorské práce na  
    drevenej soche  
28.  50 258/10/AB1  Dievčenský chór, ECAV Kežmarok - ukončenie komplexných  
    reštaurátorských prác v Drevenom artikulárnom kostole  
29.  50 261/10/B/1  Hrad, Stará Ľubovňa - ukončenie umelecko – remeselných prác  
    na kamenných prvkoch veže hradu 
30.  50 262/10/A   Kaštieľ, Veľká Lomnica - komplexný reštaurátorský prieskum  
31.  50 263/10/A    Kostol Ludrová - komplexný reštaurátorský prieskum  
32.  50 264/10/AB1  Obraz, SNM Bratislava - komplexný reštaurátorský prieskum  
    a začatie reštaurátorských prác na závesnom obraze zo zbierok  
    SNM Bratislava  
33.  50 265/10/B/1  Kamenné prvky, Ľubica - umelecko – remeselné práce na  
    kamenných prvkoch okna veže Rímskokatolíckeho kostola v  
    Ľubici 
 
 
Činnosť Chemicko-technologického oddelenia 
 
Realizované analýzy, výskumy a rozbory 
Akcie z roku 2009, fakturované v roku 2010 
Spolu realizovaných 13 akcií v celkovej fakturovanej sume 2529,70  € 
 

Por.
č. 

Číslo 
akcie 

Lokalita  Objednal 
Názov akcie 

Číslo 
faktúry  

Suma 
€ 

1. 63/09 Senica J. Hromada výskum vzoriek z maľby na plátne 017 10 
210/OF 

564,00 

2. 64/09 Senica J. Hromada výskum vzoriek z maľby na plátne 030 10 
210/OF 

200,00 

3. 65/09 Senica J. Hromada výskum vzoriek z maľby na plátne 029 10 
210/OF 

200,00 

4. 66/09 Senica J. Hromada výskum vzoriek z maľby na plátne 017 10 
210/OF 

 

5. 72/09 Sp. hrad Janovská analýza omietok 003 10 
210/OF 

655,7 

6. 85/09 Sp. 
Kapitula 

Janovská analýza omietok 003 10 
210/OF 

 

7. 86/09 Hrabušice Janovská analýza omietok 003 10 
210/OF 

 

8. 87/09 Miloj Janovská analýza omietok 003 10 
210/OF 
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9. 88/09 Richnava Janovská analýza omietok 003 10 
210/OF 

 

10. 89/09 Gelnica Janovská rozbor omietok 003 10 
210/OF 

 

11. 117/09 Pukanec M. 
Brimichová 

výskum vzoriek maľby a 
polychrómie oltára 

005 10 
210/OF 

752,00 

12. 126/09 Dolné 
Rudiny 

Dorica analýza omietok a pigmentov 008 10 
210/OF 

98,00 

13. 129/09 Kaplná J. Hromada analýza omietok 002 10 
210/OF 

60,00 

 
 
Akcie realizované v roku 2010 
 

Por.
č. 

Číslo 
akcie 

Lokalita  Objednal 
Názov akcie 

Číslo 
faktúry  

Suma 
€ 

1. 1/10 Ruská S. Birkusová archeologický výskum kovových 
nití a ozdôb 

00410 
210/OF 

135,00 

2. 2/10 Bojnice Okša analýza omietok 00110 
210/OF 

94,00 

3. 3/10 Oravský 
hrad 

Gazdík analýza zliatin kovových píšťal a 
drôtov 

03320 
210/OF 

380,00 

4. 5/10 Banská 
Bystrica 

ATRO stanovenie vlhkostí a solí 
v stavebných materiáloch 

00610 
210/OF 

80,40 

5. 6/10 Nitrianska 
Streda 

M. Mikuláš výskum vzoriek polychrómie  
z kazateľnice 

01010 
210/OF 

100,00 

6. 7/10 Šemet-
kovce 

Bernáthová výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

01210 
210/OF 

175,00 

7. 8/10 Matuškov
o 

Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

01110 
210/OF 

99,60 

8. 9/10 Kežmarok Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

00710 
210/OF 

166,00 

9. 11/10 Bratislava Ďurinová výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

02310 
210/OF 

175,00 

10. 12/10 Bratislava Sabo výskum vzoriek polychrómie na 
kamenných článkoch architektúry 

02410 
210/OF 

188,00 

11. 13/10 Dolný 
Hričov 

J. Hromada výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

01410 
210/OF 

250,00 

12. 14/10  Schomburg stanovenie vlhkostí a solí 
v stavebných materiáloch 

00910 
210/OF 

60,30 

13. 15/10 Malacky Sikoriak výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

019 10 
210/OF 

94,00 

14. 18/10 Bardejov Gomboš výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

045 10 
210/OF 

400,00 

15. 19/10 Trenčiansk
a Teplá 

Krajčo výskum vzoriek polychrómie 
drevenej sochy 

021 10 
210/OF 

188,00 

16. 20/10 Nitrianska 
Streda 

Borkowska výskum vzoriek z maľby na 
plátne 

013 10 
210/OF 

141,00 

17. 21/10 Považská 
Bystrica 

M. Pichová stanovenie vlhkostí v stavebných 
materiáloch 

044 10 
210/OF 

24,00 

18. 22/10 Bratislava M. Pichová stanovenie vlhkostí v stavebných 044 10 176,00 
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materiáloch 210/OF 
20. 23/10 Nitra O. Makýš analýza omietok 015 10 

210/OF 
99,60 

21. 24/10  Sanstav stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

016 10 
210/OF 

16,60 

22. 25/10 Spišská 
Kapitula 

Janšto analýza omietok 022 10 
210/OF 

134,00 

23. 26/10 Nitrianska 
Streda 

M. Mikuláš výskum vzoriek polychrómie 
organu a svietnika 

020 10 
210/OF 

141,00 

24. 27/10 Blatnica Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

018 10 
210/OF 

249,00 

25. 28/10 Košice Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

018 10 
210/OF 

 

26. 29/10 Zborov M. Pichová stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

044 10 
210/OF 

119,00 

27. 29/10 Zborov M. Pichová stanovenie nasiakavosti kameňa 044 10 
210/OF 

4,00 

28. 31/10 Senica J. Hromada výskum vzoriek z maľby na 
plátne 

069 10 
210/OF 

360,00 

29. 32/10 Senica J. Hromada výskum vzoriek z maľby na 
plátne 

069 10 
210/OF 

 

30. 33/10  Dobošová rtg - snímkovanie 026 10 
210/OF 

60,00 

31. 34/10 Krivé Bernáthová výskum vzoriek z maľby ikony 042 10 
210/OF 

360,00 

32. 36/10  E. Bolfa výskum vzoriek z 
polychrómie drevenej plastiky, 
rtg - snímkovanie 

028 10 
210/OF 

140,00 

33. 37/10 Oravský 
hrad 

Gazdík rtg – snímkovanie drevených 
častí organu 

034 10 
210/OF 

306,00 

34. 38/10 Trnava Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

027 10 
210/OF 

136,00 

35. 40/10 Krásna Gomboš výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

046 10 
210/OF 

280,00 

36. 41/10 Banská 
Štiavnica 

M. Hrčka analýza omietok 035 10 
210/OF 

45,00 

37. 42/10 Lietava Združenie pre 
záchranu L. 
hradu 

analýza omietok 038 10 
210/OF 

322,00 

38. 43/10 Pác Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

032 10 
210/OF 

158,00 

39. 44/10 Bratislava Villard prieskum fasádnych náterov 040 10 
210/OF 

160,00 

40. 45/10 Banská 
Štiavnica 

Bezák výskum vzoriek z maľby na 
plátne 

031 10 
210/OF 

135,00 

41. 48/10 Viedeň Atelier fur 
Restaurierunge
n 

výskum fasádnych náterov na 
omietkach a terracote 

039 10 
210/OF 

660,00 

42. 49/10 Žilina Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

032 10 
210/OF 

 

43. 50/10 Kremnica Zdravecká prieskum vzoriek z maľby na 072 10 140,  
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plátne 210/OF 
44. 51/10 Krivé Bernáthová výskum vzoriek z maľby ikony 042 10 

210/OF 
 

45. 52/10 Čirč Bernáthová výskum vzoriek z maľby ikony 043 10 
210/OF 

160,00 

46. 54/10 Šaštín Sanstav stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

037 10 
210/OF 

42,00 

47. 56/10 Bratislava KVZ Invest stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

036 10 
210/OF 

42,00 

48. 57/10 Vrbov Kuc, Lipták analýza omietok 056 10 
210/OF 

713,00  

49. 59/10 Bratislava Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

041 10 
210/OF 

170,00 

50. 60/10 Fačkov Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

041 10 
210/OF 

 

51. 63/10  ref.archeol. archeologické vykopávky rozprac.  
52. 64/10  Hebertová rozbor pigmentu rozprac.  
53. 65/10 L. Mikuláš Galéria rtg - snímkovanie 094 08 

210/OF 
 

54. 66/10 Bobrov Brimichová výskum vzoriek polychrómie z 
oltára 

051 10 
210/OF 

160,00 

55. 67/10 Levoča Janšto analýza omietok 047 10 
210/OF 

80,00 

56. 68/10 Bernolákovo Pichová stanovenie vlhkosti a vodivosti 
v stavebných materiáloch 

rozprac.  

57. 69/10 Bratislava Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

048 10 
210/OF 

42,00 

58. 70/10 Bytčica Lipták analýza omietok 071 10 
210/OF 

850,00 

59. 71/10  Schomburg stanovenie vlhkostí a solí 
v stavebných materiáloch 

050 10 
210/OF 

333,00 

60. 72/10 Trenčín Sanstav stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

049 10 
210/OF 

63,00 

61. 73/10  Schomburg stanovenie vlhkostí a solí 
v stavebných materiáloch 

050 10 
210/OF 

 

62. 74/10 Nitra J. Hromada výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

062 10 
210/OF 

640,00 

63. 75/10 Bratislava Ďuricová výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

052 10 
210/OF 

137,00 

64. 76/10  Schomburg stanovenie vlhkostí a solí 
v stavebných materiáloch 

050 10 
210/OF 

 

65. 77/10 Silica Gomboš analýza omietok a výskum 
vzoriek  
z nástennej maľby 

063 10 
210/OF 

360,00 

66. 78/10 Dechtice Pichová stanovenie vlhkosti a vodivosti 
v stavebných materiáloch 

rozprac.  

67. 79/10  Schomburg stanovenie vlhkostí a solí 
v stavebných materiáloch 

055 10 
210/OF 

42,00 

68. 80/10 Bratislava Sabo výskum vzoriek polychrómie na 
kameni 

053 10 
210/OF 

135,00 

69. 83/10 Boleráz Bako stanovenie obsahu solí 054 10 119,00 



 62 

v stavebných materiáloch 210/OF 
70. 84/10 Nováky Pichová stanovenie vlhkostí a vodivosti 

v stavebných materiáloch 
059 10 
210/OF 

226,00 

71. 86/10 B. 
Štiavnica 

Bezák výskum vzoriek z maľby na 
plátne 

057 10 
210/OF 

154,00 

72. 87/10 Spišský 
Hrušov 

Janovská analýza omietok 064 10 
210/OF 

325,00 

73. 88/10 Kvačany Lipkovičová výskum polychrómie vzoriek z 
oltára 

067 10 
210/OF 

320,00 

74. 89/10  Schomburg stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

058 10 
210/OF 

63,00 

75. 90/10 Tomašov Gazdík analýza kovových píšťal organu 068 10 
210/OF 

136,00 
 

76. 91/10 Sedmerovec Keleši výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

rozprac.  

77. 93/10 Lipt. 
Mikuláš 

Benická výskum vzoriek z maľby na 
plátne 

066 10 
210/OF 

335,00 

78. 94/10  Pichová stanovenie vlhkosti a vodivosti 
v stavebných materiáloch 

059 10 
210/OF 

 

79. 95/10  ATRO stanovenie vlhkostí a solí 
v stavebných materiáloch 

060 10 
210/OF 

42,00 

80. 97/10  CEMIX stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

061 10 
210/OF 

51,00 

81. 98/10 Lipt. 
Mikuláš 

Benická výskum vzoriek z maľby na 
plátne 

066 10 
210/OF 

 

82. 99/10  Španová výskum vzoriek z maľby na 
plátne 

rozprac.  

83. 100/10 Bytča Hagara analýza omietky, stanovenie solí 065 10 
210/OF 

158,00 

84. 101/10 Lipt. 
Mikuláš 

Benická výskum vzoriek polychrómie z 
drevenej sochy 

070 10 
210/OF 

275,00 

85. 102/10 Lipt. 
Mikuláš 

Benická výskum vzoriek polychrómie z 
drevenej sochy 

070 10 
210/OF 

 

86. 106/10  Siváň výskum vzoriek polychrómie z 
drevenej sochy 

rozprac.  

87. 107/10 Ružombero
k 

Ďuricová analýza plátna 080 10 
210/OF 

20,00 

88. 108/10 Rajec Slúka výskum vzoriek z nástennej 
maľby 

073 10 
210/OF 

285,00 

89. 109/10 Bratislava Čierny stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

074 10 
210/OF 

42,00 

90. 110/10 Pezinok Poórová rozbor kovových nití 081 10 
210/OF 

20,00 

91. 111/10 Piešťany Birkušová analýza vlákien 082 10 
210/OF 

17,00 

92. 112/10 Bratislava Sanhydro stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

075 10 
210/OF 

84,00 

93. 113/10 Trnava Rodzenák prieskum vzoriek z oltárneho 
obrazu 

078 10 
210/OF 

75,00 

94. 115/10 Levoča Kukura rozbor náterov na omietke 076 10 
210/OF 

60,00 
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95. 116/10 Horné 
Jaseno 

Mlich výskum vzoriek maľby a dreva 
epitafu 

rozprac.  

96. 117/10 Čunovo Pichová stanovenie vlhkosti a vodivosti 
v stavebných materiáloch 

083 10 
210/OF 

391,00 

97. 118/10 Komárno Makýš rozbor omietok a mált 085 10 
210/OF 

495,00 

98. 119/10 Bíňa Hrachovský výskum vzoriek  nástennej maľby rozprac.  
99. 120/10  CEMIX stanovenie vlhkostí a solí 

v stavebných materiáloch 
079 10 
210/OF 

51,00 

100. 121/10 Bínovce Bako stanovenie obsahu solí 
v stavebných materiáloch 

077 10 
210/OF 

102,00 

101. 122/10 Nové 
Mesto nad 
Váhom 

Pichová stanovenie vlhkosti a vodivosti 
v stavebných materiáloch 

084 10 
210/OF 

267,00 

102. 123/10 Bratislava Pichová stanovenie vlhkosti a vodivosti 
v stavebných materiáloch 

rozprac.  

 
102 realizovaných a rozpracovaných akcií v r. 2010, v celkovej fakturovanej sume 15033,5 € 
Spolu fakturovaných akcií v r. 2010 je 115, v celkovej hodnote 17563,2 € 
 
Realizované akcie v roku 2010, fakturované v rámci prevodu peňazí za dar 
(konduktometer) 
 

1. 22/10 Bratislava M. Pichová stanovenie obsahu solí v stavebných 
materiáloch 

0510 
210/P 

68,00 

2. 30/10 Bratislava M. Pichová stanovenie vlhkostí  v stavebných 
materiáloch 

0510 
210/P 

64,00 

3. 30/10 Bratislava M. Pichová stanovenie obsahu solí v stavebných 
materiáloch 

0510 
210/P 

68,00 

4. 53/10 Bratislava M. Pichová stanovenie vlhkosti a vodivosti 
v stavebných materiáloch 

0510 
210/P 

96,00 

5. 53/10 Bratislava M. Pichová stanovenie obsahu solí v stavebných 
materiáloch 

0510 
210/P 

68,00 

6. 53/10 Bratislava M. Pichová analýza omietky 0510 
210/P 

30,00 

7. 53/10 Bratislava M. Pichová analýza výkvetov 0510 
210/P 

10,00 

8. 58/10 Zliechov M. Pichová stanovenie vlhkosti a vodivosti 
v stavebných materiáloch 

0510 
210/P 

32,00 

9. 62/10 Bratislava M. Pichová stanovenie vlhkostí v stavebných 
materiáloch 

0510 
210/P 

8,00 

Spolu realizovaných 9 akcií v sume 444,00 € 
 
Konzultácie a poradenstvo 
Realizované akcie v roku 2010 pre ORA Bratislava, ORA Levoča, metodická pomoc PÚ SR 
a KPÚ 
číslo 
akcie 

lokalita  objednal názov akcie  

98/09 Stupava ORA Bratislava výskum vzoriek polychrómie na kamennej soche 
4/10 Kežmarok ORA Levoča analýza drevnej hmoty sochy 

10/10 Červený Kláštor ORA Levoča analýza dreva 
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16/10 Levoča ORA Levoča analýza omietok 
17/10  Levoča ORA Levoča analýzaomietok 
35/10  ORA Bratislava rtg – snímkovanie maľby na plátne 
39/10 Levoča ORA Levoča prieskum vzoriek z nástennej maľby 
46/10 Matysová ORA Bratislava výskum vzoriek maľby ikony Pantokrator 
47/10 Levoča ORA Levoča výskum vzoriek polychrómie pastofória  
61/10 Kremnica ORA Levoča výskum vzoriek  maľby na plátne 
82/10 Brezová pod 

Bradlom 
ORA Bratislava stanovenie vlhkostí v stavebných materiáloch 

85/10 Trnava KPU Trnava analýza výkvetov solí 
92/10 Kožany ORA Bratislava výskum vzoriek  maľby na plátne 
103/10 Kremnica ORA Levoča výskum vzoriek  maľby na plátne 
104/10 Č. Kláštor ORA Levoča výskum vzoriek  maľby na plátne 
105/10 Dražovce ORA Levoča výskum vzoriek polychrómie na baldachýne 
114/10 Ivánka pri Dunaji ORA Bratislava výskum vzoriek polychrómie na kamennej soche 
124/10 Banská Štiavnica KPU Banská 

Bystrica 
analýza omietok 

125/10 Brezová pod 
Bradlom 

ORA Bratislava meranie vlhkostí 

Spolu  realizovaných akcií  (bez fakturácie) 19 v sume cca. 5125 € 

 
Iná odborná činnosť 
� spolupráca  s vedeckými a odbornými inštitúciami: Vysoká škola výtvarných umení, 

Katedra reštaurovania, Bratislava; 
� Želinská: člen dizertačnej komisie, oponenský posudok dizertačnej práce, školiteľ - 

konzultant dizertačnej práce, člen Reštaurátorskej komisie PÚ SR, členstvo - STOP, 
Společnost pro technologie ochrany památek, Praha, Institut restaurování a konzervačních 
technik, Litomyšl. 

 
Odborno-metodické materiály a smernice 
PÚ SR: 
� Príkazný list GR PÚ SR pre KPÚ v súvislosti so správou a prevodom vlastníctva 

hnuteľných archeologických nálezov. 
� aktualizácia metodických inštrukcií pre spracovanie výskumných dokumentácii 

z pamiatkových výskumov. 
� PÚ SR pripomienkoval Metodickú pomocnú inštrukciu Archeologickej rady MK SR na 

spracovávanie dokumentácie archeologických výskumov. 
� vyhodnotenie plnenia úlohy sa nachádza v časti Vyhodnotenie PHÚ č. 2d/2010. 
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Výskumy (záverečné správy) 
 
Výskum architektonicko-historický: 
PÚ SR, Odbor národných kultúrnych pamiatok: 
� Šaštín-Stráže, r. k. kostol (Kalinová) 
� Park kultúry a oddychu v Bratislave (Kapišinská) 
KPÚ Trnava: 
� účasť na architektonicko-historickom výskume severovýchodného bastiónu opevnenia 

Kaštieľa v Holíči (Grznár, Zelina, Čáni). 
KPÚ Nitra: 
� čiastkový výskum za účelom zistenia farebnej úpravy fasád: 

- Zlaté Moravce, dom župný – obnova pôvodného  portálu (Gažiová), 
- Topoľčany, vila, Stummerová ul. (Gažiová), 
- Topoľčany, fara  (Gažiová), 
- Radošina, kostol  (Gažiová), 
- Bátovce ,evanjelicky kostol (Korošová), 
- Nitra, reformovaný kostol, Nitra (Korošová), 
- Meštiansky dom na F. Rákoczyho 6, Šahy. 

 
Výskum urbanisticko-historický: 
PÚ SR, Odbor pamiatkových území: 
� výskum MPR Bratislava v súvislosti so spracovaním návrhu zásad ochrany pamiatkového 

územia; 
� výskum územia mesta Partizánske v súvislosti so spracovaním návrhu na vyhlásenie za 

pamiatkovú zónu. 
KPÚ Trnava: 
� výskum MPR Trnava ako podklad pre spracovanie zásad ochrany pamiatkového územia 

MPR Trnava (Kvetanová, Kazimír, Kšiňanová,  Jakabšicová, Grznár); 
� výskum PZ Skalica ako podklad pre spracovanie zásad na ochranu pamiatkového územia 

PZ Skalica (Žemberová, Kvetanová, Jakabšicová, Grznár); 
� výskum PZ Hlohovec ako podklad pre spracovanie zásad na ochranu PZ Hlohovec 

(Šabíková). 
KPÚ Trenčín: 
� Pamiatková zóna Nitrianske Pravno 
 
Výskum archeologický: 
V rámci podpory prioritných projektov na rok 2010 MK SR podporilo realizáciu terénnych 
archeologických výskumov PÚ SR dotáciou 10 000 €. 

PÚ SR, Odbor pamiatkových území: 
� realizácia výskumu, spracovanie nálezov a vypracovanie Výskumnej dokumentácie 

z archeologického výskumu realizovaného v súvislosti s investičným zámerom Schodisko 
do bašty na NKP hrad Branč, Prieskum polohy Hradište v k. ú . Kátlovce a Hradisko v k. 
ú. Majcichov; 

� NKP Čierny hrad – pokračovanie archeologického výskumu (Glaser-Opitzová, Jaššo) 
� vyzdvihnutie archeologických nálezov v PZ Rusovce, parc. č. 70. 
KPÚ Bratislava: 
� záchranný archeologický výskum kostola sv. Klementa v Močenku (Baxa); 
� výskumná dokumentácia: Pamiatkový archeologický výskum kostola sv. Klementa 

v Močenku 2009, okr. Šaľa (Baxa, Prášek); 
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KPÚ Trnava: 
� účasť na archeologickom výskume na stavbe Rezidencia Leonardo v Trnave (Grznár, 
Čáni); 

� účasť na archeologickom výskume tzv. Kačerovho majera v Trnave - sledovanie výkopov 
inžinierskych sietí (Grznár). 

KPÚ Trenčín: 
� Bojnice - v súvislosti s generálnou opravou objektov na farskom dvore (Baxa, Nipčová). 
KPÚ Nitra: 
� Podhorany - Sokolníky – revízny výskum NKP zaniknutý kostol sv. Michala (Bisták, 

Paterka); 
� Tlmače – hradisko Festúnok – dokumentácia nálezu drevenej konštrukcie opevnenia 4. 6. 

2010 (v spolupráci s Feníkovou). 
KPÚ Žilina: 
� terénna archeologická prospekcia, zameranie archeologických lokalít a vyhodnotenie 

archeologického potenciálu územia Hornej Oravy (M. Furman); 
� archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely realizovaný v spolupráci s KPÚ 

Banská Bystrica v k.ú. Ipeľské Predmostie, okr. Šahy (M. Furman).    
KPÚ Banská Bystrica: 
� archeologický výskum a obnova hradov od Hontu po Zemplín na oboch stranách hranice 

(Miňo); 
� archeologický výskum a obnova na hrade Čabraď, Keltské pohrebisko v Ipeľskom 

Predmostí – pozitívny nález hrobového celku (Brezňanová). 
KPÚ Prešov: 
� ukončenie archeologického výskumu na Šarišskom hrade – Bašta č. 9 (Uličný, Harčar). 
KPÚ Košice: 
� realizácia archeologického výskumu v polohe Templomhomok vo Veľkom Kamenci. 

(Pristáš, Ďurišová, Horvát, Karabinoš, Uličný). 
 
Výskum archívno-historický 
PÚ SR, archív: 
� Park kultúry a oddychu v Bratislave (Orosová); 
� Miera koncentrácie majetkovej držby a jej vplyv na zemepanskú správu v prostredí 

premonštrátskych konventov v Bzovíku, Šahách a Kláštore pod Znievom (Žažová); 
� Budapešť, Vojenský historický ústav a múzeum, citadela v Košiciach (Žažová); 
� Sakrálna architektúra vo svetle písomných prameňov (Žažová). 
� K problematike stredovekých písomných prameňov o hradnej architektúre (Žažová); 
� Medzinárodný dunajský veľtrh (Orosová) 
� Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku a Václav Chaloupecký (Orosová) 
� Dobroslava Menclová a hradná architektúra (Orosová) 
� Osudy rezidencií vyššej šľachty po roku 1918 a 1945 
� Rodinné fotoalbumy rodiny Andrášiovcov v Slovenskom národnom múzeu – Múzeum 

Betliar (Orosová) 
KPÚ Bratislava: 
� areál Pivovaru STEIN v Bratislave. Výsledky výskumu sú v Návrhu na vyhlásenie veci za 

NKP Pivovar STEIN, 3 pamiatkové objekty (Habáňová) 
KPÚ Trnava: 
� archívny výskum dokumentácie k pamiatkam Trnavského kraja - Maďarsko, Ostrihom, 

Primaciálny archív, Budapešť, KÖH, MOL, OSzK (Petrovič); 
� výskum MPR Trnava ako podklad pre spracovanie zásad na ochranu pamiatkového 

územia MPR Trnava (Rábiková). 
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KPÚ Nitra: 
� Muničná továreň Komárno- archív vojenský v Bratislave, archív vojenský Budapešť, 

oblastný archív Komárno (Tóth); 
� Kasáreň Nitra - archív vojenský v Bratislave, archív vojenský Budapešť Fond máp, 

oblastný archív Komárno (Tóth). 
 
Výskum historickej zelene 
PÚ SR, Odbor pamiatkových území: 
� Partizánske - návrh na vyhlásenie PZ; 
� Hertník, Kaštieľ - návrh na vyhlásenie OP; 
� Želiezovce, Kaštieľ s areálom - návrh na vyhlásenie OP; 
� Ožďany, Kaštieľ s parkom - návrh na vyhlásenie OP; 
� Zvolen, námestie SNP - preskúmanie podnetu; 
� Močenok, Kostol sv. Klimenta, Kaštieľ s parkom - návrh na vyhlásenie OP; 
� Prašice, Kaštieľ a záhrada - návrh OP;  
� Bratislava PR - návrh Zásad; 
� Košice - Barca, Kaštieľ a park, preskúmanie podnetu na zmenu vyhlásenia NKP; 
� Banská Štiavnica - Kalvária a Aleja - terénny a archívny prieskum; 
� Adamovské Kochanovce - kaštieľ a park - terénny a archívny prieskum; 
� PRĽA Osturňa - návrh na zmenu vyhlásenia. 
 
Celoslovenský výskum/projekt 
PÚ SR, Odbor národných kultúrnych pamiatok: 
� spolupráca na projekte Moderná architektúra ako pamiatka s Ústavom stavebníctva a 

architektúry SAV Bratislava, Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity 
Bratislava, Výskumno-vývojovým ústavom pozemných stavieb - NOVA Bratislava 
a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity Bratislava (Kapišinská, 
Haberland). 

� spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu dejín umenia SAV Bratislava 
Predrománske a románske umenie na Slovensku. (Žažová, OdGD) 

 
Medzinárodný výskum/projekt 
PÚ SR, Odbor pamiatkových území:  
� projekt Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO číslo 1CE079P4, spracovávaný 

v rámci Programu teritoriálnej spolupráce r. 2007 - 2013, Stredná Európa – realizácia. 
KPÚ Bratislava: 
� Kolíska európskej kultúry. V rámci grantu EÚ Culture 2007. Projekt na roky 2010 - 2015 

zameraný na propagáciu a dokumentáciu objektov európskeho kultúrneho dedičstva 
z obdobia rokov 850 - 1050 (Kopčany, Kostoľany). Príprava vydania sprievodcov po 
Kostole sv. Margity v Kopčanoch a Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 
(Baxa); 

� účasť v projekte GAČR Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic ako prizvaný 
zahraničný partner. Bola spracovaná základná topografická analýza polohy Za jazerom pri 
sv. Margite a špecifikované základné sídelné horizonty a funkcie areálov v 9. - 10. storočí. 
V roku 2010 2. Projekt „CEC“ Kolíska európskej kultúry r. 2010 - 2015. Projekt 
zameraný na prehodnotenie včasnostredovekej cirkevnej architektúry na Slovensku , jej 
zaradenie do kontextu európskej predrománskej architektúry, prezentácia a propagácia. 
Do medzinárodného projekt za účasti 9 zahraničných partnerov bol včlenený pôvodný 
projekt Pamiatkového úradu Korpus európskej architektúry do roku 1000, časť Korpus 
včasnostredovekej architektúry na Slovensku. V roku 2010 bol v rámci projektu vydaný 
turistický prievodca Kostol sv. Margity, spracovaná výskumná dokumentácia z revízneho 
výskumu v sonde III. A. Habovštiaka z roku 1965, vykonaný revízny výskum interiéru 
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Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch  pod Tribečom, vypracovaná plánová dokumentácia 
topografického výskumu historických komunikácií v katastri Kopčian, časť poloha Za 
Novou Struhou, spracovaná textová časť katalógu hrobov z výskumu interiéru Kostola sv. 
Margity z roku 1998 – 2000. 

 
 
 
Komisie pri PÚ SR a MK SR: 
 
Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
Zasadnutia:  2  
Riešené problémy: 4 
 
Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 

 
Odborno - metodická komisia  
Zasadnutia:  15   
Stanoviská k výsledkom výskumov:  65 
Posudky o odbornej spôsobilosti:  9 
Posudzované metodické a odborné materiály:  13 
Posudzované problematické prípady z krajov          4 

� posudzované pamiatkové výskumy: 
- Banská Bystrica – Nám. Š. Moyzesa 4, meštiansky dom (č. ÚZPF 2338/0) – 

architektonicko-historický a umelecko-historický a výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, 
Mgr. B. Glocková 

- Banská Štiavnica – Akademická ul. 8, meštiansky dom (č. ÚZPF 2499/0) – doplnkový 
architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová 

- Banská Štiavnica – A. Kmeťa 9, meštiansky dom (č. ÚZPF 3340/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Banská Štiavnica – Nám. Sv. Trojice 20, meštiansky dom (č. ÚZPF 2560/0) – 
architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Banská Štiavnica – Radničné nám. 1, radnica (č. ÚZPF 2484/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum fasád, autor: Mgr. M. Šimkovic 

- Banská Štiavnica – Spojná ul. 5, meštiansky dom (č. ÚZPF 10763/1-4) – 
architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Šimkovic 

- Banská Štiavnica – kalvária – aleja (č. ÚZPF 2489/26) – výskumy historickej zelene, 
autori: Doc. Ing. T. Benčať, CSc., Doc. Ing. arch. P. Gregor, PhD. a kol. 

- Bojnice – zámok, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho a juhozápadné krídlo zámku (č. 
ÚZPF 805/12-14), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Zvarová, Mgr. 
Horanský, Ing. Matejka, PhDr. Zemene, Mgr. Janura, PhDr. Javošová 

- Bojnice – zámok, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho (č. ÚZPF 805/13), umelecko-
historický výskum, autori: Mgr. M. Brázdilová, Mgr. J. Papco 

Počet zasadaní komisie: 11 
Počet posudzovaných návrhov a podnetov: 280  
- z toho návrhov a podnetov na vyhlásenie 190  
- návrhov a podnetov na zrušenie ochrany 58 
- návrhov a podnetov na zmenu vyhlásenia 32 
Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP 135 
Počet odsúhlasených zrušení ochrany 34 
Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP 55 
Počet neodsúhlasených zrušení 24 
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- Bratislava – Dóm sv. Martina (č. ÚZPF 198/1) – architektonicko-historický výskum 
fasády veže a západnej fasády, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 

- Bratislava – Kapitulská ul. 19, Prepoštský palác (č. ÚZPF 64/1,2) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová 

- Bratislava - Čunovo – kaštieľ a sýpka (č. ÚZPF 649/1,2) – architektonicko-historický 
výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová 

- Cífer - Pác – r.k. kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF 965/1) – architektektonicko-
historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Haviarová, Mgr. K. Zvedelová 

- Dechtice – ruina kostola sv. Kataríny, tzv. Katarínka (č. ÚZPF 958/2) – 
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Ing. arch. J. 
Žuffová, CSc. 

- Drahňov – kaštieľ (č. ÚZPF 19/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický 
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Gabčíkovo – budova technických služieb (nie je NKP) – architektonicko-historický 
výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň 

- Holíč – kaštieľ, severovýchodný bastión (č. ÚZPF 613/12), architektonicko-historický 
výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc. 

- Holíč – manufaktúra (č. ÚZPF 614/1) – umelecko-historický a architektonicko-
historický výskum fasád – I. etapa, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Ing. arch. B. 
Váchová, Ing. arch. R. Erdélyi 

- Horná Mičiná – organ v Evanjelickom a.v. kostole (č. HKP v ÚZPF 1993/0) – 
umelecko-historický a organologický výskum, autori: Mgr. art. A. Štafura, Mgr. E. 
Kušnierová 

- Horné Lefantovce – kaštieľ (č. ÚZPF 1422/1) – architektonicko-historický, umelecko-
historický a archívny výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc. 

- Hurbanovo - Bohatá – kúria (č. ÚZPF 2509/1) – architektonicko-historický výskum, 
autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD. 

- Ilava – zájazdný hostinec (č. ÚZPF 731/0) – architektonicko-historický výskum, 
autorka: Mgr. K. Zvedelová 

- Iža – poloha „Leányvár“ – rímsky vojenský tábor – objekt kúpeľov (č. ÚZPF 289/1) – 
archeologický výskum, autori: PhDr. J. Rajtár a kol. 

- Kamenica – hrad (č. ÚZPF 304/0) – architektonicko-historický výskum, 
autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic 

- Kluknava – železiarska huta (č. ÚZPF 4437/0) – architektonicko-historický výskum, 
autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., PhDr. N. Urbanová 

- Komárno – r.k. kostol sv. Rozálie (č. ÚZPF 307/0) – architektonicko-historický výskum 
exteriéru, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov 

- Komárno – Stará pevnosť (č. ÚZPF 302/1) – I. etapa architektonicko-historického 
výskumu a inventarizácia dvorových fasád a dispozícií kurtín, autori: Ing. arch. A. 
Németh, Ing. Z. Bobáň, Doc. Ing. O. Makýš, PhD. 

- Kostoľany pod Tribečom – r.k. kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 1452/1) – umelecko-
historický a architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. M. Bóna 

- Košice – areál bývalého Komenského ústavu (č. ÚZPF 1158/1-10) – urbanisticko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 

- Košice – budova vojenského súdu a väznice, časť A (nie je NKP) – architektonicko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 

- Košice – budova vojenského súdu a väznice, časť B (nie je NKP) – architektonicko-
historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 

- Košice – Čajkovského ul. 2, meštiansky dom (nie je NKP) – architektonicko-historický 
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Košice – Dominikánske nám. 11, meštiansky dom (č. ÚZPF 1148/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Tihányi 



 70 

- Košice – Hlavná ul. 43, meštiansky dom – byt č. 5 na 2. NP priečneho dvorového krídla 
(č. ÚZPF 1075/0) – architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. 
Glocková 

- Košice – Hlavná ul. 54, meštiansky dom (č. ÚZPF 1085/0) – doplňujúci 
architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 

- Košice – Hlavná ul. 75, meštiansky dom (č. ÚZPF 3444/0) – architektonicko-historický 
výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Košice – Kováčska ul. 32, meštiansky dom (č. ÚZPF 3403/0) – architektonicko-
historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Košice – Pri Miklušovej väznici 3, meštiansky dom (č. ÚZPF 3507/0) – 
architektonicko-historický výskum, autori: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Ing. arch. Z. 
Senteliková 

- Kráľovičove Kračany – kaštieľ (č. ÚZPF 96/1) – architektonicko-historický a 
umelecko-historický výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, Mgr. M. 
Havlík 

- Kremnica – Nám. SNP 5, meštiansky dom (č. ÚZPF 3180/0) – umelecko-historický 
a architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Doc. Ing. 
arch. N. Hrašková, PhD., Mgr. I. Hovorič 

- Lednica – hrad (č. ÚZPF 743/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. 
M. Bóna, Mgr. M. Šimkovic, Mgr. T. Janura, Mgr. P. Barta, PhD. 

- Lednica – kostol sv. Jána Nepomuckého (č. ÚZPF 744/0) – umelecko-historický a 
architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. T. 
Janura, PhDr. J. Oršulová 

- Levoča – Nám. Majstra Pavla 47, meštiansky dom (č. ÚZPF 2936/0) – architektonicko- 
historický a umelecko-historický výskum, autorky: Ing. arch. M. Janovská, PhDr. M. 
Novotná 

- Levoča – r.k. kostol sv. Jakuba (č. ÚZPF 2892/0) – architektonicko-historický výskum, 
autorka: Ing. arch. M. Janovská 

- Likavka – hrad Likava (č. ÚZPF 316/1-28) – architektonicko-historický výskum, 
autorka: Ing. arch. M. Janovská 

- Svätý Jur – r.k. kostol sv. Juraja (č. ÚZPF 432/0) – architektonicko-historický a 
umelecko-historický výskum stien v interiéri hlavnej a bočnej lode, autorka: Mgr. E. 
Sabadošová 

- Šahy – Hlavné nám. 1, župný dom (č. ÚZPF 1647/1) – architektonicko-historický 
výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová 

- Šaštín - Stráže – továreň „Kartúnka“ (č. ÚZPF 754/0) – architektonicko-historický 
výskum, autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň 

- Štiavnické Bane – banský úrad (č. ÚZPF 11493/0) – architektonicko-historický 
výskum, autorka: PhDr. M. Smoláková (01/10) 

- Trnava – r.k. kostol sv. Mikuláša, karner (č. ÚZPF 1125/2) – architektonicko-historický 
výskum murív odkrytých v roku 2010 pri archeologickom výskume karnera, autorka: 
Ing. arch. J. Žuffová, CSc. 

- Veľká Čalomija – Pustý kostol (č. ÚZPF 2589/0) – architektonicko-historický výskum, 
autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic 

- Žilina – Bottova ul. 1, meštiansky dom (č. ÚZPF 1417/0) – umelecko-historický 
výskum fasád, podlubia a dreveného stropu v SZ miestnosti na 2. nadzemnom podlaží, 
autorka: Mgr. R. Kollárová 

� posudzované zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia: 
- Nitra – pamiatková rezevácia 
- Hybe – Pamiatková zóna  
- Banská Hodruša – Pamiatková zóna 
- Stará Ľubovňa – Pamiatková zóna 
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- Veľká Tŕňa – Pamiatková zóna 
- Vyšný Medzev – Pamiatková zóna 
- Ždiar – Pamiatková rezervácia 
- Bratislava - Vajnory – Pamiatková zóna  
- Ľubica – Pamiatková zóna  
- Turnianska Nová Ves – Pamiatková zóna  
- Bratislava – Pamiatková rezervácia  

� posudzované návrhy ochranných pásiem: 
- Krásna Hôrka – hrad (č. ÚZPF 518/1-18) 
- Močenok – Kalvária, Kostol sv. Klimenta a Kaštieľ s parkom 
- Hertník – Kaštieľ, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej a Socha sv. Antona Paduánskeho 

� posudky k udeleniu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
pamiatkového výskumu: 
- Mgr. Martin Kvietok, archeologický výskum 
- Mgr. Jana Šuteková, archeologický výskum  
- Mgr. Peter Barta, PhD., archeologický výskum 
- Mgr. František Žák Matyasovszký, PhD., archeologický výskum 
- Mgr. Roman Kos, archeologický výskum 
- PhDr. Karel Prášek – archeologický výskum 
- PhDr. Viktor Ferus – architektonicko-historický výskum 
- Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.  – predĺženie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  
- Mgr. M. Havlík, PhDr. D. Petranská, PhDr. J. Dušenková – predĺženie osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti 

� posudzované problematické prípady z krajov: 
- problematika obnovy Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a Kostola sv. 

Margity Antiochijskej v Kopčanoch 
- Košice – Nám. osloboditeľov, archeologický nález časti citadely z 2. pol. 17. stor.– 

prerokovanie problematiky miery zachovania a spôsobu prezentácie nálezu v súvislosti 
s prebiehajúcim konaním o jeho vyhlásení za NKP. 

 
 
Reštaurátorská komisia 
Zasadnutia 2    
Posudzované reštaurátorské dokumentácie 15 
Odsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 14 
Neodsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 1 
Subkomisionálne rokovania 11 
 
 
 
 



 72 

Krajská pamiatková komisia 
Krajská subkomisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
 

Krajská 
pamiatková 
komisia 

Zasadnutia 
   

Riešené 
problémy 
 

Krajská subkomisia 
pre ochranu 
kultúrneho dedičstva 

Zasadnutia 
 

Riešené 
problémy 
   

KPÚ Bratislava 4 21 KPÚ Bratislava 0 0 
KPÚ Trnava 0 0 KPÚ Trnava 1 1 
KPÚ Trenčín 2 2 KPÚ Trenčín 3 3 
KPÚ Nitra 0 0 KPÚ Nitra 0 0 
KPÚ Žilina 1 2 KPÚ Žilina 0 0 
KPÚ B. Bystrica 0 0 KPÚ B. Bystrica 0 0 
KPÚ Prešov 3 4 KPÚ Prešov 0 0 
KPÚ Košice 0 0 KPÚ Košice 0 0 
SPOLU 10 29  4 4 
 
 
Sekcie PÚ SR 
 

 Zasadnutia 

Sekcia archeológie 2 
Sekcia historickej zelene 3 
Sekcia hrady a fortifikácie 0 
Sekcia kaštiele a kúrie 0 
Sekcia ľudovej architektúry 0 
Sekcia sakrálnej architektúry 3 
Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 1 
Sekcia pamiatok histórie 0 
Sekcia technických pamiatok 2 
Sekcia výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 1 
Sekcia pamiatkových území 0 
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Špecializovaný archív a knižnica 
 
Identifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov 
PÚ SR – OOA: 
� Identifikácia a prvostupňové triedenie spisov podľa fondov 1959 – 1981, 1981 – 1991, 

1991 – 1994 (Svěchota); 
� Identifikácia a prvostupňové lokalitné triedenie spisov Slovenského ústavu pamiatkovej 

starostlivosti a ochrany prírody 1972 – 1980 v rámci premanipulácie chronologicko-
numericky uloženej registratúry (Horková); 

� Identifikácia a vecné triedenie spisov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody, časť Ochrana prírody 1959 – 1974 (Stockmann); 

� Identifikácia a prvostupňové lokalitné triedenie spisov Štátneho ústavu pamiatkovej 
starostlivosti (1981 – 1991) a Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti (1991 – 
1994) (Horková); 

� Systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov (Žilinčíková): 
- do Zbierky tematických výskumov, signatúry 6 290 – 6 331 
- do Zbierky plánov a projektov, signatúry 10 649 – 10716 
- do Zbierky reštaurátorskej dokumentácie 4145 – 4146 

� Systemizácia, inventarizácia a katalogizácia Zbierky negatívov (Žilinčíková, Horková): 
- príprava negatívov pre externých pracovníkov, preberanie spracovaných negatívov 

3000 ks 
- Zbierka negatívov prírastky: 226 322 – 228 358. 

� Systemizácia a katalogizácia CD nosičov: 
- do zbierky AD, ktorých pôvodcom je PÚ SR, signatúry AD 376 – 507 (Višváderová) 
- do zbierky DF digitálnych fotografií  – signatúry DF 242 – 283 (Višváderová) 
- do zbierky CD, ktorých pôvodcom nie je PÚ SR, signatúry CD 196 – 230 

(Višváderová) 
� Prvotná evidencia a archívne uloženie dokumentov prevzatých z krajských pamiatkových 

úradov a pracovísk - Košice, Nitra, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Banská Štiavnica 
(Orosová, K. Žilinčíková, Z. Žilinčíková). 

KPÚ Trnava: 
� evidencia archívnych dokumentov v prírastkových knihách; 
� archivovanie fotodokumentácie KPÚ Trnava za obdobie roku 2009. 
KPÚ Trenčín: 
� priebežná evidencia archívnych materiálov do zbierok 
KPÚ Žilina: 
� priebežná evidencia nových prírastkov do jednotlivých archívnych zbierok.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� triedenie delimitovaného archívu z pracoviska Kremnica, 
� triedenie nespracovaných archívnych materiálov. 
KPÚ Prešov: 
� priebežné evidovanie zbierok A, V, Z, R, Historické mapy, Negatívy, Diapozitívy, CD, 

fotografie v prírastkových knihách 
� Do registratúrneho strediska bolo prevzatých 931 archívnych dokumentov. 
  
Tvorba archívnych pomôcok 
PÚ SR – OOA: 
� Inventár negatívov štátneho referátu v digitálnej podobe. Inventár obsahuje 11790 

naskenovaných fotografií z katalógu zbierky negatívov a metadáta k negatívom vo 
formáte Excel. (Plávková); 

� Inventár zbierky digitálnych fotografií v digitálnej podobe v Exceli (Plávková). 
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Budovanie archívneho informačného systému 
PÚ SR – OOA: 
� Editácia záznamov v programe JANUS v databázach: Slovenský pamiatkový ústav, (L. 

Svěchota), Uhorská pamiatková komisia (H. Žažová). 
� Aktualizácia záznamov v databáze dokumentačné fondy (V. Plávková). 
� Tvorba inventára zbierky digitálnych fotografií v Exceli (V. Plávková). 
� Digitalizácia Zbierky plánov a projektov 
� Tvorba elektronickej databázy Zbierky starých pohľadníc v programe Excel 
� Digitalizácia Zbierky schematického zameranie: naskenovaných 8000 inventárnych 

jednotiek. Naskenované dokumenty uložené v zbierke AD a zazálohované na externom 
nosiči – disku (L. Višváderová, V. Plávková). 

� Digitalizácia Zbierky veľkých diapozitívov – úloha ukončená, naskenovaných bolo 13273 
diapozitívov. 

� Kontrola naskenovanej zbierky veľkých diapozitívov (13273) a ich uloženie na externom 
disku (V. Plávková). 

� Plávková V.: Inventár negatívov štátneho referátu v digitálnej podobe. Inventár obsahuje 
11790 naskenovaných fotografií z katalógu zbierky negatívov a metadáta k negatívov vo 
formáte Excel. 

KPÚ Trenčín: 
� priebežné číslovanie dokumentácii a písomná evidencia dokumentov v archívnych 

knihách, tvorba fondov A, V, R. 
KPÚ Žilina: 
� spracovaný digitalizovaný systém jednotlivých archívnych fondov KPÚ (A, T, R), ktorý 

má každý zamestnanec v PC, ktorý sa priebežne dopĺňa a aktualizuje. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� budovanie archívneho informačného systému; 
� priebežné dopĺňanie chýbajúcich údajov do digitálnej databázy zbierkových fondov A, T, 

R, knižnica. 
KPÚ Prešov: 
� elektronická evidencia zbierok Z, V, Historické mapy, Register dokumentácií 2002 - 

2009, Register spisov 2005 - 2009, Register CD - 4, Register fotografií; elektronická 
evidencia zbierok na pracovisku Poprad – Spišská Sobota 

 
Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek 
PÚ SR – OOA: 
� Identifikovaných a katalogizovaných bolo 354 knižničných jednotiek (signatúry 30 652 – 

31 004), bol vytvorený služobný katalóg k novým prírastkom, nové prírastky boli 
elektronicky spracované. (Mojžišová). 

KPÚ Trenčín: 
� priebežne revízia a kontrola počtu, usporadúvanie knižnice a evidencia; 
� katalóg publikácii KPÚ Trenčín – spracovaný. 
KPÚ Žilina: 
� V roku 2010 sa uskutočňovala postupná elektronizácia knižničných fondov KPÚ Žilina. V 

dôsledku nedostatku miesta bude potrebné v budúcom roku zakúpiť skrinky na uloženie 
všetkých položiek knižničného fondu KPÚ.  

KPÚ Banská Bystrica: 
� evidencia kníh v elektronickej forme;  
� evidencia výpožičiek kníh v elektronickej forme. 
KPÚ Prešov: 
� Roztriedenie knižničného fondu - História, Umenie, Architektúra, Vlastiveda, Právo, 

Slovníky, Viazané časopisy.   
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Bibliografická činnosť 
PÚ SR – OOA: 
� Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za rok 2007 - spracovaných 62 titulov 

z dostupných zborníkov, časopisov a periodík. (H. Mojžišová) 
� Knižničná rešerš: Slovenské lokality zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva 

z databázy Slovenskej národnej knižnice Martin za roky 2009 - 2010. (J. Reichardtová) 
� Knižničná rešerš: Románske lokality a stavby na Slovensku z databázy Slovenskej 

národnej knižnice do roku 2010. (J. Reichardtová) 
� Knižničná rešerš: Obce okresu Martin z databázy Slovenskej národnej knižnice z rokov 

2000 - 2010 (J. Reichardtová) 
� Bibliografická registrácia publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov PÚ SR za rok 

2010 (J. Reichardtová) 
 
Akvizi čná činnosť 

PÚ SR – OOA: 
V roku 2010 získala knižnica PÚ SR 354 kusov nových prírastkov: 131 kusov – kúpa, 82 
kusov – výmena, 111 kusov – dar, 30 ks – vlastné publikácie 
 
Klasická fotodokumentácia NKP 
PÚ SR – OOA: 
� realizovaných 26 objednávok z PÚ SR a KPÚ (najmä v rámci aktualizácie ÚZPF), 22 

objednávok z ORA Bratislava (reštaurátorské akcie), 6 externých objednávok, počet 
farebných negatívov: 1483, počet čb fotografií: 1625, počet dní v rámci služobných ciest: 
38. 

 
Digitálna fotodokumentácia NKP 
PÚ SR – OOA: 
� vytvorených 26 ks CD digitálnych fotografií: Nové Mesto nad Váhom – kostol,r.k., Nové 

Mesto nad Váhom – palác, múzeum hnuteľné NKP,  Poruba – kostol, r.k., Prievidza okr.2, 
Prievidza okr.3, Bánovce nad Bebravou 1, Bánovce nad Bebravou 2, Bánovce nad 
Bebravou 3, Brezová pod Bradlom – mohyla, Častá – Červený Kameň, Bratislava – PKO, 
Martin mesto 1, Martin – mesto 2, Spišská Nová Ves – okres 3, Sereď – petrohradské 
veduty, Bernolákovo a Most pri Bratislave, Bratislava – kostol,r.k.sv.Ladislav, Senica – 
okres 1, Piešťany, Košice – kostol r.k.sv.Michala, Námestovo – okres 1, Námestovo – 
okres 2, Námestovo – okres 3, Námestovo – okres 4, Konferencia – hrady, Trenčín – 
mesto; Počet digitálnych fotografií: 4644. 

KPÚ Trnava: 
� Žemberová: Fotodokumentácia objektov a územia PZ Skalica, detaily, originály, 

zanikajúce dobové objekty. 
KPÚ Trenčín:  
� PHÚ , fotenie NKP – 8020. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: kompletná fotodokumentácia neevidovaných pamätihodností – drobnej 

sakrálnej architektúry obce Šemša, digitálny archív KPÚ Košice; máj 2010;  
� Gembický: fotodokumentácia neevidovaných kostolných betlehemov a tzv. božích hrobov 

v sakrálnych objektoch historického centra mesta Košice, digitálny archív KPÚ Košice; 
január, apríl 2010; 

� Horváth, Gembický: zabezpečenie digitálnych kópií historickej dokumentácie k objektu 
košickej citadely; priebežné zabezpečovanie aktuálnej fotodokumentácie stavu a priebehu 
výskumu a zásahov na objekte košickej citadely; február – jún 2010; 
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� Gembický: fotodokumentácia a identifikácia neevidovaných epigrafických objektov 
v rím.kat.kostole v Obišovciach (okr. Košice – okolie), digitálny archív KPÚ Košice; 
november 2010. 

 
Externé objednávky 
PÚ SR – OOA: 
� realizovaných šesť objednávok fotolaboratórnych prác. Bolo naskenovaných 1885 kusov 

archívnych dokumentov pre bádateľov. 
 
Činnosť bádateľne archívu a knižnice 
 

Pracovisko Počet 
sprístupnených 
archívnych 
dokumentov 

Počet  
bádateľov 
 

Počet 
bádateľských 
listov 

Výpožičky kníh 
a periodík 

PÚ SR, OOA 3132 1065 309 867 
KPÚ Trnava 81 24 24 0 
KPÚ Trenčín 78 51 34 7 
KPÚ Nitra 256 18 18 28 
KPÚ Žilina 99 51 51 0 
KPÚ Banská 
Bystrica 

285 169 21 189 

KPÚ Prešov 516 275 74 79 
KPÚ Košice 612 37 17 85 
SPOLU 5032 1690 548 1255 
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Edično - propagačná a publikačná činnosť 
Vlastné publikácie, bulletiny, skladačky, plagáty, propagačné materiály  
PÚ SR: 
� Časopis Informátor Archívu PÚ SR č. 42/2010 a 43/2010 
� Publikácia Vojenské mapovanie na území Slovenska v rokoch 1769 – 1883 (Porubská, 

Jankó) 
� Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok č. 22 (ed. Kalinová) 
� Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku – skladačka pre výstavu a mini CD, španielska 

verzia (Kalinová) 
� Plagát pre seminár Protection strategies, presentation and management principles 
� Poster Výskum a obnova Čierneho hradu (Glaser-Opitzová) 

KPÚ Trnava: 
� Zborník Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja zo seminára, 8. 12. 2009  

KPÚ Trenčín: 
� Dubnica nad Váhom, Grotta v historickom parku – skladačka vydaná k obnove 

a sprístupneniu objektu; 
� Bulletin Prepozitúra panny Márie Nové Mesto nad Váhom, vydané pri príležitosti Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva – spolupráca. 
KPÚ Nitra: 

� Pamiatková zóna Stummerova ulica s  areálom „starej“ nemocnice, bulletin (Gažiová) 
KPÚ Košice: 

� Najvýznamnejšie osobnosti mesta Dobšiná - príležitostná brožúrka vydaná pri príležitosti 
III. Svetového stretnutia Dobšinčanov (Šmelková, Rozložník). 

 
Publikačná činnosť zamestnancov (príspevky a vydané rukopisy doma a v zahraničí): 
PÚ SR – CHTO: 
� Želinská, Klučková, Pagáčová: Technologická výstavba ikonopisnej maľby, Vedecký 

zborník Múzea ukrajinskej kultúry č.25, Slovenské národné múzeum – Múzeum 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku, r.2010, s. 280-287; 

� Želinská: Sférulitická forma zeleného pigmentu malachitu. In.: Monumentorum tutela 22, 
PÚ SR, Bratislava 2010, s. 182-184; 

� Želinská: Metodický deň k otázkam obnovy nehnuteľných NKP – asanovanie fasád 
a odvlhčovanie, Bratislava, správa zo seminára. In.: Informátor Archívu PÚ č. 42. 

PÚ SR – ONKP: 
� Kapišinská: Moderna v školských stavbách v Ružomberku. In: Pamiatky a múzeá 2/2010, 

s. 39-42; 
� Kapišinská, Haberland: Liečebný dom Palace v Sliači – k otázke obnovy architektúry 

medzivojnových sanatórií (v tlači). In: Architektúra a Urbanizmus 3-4/2010, s. 310-325; 
� Šulcová: Nižšia šľachta a nobilitovaní mešťania ako úradníci v službách Bratislavského 

hradu, Uhorskej komory a Pavla Pálfiho. In: (ed.) Kovačka, M., Augustínová, E., Mačuha, 
M.: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, 
Martin 8. – 10. 6. 2009, časť II. Studia historicko-bibliographica Turociensia, zv. 1. 
Martin 2009 (vyšlo v apríli 2010); 

� Kapišinská, Haberland: Obnova fasády alebo zateplenie objektu? Správa o rekonštrukcii 
fasád jedného z Legiodomov v Bratislave. In: ARCH 11/2010, s. 48-51; 

� Kalinová: Význam realizácie výskumov sakrálnej architektúry. In: Bardkontakt 2010 
„Problematika mestských pamiatkových centier“ Zborník prednášok. Bardejov 2010, s. 
139-144; 

� Kalinová: Pamiatkový výskum fasád Kostola sv. Alžbety v Šaštíne – Strážach. In. 
Monumentorum tutela 22, 2010, s. 166-181; 
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� Paulusová, Kalinová: Pamiatkový výskum a obnova kostola v Sedmerovci-Pominovci. In: 
Monumentorum tutela 22, 2010, s. 150 – 158; 

� Kalinová: Monumentorum tutela 22. In: Informátor Archívu PÚ SR., 43/2010.; 
� Guldan: Evidenčné listy ružinovských pamätihodností – Pomník Andreja Hlinku. In: 

Ružinovské echo, XVII., 2009-2010, č. 12 – 1, s. 11;  
� Guldan: Evidenčné listy ružinovských pamätihodností – Evanjelický kostol v Prievoze. 

In: Ružinovské echo, XVIII., 2010, č. 2, s. 14;  
� Guldan: Evidenčné listy ružinovských pamätihodností – Oplotenie Martinského cintorína. 

In: Ružinovské echo, XVIII., 2010, č. 3, s. 14 
� Guldan: Evidenčné listy ružinovských pamätihodností – Sídlisko na Miletičovej ulici. In: 

Ružinovské echo, XVIII., 2010, č. 4, s. 15; 
� Guldan: Evidenčné listy ružinovských pamätihodností – Masarykova kolónia v Trnávke. 

In: Ružinovské echo, XVIII., 2010, č. 5, s. 15; 
� Guldan: Evidenčné listy ružinovských pamätihodností – Palušove vežiaky. In: Ružinovské 

echo, XVIII., 2010, č. 6-7, s. 15; 
� Guldan: Evidenčné listy ružinovských pamätihodností – Fontána lásky. In: Ružinovské 

echo, XVIII., 2010, č. 8-9, s. 15; 
� Guldan: Evidenčné listy ružinovských pamätihodností – Kostol saleziánov. In: 

Ružinovské echo, XVIII., 2010, č. 10, s. 15; 
� Ševčíková: podklad k problematike PKO, článok R. Lattachera „PKO je podľa 

pamiatkarov iba torzom torza“, Bratislavské noviny, 25. 8. 2010; 
� Ševčíková.: Reštaurovanie na Slovensku v minulosti a v súčasnosti. In: Internetový portál 

Kultúrny profil Slovenska - Kultúrne dedičstvo; 
� Zvarik (D. Baroková, S. Ondrejkovičová): Konferencia Obnova památek - Současná 

tvorba v historickém prostředí. In: Informátor Archívu PÚ SR č. 42, 2010, s. 20-21. 
PÚ SR – OOA: 
� Orosová: Panstvá Holíč a Šaštín a ich majitelia, s. 8-15; Stavebné aktivity v Holíči 

a Kopčanoch, s. 20-23; Holíčsky zámok, s. 36-45; Žrebčín v Kopčanoch, s. 114-119. In: 
RAGAČ, R. a kol.: Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. 
Lotrinského. Skalica : Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2010, 135 s.; 

� Orosová: Digitalizácia pamiatkového fondu Slovenska. In ITlib. Informačné technológie 
a knižnice [online], 2010, č. 02 [cit. 2010-06-30]. Dostupné na internete 
<http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib102/orosova.htm>.; 

� Orosová: Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2010-12-14]. Dostupný 
z www: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/oros.htm>.; 

� Orosová: Archivári a digitalizácia kultúrneho dedičstva v archívoch. In: Fórum 
archivárov, roč. 19, č. 4/2010, s. 17-23.; 

� Porubská: Ochrana sakrálnej architektúry na Slovensku v medzivojnovom období. In: 
Bardkontakt 2010 : zborník prednášok Bardejov 24. – 25. august 2010. s. 6-14. 

� Žažová, Bóna, Kotruszová, Úradníček: Kostol sv. Heleny v Demandiciach-Hybeci. In: 
Dejiny staveb. Sborník příspevku z konference Dějiny staveb 2009. Plzeň: Klub Augusta 
Sedláčka, 2010, s. 87- 96. 

� Žažová, Bóna, Kotruszová: Kostol sv. Michala Archanjela v Demandiciach. In: Dějiny 
staveb. Sborník příspevku z konference Dějiny staveb 2009. Plzeň : Klub Augusta 
Sedláčka, 2010, s. 97-106. 

� Žažová: Premonštráti v Šahách, s. 174-180, Rehoľa premonštrátov, s. 182-181, František 
Fegyvernek, s. 181-182, Hodnoverné miesta a notárska kancelária pri šahanskom 
konvente, s. 182-185, Architektonický vývoj kláštorného komplexu, s. 185-188, 
Premonštráti v Bzovíku, s. 214-221. In: URBAN, Peter a kol.: Zlatá kniha Hontu. Martin: 
Matica slovenská (2010), 493 s. 
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� Žažová: Kanonické rehole v stredoveku. In: Historická revue. Roč. XXI, 2010, č. 3, s. 28-
37.  

� Žažová: Observatórium. In: ŠIMONČIČ, Jozef – HOLOŠOVÁ, Alžbeta (Ed.): Dejiny 
Trnavskej univerzity 1635 – 1777 / 1992 – 2010. Trnava : Trnavská univerzity, 2010, s. 
251-263.  

� Žažová, Bóna: Kostol sv. Heleny v Demandiciach-Hýbeci. In: Pamiatky a múzeá 4/2010, 
s. 2-7.  

PÚ SR – OPÚ: 
� Dvořáková: Vlkolínec (Slovakia): Maintaining a traditional village under tourism 

pressures. In: World Heritage Papers 26, World Heritage Cultural Landscapes, 
A Handbook for Conservation and Management, UNESCO, 2009, s. 96-97; 

� Dvořáková: Pamiatkové zóny ľudovej architektúry 5. Tematická príloha časopisu Krásy 
Slovenska, Geoinfo Slovakia, n.o. 2010, 14 s.; 

� Dvořáková: Pamiatkové zóny ľudovej architektúry 6., Tematická príloha časopisu Krásy 
Slovenska, Geoinfo Slovakia, n.o. 2010, 14 s.; 

� Dvořáková: Pamiatkové zóny mestského typu 1, Tematická príloha časopisu Krásy 
Slovenska, Geoinfo Slovakia, n.o. 2010, 14 s.; 

� Dvořáková: Pamiatkové zóny mestského typu 2, Tematická príloha časopisu Krásy 
Slovenska, Geoinfo Slovakia, n.o. 2010, 14 s.; 

� Dvořáková: Pamiatkové zóny mestského typu 3, Tematická príloha časopisu Krásy 
Slovenska, Geoinfo Slovakia, n.o. 2010, 14 s.; 

� Dvořáková: Pamiatkové zóny mestského typu 4, Tematická príloha časopisu Krásy 
Slovenska, Geoinfo Slovakia, n.o. 2010, 14 s.; 

� Dvořáková: Slovo na úvod (a recenzia práce) In: Daniela Gažová a kolektív: Mestský 
park v Piešťanoch, Podmienky základnej ochrany pamiatky. Logomotion, s. r. o. 
v spolupráci s Balneologickým múzeom v Piešťanoch, 1. vydanie, Piešťany, 2010; 

� Dvořáková: Sú technické pamiatky škaredým káčaťom pamiatkového fondu? In: Stopy 
priemyselného dedičstva na Slovensku, Bratislava : STU, 2010, s. 16-19; 

� Dvořáková: Zberateľské Euromince s témou pamiatok. In: Pamiatky a múzeá 2/2010; 
� Tuhárska: Zlepšenie riadenia turizmu. In: Informátor Archívu PÚ SR, Pamiatky a múzeá 
� Tuhárska: Monitoring a manažment lokalít svetového dedičstva. In: Informátor Archívu 

PÚ; 
� Glaser-Opitzová – Kalinová: Úvodník. In: Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 22; 
� Kowalski: Príspevok k biografii trnavského sochára Rudolfa Fugerta. In: Informátor 

Archívu PÚ SR, 2010, č. 42, s. 24; 
� Baroková: Obnova památek - Současná tvorba v historickém prostředí. In: Informátor 

Archívu PÚ SR, č. 42/2010  
� KPÚ Bratislava: 
� Staník: Vznik a vývoj mestského opevnenia v Trnave. In: Zborník príspevkov z 

konferencie Trnava a vznik stredovekých miest, 15 - 16. 9. 2008, Trnava; 
� Staník, Kohút, Závacký, Makýš: Pasportizácia zrúcanín. STÚ Bratislava, 2010; 
� Baxa: Postavenie Kostola sv. Margity v sídliskovej štruktúre polohy Za jazerom pri sv. 

Margite. In: Internationale Tagungen. Mikulčice, 2010. 
� Baxa: Predchodca Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom (spolu s J. Maříkovou-

Kubkovou), 2. Archeologické rozhledy LXII-2010. Restaurátorsko-konzervátorský 
pruzkum vybraných nálezu z lokality Kopčany (spolu s J. Hioškom, E. Ottenwelter a J. 
Dědom). 

KPÚ Trnava: 
� Jakabšicová: odborná spolupráca zahŕňajúca textové a fotografické podklady pre 

publikáciu „Parky a záhrady Slovenska“ vydávanú vydavateľstvom Dajama; 
� Zacharová: spolupráca na publikácii „Historické krovy v regiónoch Oravy a Kysúc“; 
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� Čáni: Potulky po trnavských technických pamiatkach, 1. časť. In: Novinky z radnice 9/10, 
Trnava 2010; 

� Čáni: Potulky po trnavských technických pamiatkach, 2. časť. In: Novinky z radnice 
11/12, Trnava 2010; 

� Čáni: Technické pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Správa/notes In: Pamiatky a múzeá 
4/2010, Bratislava 2010; 

� Šabiková: Kamenná škola, národná kultúrna pamiatka. In: mesačník Život v Hlohovci, 
mesto Hlohovec, júl 2010; s.6-7; 

� Šabiková: Tajomné reliéfy domu číslo 9 na Námestí sv. Michala. In: mesačník Život 
v Hlohovci, mesto Hlohovec, november 2010; s. 3; 

� Petrovič: Budova Mestského úradu má 100 rokov. In: Seredské novinky, apríl 2010, roč. 
8, č. 3, str. 12.; 

� Petrovič: Socha svätého Jána Nepomuckého. In: Seredské novinky, máj 2010, roč. 8, č. 4, 
str. 10.; 

� Petrovič: Seredský umelec vystavuje v Galante. In: Seredské novinky, december 2010, 
roč. 8, č. 9, str. 5.; 

� Petrovič: Kalendár 2011. Sereď na starých pohľadniciach a fotografiách. Sereď: Foreko 
2010; 

� Petrovič: Pamiatky a pamätihodnosti obce Veľké Úľany. In: Veľké Úľany. Zost. 
Danterová, Izabela. Veľké Úľany: Obec Veľké Úľany 2010, str. 199 – 213; 

� Petrovič, Šmigrovský: Reštaurovanie barokového oltára Sedembolestnej Panny Márie zo 
zbúranej kaplnky v Galante. In: Zborník prednášok IX. medzinárodného seminára 
o reštaurovaní Chateau Krakovany 2009. Bratislava: Obec reštaurátorov Slovenska 2010, 
str. 35-45. 

KPÚ Trenčín: 
� Matáková, Sabo: Nález a záchrana sochy sv. Anny v Prievidzi. In: Prievidzský občasník 

1/2010; 
� Matáková, Sabo: Reštaurovanie sochy sv. Anny v Prievidzi. In: Prievidzský občasník 

2/2010; 
� Matáková: Dušan Hagara, Spomienky. Text do bulletinu výstavy 
� Nipčová, Vdovičíková: bulletin Prepozitúra Panny Márie Nové Mesto nad Váhom 
� Ružôňová: články do regionálnej tlače – Kalvária a jej jednotlivé zastavenia v Považskej 

Bystrici – získavanie finančných prostriedkov na obnovu, Považský hrad – postup obnovy 
a realizácia prípravnej dokumentácie, R. k. kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci- 
prebiehajúci reštaurátorský výskum interiéru. 

KPÚ Nitra: 
� Valeková: Predstavujeme pamiatkový fond mesta Nitry, Nitra-kultúrno-spoločenský 

mesačník, 04/2010 (otvorenie seriálu príspevkov Krajského pamiatkového úradu v Nitre 
o pamiatkovom fonde mesta Nitry); 

� Viršík: Meštiansky dom na Farskej ulici (u Brucknera); Nitra, kultúrno-spoločenský 
mesačník 5/2010; 

� Viršík: Vzácnosťou „Číneša“ je bývalá štátna meštianska škola s vilou riaditeľa; Nitra, 
kultúrno-spoločenský mesačník 7-8/2010; 

� Paterka: Sklené koráliky z Kostolnej krypty v Dunajskej Strede. In: Študijné zvesti AÚ 
SAV 46 (hl. red. Kuzma, I.). AÚ SAV Nitra 2009, s. 73-76. 

� Paterka: Výskum kostolnej krypty v Dunajskej Strede (predbežná správa). In: Musaeum 
Hungaricum 3. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná 
dokumentácia (zost. Danterová, I.). Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi 2010 
Dunajská Streda, s. 39-48; 

� Viršík: Budova nitrianskej hlavnej pošty; Nitra, kultúrno-spoločenský mesačník 11/2010; 
� Tóth: Šiator tábor na Martinskom vrchu; Nitra, kultúrno-spoločenský mesačník, 10/2010; 
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� Valeková: Odhaľovali najstaršiu sakrálnu architektúru; Nitra, kultúrno-spoločenský 
mesačník, 12/2010; 

� Gažiová: Čo objavili pri rekonštrukcii farského úradu. Radničné zvesti, noviny pre 
občanov v Topoľčanoch č. 4, 11/2010. 

KPÚ Žilina: 
� Suchý, Krušinský, Grúňová, Ďurian, Zacharová, Korenková: Historické krovy v 

regiónoch Oravy a Kysúc. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra 
pozemného staviteľstva, Kysucké Nové Mesto 2010, ISBN 978-80-970171-1-8; 

� Suchý, Ďurian, Krušinský: Sakrálne stavby na Turci - prieskum krovových konštrukcií, 
zborník príspevkov z konferencie Dějiny staveb 2009, SPS Plzeň, ISBN 978-80-87170-
13-7; 

� Dudáš: Výstavba artikulárnych kostolov. In: Pamiatky a múzeá č. 1/2010, s. 19-25; 
� Liptayová: Medzinárodný seminár k problematike ľudového staviteľstva“ - Notes, správa 

zo seminára, ktorý sa konal v obci Sloup v Čechách. In: Pamiatky a múzeá č. 1/2010  
� Suchý, Krušinský, Grúňová, Ďurian: Historické krovy v regiónoch Oravy a Kysúc, XIX 

Polish - Russian - Slovak seminar Theoretical foundation of Civil Engineering, Žilina, 12. 
- 16. 9. 2010, printed ACB Moscow 2010, ISBN 978-5-93093-763-3;  

� Krušinský, Babjaková, Suchý, Ďurian: Historické krovy v regiónoch Oravy a Turca, 
Drevostavby 2010 - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Habovka - Slovakia, 
3. - 4. 6. 2010, Žilinská univerzita v Žiline u M. Gibala Kysucké Nové Mesto 2010, ISBN 
978-80-970171-2-5; 

� Dudáš: História Kostola sv. Juraja. In: Trnové – monografia obce. Žilina, Krajský 
knižnica v Žiline a vydavateľstvo Magma, s. 163-179. ISBN 978-80-89172-21-4; 

� Dudáš, Jiroušek: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice, vydavateľstvo 
JES, 2010, ISBN 978-80-88900-37-5; 

� Rybárik, Krušinský, Ďurian, Suchý: Stavebno-historický prieskum krovov na Dómom sv. 
Martina v Bratislave, Sanace a  rekonstrukce staveb 2010, WTA CZ, Brno 2010, ISBN 
978-80-02-02273-2; 

� Michalcová, Borošová, Ďurian: Prezentácia a uvedenie niekoľkých príkladov 
historizujúcej sakrálnej architektúry Žilinského kraja spolu s architektonickou 
a umelecko-remeselnou výbavou, Bardejov, zborník prednášok BARDKONTAKT 2010;  

� Reťkovská: Rímskokatolícky kostol sv. Antona a sv. Pavla pustovníkov v Sásovej. 
In PECNÍK, M. - SKLENKA, V. (ed.) Sásová a Rudlová - monografia obcí. Banská 
Bystrica : Ceprocer, s. 135-148; 

� Reťkovská: Príspevok k otázke vzniku a vývoja sakrálnej architektúry blízkeho okolia 
mesta Banská Bystrica v stredoveku. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis 
Matthiae Belii Neosoliensis. Historické vedy, filozofia a etika. Zborník vedeckých 
štúdií doktorandov a vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, s. 65-76; 

� Husovská, Hrašková, Reťkovská: Meštiansky dom pred hradbami v Kremnici. In 
Pamiatky a múzea, č. 4, roč. 59, 2010. Bratislava, s. 55-58; 

� Furman, Štancelová, Večerík, Hunka: Nález mince z Jeľovníka, okr. Čadca, Slovenská 
numizmatika, v tlači; 

� Furman, Horňák, M.: Prieskum Turčianskej kotliny v roku 2008. AVANS - 
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, v tlači; 

� Furman: Obhliadky stavebných činností v žilinskom regióne v roku 2008. AVANS - 
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, v roku 2008, v tlači; 

� Furman: Niekoľko poznámok k etike v archeológii z pohľadu archeológa – pamiatkara. 
In: Studia Historica Nitriensia, v tlači; 

� Furman, Čajka, Hunka: Depot mincí zo Sedliackej Dubovej. Slovenská numizmatika, 
v tlači; 
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� Furman, Štancelová, Majtan, Kudiak, Hunka: Nález mince z Čičmian. Slovenská 
numizmatika, v tlači. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Miňo: Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore In: Archaeologia historica 

35/2010. 
KPÚ Prešov: 
� Odler, P.: Povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení v meste 

Spišské Podhradie, In. Občasník Mesta Spišské Podhradie, Podhradčan, č. 2/2010 
� Bujnová, I.: Revitalizácia areálu národnej kultúrnej pamiatky v Strážkach, Pamiatky 

a múzeá, č. 3/2010, s. 56-58; 
� Semanová, E.: Historická zeleň pri sakrálnych stavbách. In: Zborník prednášok 

Bardkontakt 2010, s. 105-107; 
� Uličný, M. – Harčar, P.: Vrcholnostredoveký objekt v Hlavnej ulice v Prešove. In: 

Východoslovenský pravek IX/2009, s. 47-55; 
� Uličný, M. – Harčar, P.: Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších 

archeologických výskumov. In: Archaeologia historica; 
� Harčar, P. – Uličný, M.: Archeologický výskum kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. In: 

Bardkontakt 2010, s. 145-148; 
� Glos, P.: Obnova interiéru kostola sv. Antona Pustovníka v Červenom Kláštore. In: 

Bardkontakt 2010, s. 125-135. 
� Semanová: Kapitola Zeleň a prostredie kopca Kalvárie. In: Prešovská Kalvária, 

vydavateľstvo Rovňák-Excel, 2010 
� Semanová: Historický park s modernými sochárskymi dielami – Park v Strážkach. In: 

Parky a záhrady, vydavateľstvo Dajama, 2010 
� Semanová: Zašlá sláva kaštieľa a parku – Park v Spišskom Hrhove. In: Parky a záhrady, 

vydavateľstvo Dajama, 2010  
� Semanová: Park s výhľadom na Spišský hrad – Park v Bijacovciach. In: Parky a záhrady, 

vydavateľstvo Dajama, 2010  
� Semanová: Park strážený levom a levicou – Park v Humennom. In: Parky a záhrady, 

vydavateľstvo Dajama, 2010  
� Semanová: Park s plastikou rakúskej cisárovnej Alžbety – Park v Bardejovských 

Kúpeľoch. In: Parky a záhrady, vydavateľstvo Dajama, 2010  
� Pavlíková: Prechádzka v okolí renesančného klenotu – Park vo Fričovciach. In: Parky 

a záhrady, vydavateľstvo Dajama, 2010 ; 
� Suchý: Sakrálne stavby na Turci – prieskum krovových konštrukcií. In. Zborník 

príspevkov DĚJINY STAVEB 2009, s.132-139  
� Suchý: Historické krovy v regiónoch Oravy a Kysúc“ In. Zborník príspevkov 

Drevostavby 3. - 4. 6. 2010, s. 53-59  
�  „História a súčasnosť budovy „starej mestskej školy“ na Hlavnej ulici v Prešove“ In.: 

Prešovský korzár, 29. 4. 2010 (Suchý); 
� Sabol: Medzinárodný deň pamiatok 2010 – Objavy a zánik stredovekých prvkov 

architektúry v Šariši. In: Prešovský korzár, 16. 4. 2010; 
� Bujnová: Osturňa – Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a jej okolie, Obecný úrad 

Osturňa, 2010; 
� Lukáč: Dejiny archeologického výskumu v Levoči a jeho výsledky. In.: Z minulosti Spiša 

XVII (ed.: Chalupecký, I.), Levoča 2009, s. 121-130. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: Šemša – rím. kat. kostol: historické zvony (odborné spracovanie 

a dokumentácia), ako podklady do kapitoly pre pripravovanú monografiu obce – autor: Š. 
Kolivoško), rukopis; jún 2010; 
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� Gembický: Prešov - Kalvária: historické zvony (odborné konzultácie a heuristika 
historickej fotodokumentácie k pripravovanej podkapitole pre monografiu: Petranská, D.-
Zubko, P. – Drondzek, J.: Prešovská Kalvária. Prešov 2010, str.77); február 2010; 

� Sobota: spoluator publikácie: (ed). Kollár, D.: Kultúrne krásy Slovenska. Parky a záhrady. 
Bratislava 2010“; 

� Karabinoš: Archeologický výskum polykultúrnej lokality v Ražňanoch (okres Sabinov) 
v roku 2009. In: Annales historici presoviensis, v tlači; 

� Karabinoš: Aktuálny stav bádania mladšej doby rímskej na východnom Slovensku 
v kontexte nových nálezov a výskumov. In: Zborník z konferencie: Naukovij i misteckij 
svit Fedora Potušňaka, v tlači; 

� Karabinoš: Zmeny v zákone č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu – II. Časť. In: 
Ičko, Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves 2/10, s. 10; 

� Labudová: autorská spolupráca na projekte knižnej publikácie Antológie dizajnu na 
Slovensku, Slovenského centra dizajnu v Bratislave, vstupné jednanie dňa 21. apríla 2010 
v Slovenskom centre dizajnu Bratislava; 

� Labudová: Autorská spolupráca na projekte knižnej publikácie Slávne vily Slovenska,  
� Gembický, Matejko: Matysová – historický zvon z 18. storočia s nápisom v cyrilike 

(odborné spracovanie a dokumentácia pre účely skanzenu – múzea v Starej Ľubovni), 
rukopis; marec 2010; 

� Gembický: Historické zvony zo zvonice z Nemcoviec (Kyjova) a Nižného Orlíka 
(odborné spracovanie a dokumentácia pre účely skanzenu – múzea v Bardejovských 
Kúpeľoch), rukopis; marec 2010; 

� Gembický, Rendek: Návrhy na vyhlásenie pamätihodností mesta Prešova – historické 
zvony, 6 strán s prílohami – elaborát; máj 2010; 

� Gembický: Az alapitó és utódai. A Gaal-harangöntı dinasztia tevékanysége 
a Szepességben. In: Örokség, XIV., č.9-10, Budapešť 2010, str.23-25; (príspevok 
publikovaný aj na: http://www.koh.hu/download/orokseg_10_9-10_webre.pdf; 

� Karabinoš: Klasicistický náhrobok rodiny Péchy v Hermanovciach a prvé výsledky 
archeologického výskumu. In: Acta Musaei Scepusiensis, v tlači. 

 
Vedecko-popularizačná činnosť (filmy, televízne a rozhlasové relácie, tlačové 
konferencie) 
PÚ SR – ONKP: 
� Šulcová - Relácia „Kontakty“ Slovenský rozhlas 1, 29. 11. 2010 – účasť v diskusii na 

tému technických pamiatok; 
� Ševčíková – rozhovor o PKO Bratislava pre Slovenský rozhlas, 14. 7. 2010. 
PÚ SR – OPÚ: 
� Kowalski: Dolná Mičiná, kaštieľ – vyžiadaná informácia vo veci vyhlasovania 

ochranného pásma, denník SME – MY Banskobystrické noviny - podaná 5. 3. 2010, vyšlo 
9. 3. 2010 - http://bystrica.sme.sk/c/5276641/s-navrhom-ochranneho-pasma-kastiela-obec-
nesuhlasi.html; 

� Slovenská Ľupča, Hrad s areálom, ochranné pásmo – vyjadrenie pre televíziu a tlač: 
http://bystrica.sme.sk/c/5629276/s-navrhnutym-ochrannym-pasmom-obec-nesuhlasi.html 
(vydanie 8. 11. 2010);  

� http://spravy.pravda.sk/obec-nesuhlasi-s-velkym-ochrannym-uzemim-hradu-
fr0/sk_regiony.asp?c=A101112_091231_sk_regiony_p09 (vydanie 12. 11. 2010); 

� http://www.ta3.com/sk/reportaze/165345_ohrozi-ochrana-hradu-ludi (vysielanie 11. 11. 
2010); 

� rozhovory pre STV a Slovenský rozhlas v súvislosti s konferenciou Výskum a obnova 
hradnej architektúry. 

KPÚ Bratislava: 
� Jurkovič: Urnový háj v Dúbravke. TV Markíza, relácia Lampáreň, 12. 1. 2010; 
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� Jurkovič: O stave niektorých historických budov v centre Bratislavy. TV Markíza, 
Televízne noviny, 6. 2. 2010; 

� Jurkovič: Reklamy na Manderláku, Bratislavské noviny, 26. 2. 2010; 
� Jurkovič: Podnet na vyhlásenie PKO za NKP, Bratislavské noviny, 26. 2. 2010; 
� Jurkovič: Pamätihodnosti v Bratislave a Urnový háj v Dúbravke, SRo, 11. 3. 2010;  
� Jurkovič: Obnova historického organa v Dóme sv. Martina-nekonečný príbeh, STV-

Reportéri, 15. 3. 2010;  
� Jurkovič: Obnova Bratislavského hradu, TV Markíza, Televízne noviny, 31. 3. 2010;  
� Jurkovič: Havarijný stav historických budov v centre Bratislavy, TV Markíza, Televízne 

noviny, 3. 4. 2010; 
� Jurkovič: K obnove Bratislavského hradu, Život č. 15; 
� Jurkovič: Poškodená brána ohradného múru kaštieľa v Malackách, SRo, 9. 4. 2010;  
� Jurkovič: Protipovodňová ochrana Bratislavy a ochranný múrik nábrežia, SRo, 12. 4. 

2010; 
� Jurkovič: K soche Svätopluka na Bratislavskom hrade, SME-rozhovor, 10. 5. 2010; 
� Jurkovič: Nový organ v Dóme sv. Martina a reštaurovanie NKP, Tlačová konferencia. 

Bratislavské    noviny, STV, Rádio Lumen, TV Centrál, 17. 6. 2010; 
� Jurkovič: Nový organ v Dóme sv. Martina, TV Centrum - rozhovor, 27. 6. 2010;  
� Jurkovič: Socha T. G. Masaryka pred budovou Slovenského národného múzea, STV 

Spravodajstvo, 12. 7. 2010; 
� Jurkovič: História a my, Rádio Lumen, 29. 7. 2010; 
� Jurkovič: K obnove veže Dómu sv. Martina, SME, 26. 8. 2010; 
� Jurkovič: Obnova zvonice v Doľanoch, SRo Spravodajstvo, 26. 8. 2010; 
� Jurkovič: Dom na Nám. 1. mája č. 13,  Markíza Televízne noviny, 28. 9. 2010; 
� Jurkovič: V Bratislave začali búrať Tabakovú továreň, SME-rozhovor, 5. 11. 2010; 
� Jurkovič: Búranie Tabakovej továrne v Bratislave, SRo-rozhovor, 10. 11. 2010; 
� Jurkovič: Reklamná plocha na lešení opevnenia bratislavského Starého mesta, Pravda-

rozhovor, 9.11. 2010; 
� Výstavba polyfunkčných objektov v Senci, SRo-rozhovor, 10. 11. 2010; 
� Baxa: Pamiatky Trnavského kraja - Kostol sv. Margity v Kopčanoch,  Relácia rádia 

Regina. 
KPÚ Trnava: 
� Jakabšicová: dva krátke príspevky pre médiá o parku vo Voderadoch; 
� Kazimír: rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Regina o problematike  trnavských  

meštianskych domov v majetku mesta na predaj; 
� Kazimír: rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Regina o obnove ruín františkánskeho 

kláštora na Katarínke; 
� Kazimír: rozhovor pre týždenník „My Trnavské noviny“ č.24/2010 pre článok „Do centra 

Trnavy sa vracia história. Vďaka novostavbe; 
� Kvetanová: rozhovor pre Slovenský rozhlas  o problematike zastavenia prác na  stavbe 

hotela Holiday Inn v MPR Trnava; 
� Kvetanová: rozhovor pre denník Pravda o problematike zastavenia prác na stavbe hotela 

Holiday Inn v MPR Trnava; 
� Kvetanová: rozhovor pre týždenník My Trnavské noviny  o návštevnosti a vonkajších 

sedeniach v centre mesta Trnava; 
� Kvetanová, Grznár, Zelina: rozhovor pre týždenník My Trnavské noviny o zrútenom 

bastióne na kaštieli v Holíči; 
� Grznár: rozhovor pre TV Markíza o zrútenom bastióne na kaštieli v Holíči; 
� Zelina: rozhovor pre TA3 o zrútenej stene kaštieľa v Sasinkove; 
� Kazimír: rozhovor pre Slovenský rozhlas - Rádio Regina o stave pamiatkového fondu 

v MPR Trnava; 
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� Kazimír: rozhovor pre týždenník „My Trnavské noviny“ č.29/2010 pre článok „Trnavské 
ulice lemujú chátrajúce pamiatky novostavbe“; 

� Kazimír: rozhovor pre týždenník „My Trnavské noviny“ č.47/2010 pre článok 
„Spiegelsaalu takmer vrátili dávny lesk, teraz je na predaj“; 

� Kvetanová: rozhovor pre Mestskú Trnavskú televíziu o novom budúcom sídle KPÚ 
Trnava; 

� Kvetanová: rozhovor pre Slovenský rozhlas o zbúranej kúrii v Čiernom Brode; 
� Kvetanová: rozhovor pre Slovenský rozhlas o Pamiatkovej zóne Skalica, ocenenej titulom 

Kultúrna pamiatka roka. 
KPÚ Trenčín: 
� Príspevky  s tematikou obnovy pamiatkového fondu okresov Považská Bystrica , Púchov 

a Ilava do regionálnej tlače „Považskobystrické novinky“  a „MY“, Trenčianske noviny, 
ECHO; 

� Relácie do regionálnych televízií k stavu a obnove NKP okresov Považská Bystrica, Ilava 
a Púchov: 
- relácia k vlámaniu sa do objektu NKP kaštieľ s areálom Ladce 
- relácia k obnove a pamiatkovým výskumom realizovaným na NKP Považský hrad 

v Považskej Bystrici 
- relácia k obnove NKP – kaštieľ BURG  v Považskom Podhradí 
- relácia k obnove a výrubom stromov v areáli NKP – Kalvária a jej jednotlivé 

zastavenia v Považskej Bystrici;  
� Úvod do gotiky. Ikonografia stredoveku. Redaktor: Egon Tomajko. Radio Slovensko 1. 

Stretnutia s históriou Rímskokatolícky piaristický Kostol Nanebovzatia Panny Márie 
v Prievidzi, reportáž odvysielaná v júni 2010; 

� Rozhovor v reg. TV POVAŽIE: r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci, Grotta 
v historickom parku v Dubnici nad Váhom, kaštieľ s areálom Ladce. 

KPÚ Nitra: 
� Valeková, Korošová: Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva - obnova 

evanjelického kostola a. v. v  Bátovciach - tlačová konferencia, 4. 5. 2010; 
� Dudová, Valeková: Prezentácia  Dňa otvorených dverí vo Svodíne z 30. 4. 2010 v 

 regionálnej televízii vo  Svodíne, STV-1 TN spravodajstvo, regionálna TV Centrál Nitra; 
� Valeková: Rekonštrukcia  Mariánskej ulice na Vŕšku, Nitrianske noviny, 5. 3. 2010; 
� Valeková: Rekonštrukcia  Mariánskej ulice na Vŕšku, rozhovor TV Centrál, Nitra, 2. 3. 

2010; 
� Valeková: Problematický prístup hasičov do Horného mesta, rozhovor STV-1 TN 

Spravodajstvo, február 2010; 
� Valeková: Pamiatková hodnota bývalých Nitrianskych kasární -  rozhovor TV Markíza, 

spravodajstvo, september 2010; 
� Gažiová, Valeková: 10. výročie vyhlásenia pamiatkovej zóny Stummerova ul. v 

Topoľčanoch, rozhovor CETV - Magazín, sept. 2010; 
� Korošová, Valeková: Prezentácia ranostredovekej architektúry Nitrianskeho kraja 

a DEKD 2010, rozhovor TV-LUX - Spravodajstvo, sept. 2010; 
� Dudová: Skalné obydlia Brhlovce - záchrana, rozhovor TV Markíza- spravodajstvo, 

november 2010. 
KPÚ Žilina: 
� Dudáš: rozhovor pre Chorvátsku národnú televíziu Zagreb ohľadom histórie, ochrany 

a prezentácie Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Čičmany, január 2010; 
� Furman: spolupráca s Centrom voľného času Žilina (Žirafa) pri organizácii poznávacích 

exkurzií po Moravských hradoch a zámkoch; 
� Kulašík: komunikácia s médiami (STV,TASR, Pravda) na tému asanácie objektov 

industriálnej architektúry na území mesta Ružomberok – vstupný areál MONDI SCP 
Ružomberok, 27. 1. 2010; 
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� Dudáš: komunikácia s médiami (Pravda, Markíza a STV) na tému budúcej obnovy NKP 
kaštieľa v Kuneráde po požiari strechy, marec a máj 2010; 

� Ďurian: Písomná komunikácia so Slovenským rozhlasom (M. Mazáková) na tému 
Historické slnečné hodiny nachádzajúce sa na objektoch v rámci územia Turca, stručný 
popis, 12.11.2010; 

� Kulašík: Liptovský Mikuláš – vila na Hodžovej ulici, reportáž pre Slovenský rozhlas, 
pamiatková ochrana objektu zapísaného do ÚZPF, 10.11.2010; 

� Kulašík: Liptovský Mikuláš – pamätník Háj Nicovô, prednáška a účasť na vyhodnotení I. 
etapy pamiatkovej obnovy NKP, 12.11.2010. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Sura: Zámok Vígľaš – obnova, archeológia – STV,  
� Sura: Výstavba hotela pri Múzeu Slovenského národného povstania – STV; 
� Sura: Kalvária – OP Banskej Bystrice – navrhovaná výstavba, STV; 
� Miňo: Deň múzeí a galérií – O  archeológii v meste Zvolen – Slovenská národná galéria 

Zvolen; 
� Miňo: Rádio Lumen – pásmo o ochrane pamiatok. 
KPÚ Prešov: 
� Semanová: Obnova parteru v parku pri kaštieli v Humennom, In. Humenská televízia, jún 

2010. 
KPÚ Košice: 
� Kušnierová: seriál 11 príspevkov s fotoprílohami s tematikou dejín a pamiatok Rožňavy 

pre internetové noviny InfoRožňava pod názvom Rožňava včera a dnes; 
� Šmelková: seriál 3 príspevkov s fotoprílohami s tematikou dejín a pamiatok Dobšinej pre 

internetovú stránku Dobšiná od Dobšinčana; 
� Gembický: nahrávané odborné príspevky o fenoméne kresťanských zvonov pre Rádio 

Lumen – relácia „Lumenáda“, 3. časti (red.: S. Ivančová, J. Verešová, A. Čelková); 
február – marec 2010; 

� Gembický (a spol.): nahrávaný odborný spolupríspevok k téme „Košice v obraze doby – 
17.storočie“ pre Slovenský Rozhlas – štúdio Košice (relácia „Pozvete nás ďalej?“, red.: 
M. Kalužák – G. Mikházy); apríl 2010; 

� Gembický, Rodová: Zvonenie storočiami: fíčr o tematike zvonov a zvonolejárstva (scenár 
a odborná spolupráca) pre Slovenský Rozhlas – Rádio Devín; premiéra 19. 6. 2010; 

� Mokriš: Vyjadrenie pre denník Korzár - Dominikáni chcú stavať pri kostole hotel, článok 
vyšiel dňa 16. 2. 2010, Veľká investícia v košických Malinovského kasárňach uviazla, zo 
dňa 28. 09. 2010, Historické budovy by ochránila stavebná polícia, zo dňa 08. 10. 2010, 
Mlynskú baštu opravia, postavia rezidenčný komplex, zo dňa 25. 11. 2010;  

� Markušová: príspevok (nahrávka) pre Rádio Lumen o Dňoch európskeho kultúrneho 
dedičstva - 23.9.2010; 

� Gembický: odborné nahrávané príspevky k témam „Zvony a smrť“ a „Evanjelický 
cintorín v Košiciach“ pre Rádio Lumen (relácia „Ranné spojenie“,  red.: J. Verešová, M. 
Ďurčo); november - december 2010; 

� Gembický: celohodinová nahrávaná relácia k téme „Historické Vianoce a Košice“   pre 
Rádio Lumen (relácia „Betlehem“,  red.: S. Ivančová); premiéra: 25.12.2010; 

� Gembický: odborný nahrávaný príspevok k téme „Biskupská knižnica v Košiciach“ pre 
Slovenský Rozhlas 2 – štúdio Regina Košice (v cykle relácii „Od pergamenu k papieru“, 
red.: M. Bačová); premiéra: 5.7.2010; 

� Gembický – Rodová: premiéra spoluautorského rozhlasového fíčra o tematike zvonov 
a zvonolejárstva - „Zvonenie storočiami“, v Českom Rozhlase – Leonardo,  v rámci 
podujatí „Týden slovenského dokumentu“;  27.10. 2010. 
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Výstava (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR: 
� „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ – prezentovaná v Španielsku, 

v priestoroch Zastupiteľského úradu SR v Madride; 
� „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ – prezentovaná v Španielsku, v priestoroch 

Kultúrneho centra Nicolasa Salmerona v Madride; 
� „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ – prezentovaná v priestoroch Červeného Kláštora 

a v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni; 
� „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ – prezentovaná v priestoroch Slovenského 

inštitútu vo Viedni a v priestoroch Veľvyslanectva SR v Madride; 
� „Stredoveké kláštory na Slovensku“ – prezentovaná v Maďarsku - v priestoroch múzea  

Szeged, v priestoroch hradu Blatný potok (Rákociho múzeum v Sárospataku). 
KPÚ Bratislava: 
� účasť na výstave „Renesancia na Slovensku“, Slovenská národná galéria Bratislava, 16. 3. 

2010 (kolektív KPÚ Bratislava); 
� Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel, výstava „Drevené sakrálna architektúra 

v strednej Európe“, Červený Kláštor, okr. Kežmarok, účasť na odovzdávaní Ceny Alžbety 
Güntherovej-Mayerovej, 24. 4. 2010 (Ferus, Prášek); 

� výstava „Ars liturgica - zlatníctvo  v službách liturgie“, vernisáž Bratislava - Hrad, 14. 5. 
2010, Mgr. Belohorcová, (Jurkovič, Prášek, Formanko).  

KPÚ Trnava: 
� Slovenská národná galéria Bratislava výstava Renesancia 01.03.2010, účasť Klačanská; 
� Ars liturgica – zlatníctvo v službách liturgie 24.09.2010, účasť Klačanská; 
� Prezentácia knihy: Majstri barok. Fresky na Slovensku. Slovenská národná galéria, 

29.04.2010, účasť Klačanská 
� Premena katedrály – vernisáž O. Olivu – Trnava 09.10.2010, účasť Klačasnká, 

Kvetanová,Grznár; 
� Trnavské divadlo – prezentácia knihy Dejiny Trnavy 02.12.2010, účasť Klačanská. 
KPÚ Nitra: 
�  „Záhrady a parky Nitry na starých fotografiách“ v rámci podujatia: Záhrady Horného 

mesta“, 5. – 6. 6. 2010 (Ulrychová); 
�  „10.výročie pamiatkovej zóny  Topoľčany - Stummerova ulica“, uskutočnenej 

v spolupráci s mestom Topoľčany v apríli 2010 (Gažiová); 
� Obnova mobiliáru v kaštieli v Topoľčiankach - inštalácia výstavy  v priestoroch 

Krajského pamiatkového úradu v Nitre, pracoviska v Topoľčanoch, s cieľom propagácie 
výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ s  vlastníkom a reštaurátorom pri obnove NKP 
(Jurišová); 

�  Prezentácia reštaurovania hnuteľných NKP z presbytéria r. k. kostola v Ludaniciach – 
výstava v kultúrnom dome v Ludaniciach v rámci okresnej výstavy „Poľovníctva 
a ochrany prírody“, 13. - 15. 3. 2010 (Jurišová); 

� "Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja" - výstava v synagóge v Nitre, 
10.9.2010 - 15.10.2010 (Valeková,  Geričová, Gažiová, Jurišová); 

� “Prezentácia pamiatkovej zóny Stummerova ul. s areálom „starej“ nemocnice 
v Topoľčanoch“ – Galéria Mesta Topoľčany, dňa 13.9.2010 v spolupráci s Mestom 
Topoľčany pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia PZ (Gažiová, Jurišová); 

�  „Forma nasleduje funkciu - funkcionalistická architektúra v Nitrianskom kraji“ – 
Kultúrny dom v  Komárne, október 2010 (Tóth). 

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

Kultúrneho centra Nicolasa Salmerona v Madride  (Španielsko) a to v spolupráci s 
Veľvyslanectvom SR. Slávnostná vernisáž dňa 20. 6. 2010.   
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KPÚ Košice: 
� odborné podklady a spolupráca pri výstave: „Premonštráti v Košiciach – kostol a kláštor“,  

Krajská knižnica J. Bocacia (autor: P. Anna); marec 2010 (Gembický); 
� inštalácia panelovej výstavy „ Stredoveká nástenná maľba v srdci Európy“, pri príležitosti 

Medzinárodného dňa pamiatok (Červený Kláštor); 23. 4. 2010 (Gembický, Jarkovský, 
Sobota); 

� odborné historické podklady (k zvonom) pre regionálnu výstavu: „Kysak – kostol: dejiny 
lokality “,  Obec Kysak – Rím.kat. kostol v Kysaku (autor: A. Medvec a kol.); september 
2010 (Gembický); 

� parciálne odborné podklady k dejinám letectva a leteckých objektov v Košiciach pre 
tematickú výstavu o dejinách letectva (organizátor: D. Slezáková, Štátna vedecká knižnica 
Košice); september – október  2010 (Gembický); 

� odborný garant, spoluautor, autor stručného sprievodcu (rukopis) trojrozmernej výstavy 
„Košice pred 400 rokmi“ (organizátor: Via Cassa o. z. Košice – v rámci projektu „História 
moderným pohľadom“, prostredníctvom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 
grant MK SR); december 2010 (Gembický); 

� odborný garant, spoluorganizátor, autor scenára (libreta) a dramaturgie oživenej expozície 
NhNKP – areál Dolnej brány v Košiciach, v rámci interaktívnej akcie „ Stredoveké 
Košice – Rekonštrukcia života mestskej domobrany a replika historického vojenského 
tábora“, ako súčasť podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“; september 2010 
(Gembický); 

� inštalácia a mediálna propagácia panelovej fotovýstavy o ľudovej architektúre v obci 
Bajša (Srbsko) „Bajša – čo sa zachovalo“, (spoluorganizátor: KPÚ Košice), Štátna 
vedecká knižnica Košice; september 2010 (Gembický, Horváth, Jarkovský, Sobota). 

 
 
Konferencia, kolokvium, seminár (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR – ONKP: 
� „Prestavba župného domu v Bratislave a Ignác Feigler starší“ – referát na konferencii 

„Feiglerovci a architektúra Bratislavy“ v Bratislave 2.12.2010 (bude publikované 
v zborníku) (Šulcová); 

� „Význam realizácie výskumov sakrálnej architektúry.“ Príspevok na Bardkontakte 2010 
„Problematika mestských pamiatkových centier“ Bardejov, 24.-25.august 2010 
(Kalinová); 

� Príprava podkladov a účasť na vedeckom kritickom kolokviu Moderná architektúra ako 
pamiatka – 11.11.2010, Ústav architektúry SAV Bratislava, interdisciplinárna odborná 
diskusia (panelant – D. Haberland) (Kapišinská). 

PÚ SR – OOA: 
� seminár „Digitalizácia – Správa digitálneho obsahu“, Bratislava, 15. 2. 2010 (Svěchota); 
� seminár „Online Computer Library Center“, Bratislava, UK, 15. 3. 2010 (Reichardtová); 
� medzinárodná konferencia „Dějiny staveb 2010“, Nečtiny ČR, 26. – 28. 3. 2010 (Žažová); 
� seminár „Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch“, Bratislava, Centrum 

vedecko-technických informácií SR, 11. 4. 2010 (Reichardtová); 
� konferencia „Otázky hospodárskeho vývinu Slovenska v medzivojnovom období“, 

Bratislava, 23. – 24. 6. 2010; prednáška: Medzinárodný dunajský veľtrh – náčrt 
problematiky (Orosová);  

� seminár: Stredoveké kláštory na Slovensku, Spišská Nová Ves, 17. apríl 2010, prednáška: 
Premonštráti na Slovensku (Žažová); 

� konferencia: Kresťanstvo v dejinách Zemplína, Humenné 16. – 18. 9. 2010 (Žažová); 
� konferencia: Fenomén Bratislava, Bratislava, 21. – 22. 9. 2010 (Orosová); 
� seminár: Databáza IEEE/IET Electronic Library, Bratislava, Centrum vedecko-

technických informácií SR, 1. 10. 2010 (Reichardtová); 
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� konferencia: Trnavská univerzita vo svetle dejín, Trnava 29. 9. – 1. 10. 2010; prednáška: 
Pramene k dejinám univerzitného observatória (Žažová); 

� seminár: Wiley-Backwell, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, 6. 10. 
2010 (Reichardtová); 

� medzinárodná vedecká konferencia: Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními 
režimy 20. století, Praha, 19. – 20. 10. 2010, prednáška Zánik šľachtického sveta na 
Slovensku 1918 – 1948 (Orosová); 

� seminár: Katworkshop, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, 14. 10. 
2010 (Reichardtová); 

� konferencia: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010, Trnava 
27. – 28. 10. 2010 (Orosová, Porubská, Žažová); prednáška: Sakrálna architektúra vo 
svetle písomných prameňov (Žažová); 

� konferencia: Výskum a obnova hradnej architektúry, Bratislava 22. – 24. 11. 2010 
(Orosová, Porubská, Žažová); prednášky: K problematike stredovekých písomných 
prameňov o hradnej architektúre (Žažová); Výskum a obnova hradnej architektúry na 
Slovensku v medzivojnovom období (Orosová); 

� výročná konferencia: E-zdroje pre výskum a vývoj národného projektu NISPEZ, 
Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, 18. 11. 2010 (Reichardtová); 

� konferencia: Dejiny Slovenska v archívnych prameňoch – 20 rokov archívnictva 
v Prešove, Prešov, 24. – 25. 11. 2010, prednáška: Štátny inšpektorát archívov a knižníc na 
Slovensku 1919 – 1939 (Orosová); 

� seminár: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, Trnava 7. 12. 2010 (Žažová, Porubská); 
� seminár: Digitalizácia a elektronizácia archívov v porovnaní s klasickými metódami 

archívnej práce, Častá - Papiernička, 6. – 8. 12. 2010 (Orosová, Svěchota), prednáška 
Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve PÚ SR (Orosová). 

PÚ SR – OPÚ: 
� konferencia „Ochrana a záchrana kultúrneho dedičstva“ (Protecting and Safeguarding 

Cultural Heritage), 23. - 25. 6. 2010 Krakov Poľsko, prednáška Organizácia ochrany 
dedičstva na Slovensku - od roku 1989 (Organisation of the heritage protection – case of 
Slovakia – since 1989y.) Pinčíková ; 

� Obnova památek 2010 - Praha (účasť Baroková, Ondrejkovičová);  
� konferencia“Vývoj cirkevnej správy na Slovensku“ (účasť Tuhárska); 
� Seminár: „Etika v archeológii“ – účasť a prednáška;  
� účasť na Medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku v Brtnici (ČR); 
� účasť na seminári Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja v Nitre; 
� účasť na seminári Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja v Trnave; 
� účasť na seminári „Průzkum a dokumentace historických staveb“ NPÚ Praha 

s prednáškou „Archeologický výskum a ochrana archeologického kultúrneho dedičstva 
v SR (Glaser-Opitzová/Feníková); 

� účasť na konferencii „GIS v archeológii“; 
� Organizácia seminárov (– viď. hodnotenie PHU 4/a vyššie): Zlepšenie riadenia turizmu 

v lokalitách svetového dedičstva UNESCO, Bardejov, 23.- 26. marca 2010; 
� Metodický deň na Červenom Kláštore - aktívna účasť účasť na pracovnom stretnutí 

projektových partnerov projektu „Danube Limes – UNESCO World Heritage“, 6.4. – 
7.4.2010, Tulln, Rakúsko – spolu s A. Tuhárskou - prezentovanie stavu implementácie 
projektu; 

� organizačné zabezpečenie pracovného seminára  „Monitoring a manažment svetového 
kultúrneho dedičstva“ so zameraním na zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách SKD 
/UNESCO/, ktorý sa konal 12. - 14. októbra 2010 v Banskej Štiavnici v Penzióne Ister; 

� zorganizovanie pracovného stretnutia spolu s „Institute für österreichische 
Geschichtsforschung“ vo Viedni  „Danube Limes Project Workshop – Protection 
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strategies, presentation and management principes“, ktoré sa konalo 18.-19.11. 2010 
v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave; 

� Aktívna účasť Seminár "Vinohrady, vec verejná" - 13.10.2010Bratislava, prednáška 
(Krajinno-architektonický aspekt vinohradov). 

KPÚ Bratislava: 
� MESTO – REGIÓN – METROPOLA, medzinárodné sympózium, 13. - 14. 5. 2010 

v Bratislave, Zrkadlová sieň Primaciálneho palác (účasť Jurkovič, Mackovič); 
� Súčasná tvorba v historickom prostredí, Praha 23 - 24. 3. 2010 (účasť Mackovič); 
� konferencia „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“, Nitra, Biskupský 

seminár, 7.10.2010 s prednáškou o náleze konštrukcie dreveného kostola v Kostole sv. 
Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom; 

� konferencia ITM Mikulčice s prednáškou Postavenie Kostola sv. Margity v sídliskovej 
štruktúre polohy Za jazerom pri sv. Margite; 

� konferencia „Odborná ochrana zbierkových predmetov“, SNM Bratislava, október 2010 
(príspevky: Bukovčanová, Formanko). 

KPÚ Trnava: 
� konferencia Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV – Aktuálne problémy 

archeologického bádania na Slovensku – Etika v archeológii, 23. 3. 2010 Bratislava – 
(účasť Grznár, Čáni); 

� odborný seminár Archeologia Technica, Brno (ČR), 20. 4. 2010 – prednesený príspevok: 
Stredoveká pec v historickom centre Trnavy – Hollého ulica (Grznár, Čáni); 

� konferencia Forum urbes medii aevi 2010 „Předměstí středověkého města v prostoru 
střední Evropy“, Opava ČR, 2. – 4. 6. 2010 – prezentácia posteru „Stredoveká Trnava – 
mesto bez predmestia?“ (Grznár, Zacharová, Čáni); 

� Interdisciplinárna konferencia „História skla“, 8. 4. 2010, Nitra – prezentácia posteru 
„Pasportizácia sklárskych lokalít na historických mapovaniach“ – spoluautor Ing. arch. R. 
Sekula (Čáni); 

� Konferencia stavebno-historického prieskumu „Zámecký areál“, Olomouc, 8. - 11. 6. 
2010 (účasť Zelina, Jakabšicová, Petrovič); 

� konferecia 26. - 28. 3. 2010 „Dějiny staveb“, Nečtiny (účasť Petrovič, Šabíková); 
� odborný seminár k otázkam ochrany pamiatok Kuffnerovského hospodárskeho komplexu, 

Sládkovičovo, 25. 2. 2010 (spoluorganizovanie – Čáni,  účasť – Petrovič, Kvetanová, 
Horváthová, Jakabčicová); 

� účasť na prednáškach Pri stíšenom svetle, Vlastivedné múzeum Galanta: 22. 04. 2010 
Mgr.art.Šmigrovský: Obnova pamiatok v Galante  (Petrovič, Šabíková); 

� účasť na prednáškach 16. 6. 2010, Vlastivedné múzeum - Mgr. G.Strešňák: Novoveká 
šľachta v Galante (Petrovič,Šabíková); 

� účasť na prednáškach 27. 5. 2010, Vlastivedné múzeum, PhDr. V.Ferus, Renesančný 
pôvod neogotického kaštieľa v Galante (Petrovič,Šabíková); 

� účasť na prednáške, Občianske združenie vodný hrad: Doc.PhDr. V. Rábik, PhD. 
Šintavské panstvo na konci stredoveku,Sereď 28. 5. 2010 (Šabíková); 

� účasť na medzinárodnej konferencii 23. - 24. 3. 2010 “Karel Škréta a malířství 17. stol.v 
Čechách a Evropě“, Praha (Klačanská); 

� organizácia popularizačného seminára „Technické a industriálne pamiatky Trnavy 
a Trnavského kraja“, Trnava 16. 09. 2010, podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva (Čáni); 

� organizácia odborného seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, Trnava 7. 12. 
2010; 

� spoluorganizovanie  medzinárodného seminára „Historické parky na Slovensku“ Dolná 
Krupá  12/2010 (Jakabšicová); 

� účasť na prednáškach 30.09.2010,Vlastivedné múzeum Galanta,  Mgr. Štefan Gančík, 
Urbanizácia Galanty v období socializmu (Petrovič, Šabíková); 
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� medzinárodná konferencia Výskum a obnova hradnej architektúry, Bratislava 22. – 24. 
11. 2010 (účasť Čáni, Grznár Klačanská, Kazimír, Zelina, Zacharová, Petrovič); 

� Technické pamiatky a industriálne dedičstvo v Trnavskom kraji, Prednáška na zasadnutí 
Komory stavebných inžinierov, r. z. Trnava, 12. 10. 2010 (Čáni); 

� Technické pamiatky a industriálne dedičstvo Trnavy, prednáška v rámci podujatia Veľtrh 
seniorov v Trnave, 14. 10. 2010 (Čáni); 

� účasť na prednáške,Ústav architektúry SAV v spolupráci s DOCOMOMO Slovensko: 
11.11.2010 Moderná architektúra ako pamiatka (Šabíková); 

� účasť na výstave  Slávne vily Slovenska, 29. 9. do 24. 10. 2010 v Dome umenia Národného 
osvetového centra v Bratislave (Šabíková); 

� účasť na výstave z reštaurátorskej tvorby Mgr. F. Šmigrovského, 26.11.2010, renesančný 
kaštieľ v Galante, Minulosť pre budúcnosť (Šabíková); 

� Trnavská univerzita vo svetle dejín 29.09.2010 (účasť Klačanská); 
� Konferencia Trnavskej univerzity Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych  

súvislostiach, 27.10.2010 (účasť Klačanská); 
� Konferencia Trnavskej univerzity Cesty za poznaním stredoveku (účasť Klačanská). 
KPÚ Trenčín: 
� Konferencia: Pamiatky v 21. storočí, Pruské 15.-16. 11.2010 ,aktívna účasť: Ružôňová- 

príspevok na  tému „Obnova pamiatok s pomocou grantového systému MK SR“;  
� Bratislava, Karolínske doba a Slovensko, 02/2010-účasť; 
� Bratislava, Etika v archeológii, 03/2010; 
� Praha, Obnova památek-súčasná tvorba v historickom prostredí, 03/2010-účasť; 
� Banská Štiavnica, kameň pri obnove Pamiatok – účasť; 
� Nitra, ranostredoveká architektúra Nitry,10/2010- účasť; 
� Trnava, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 12/2010-účasť. 
KPÚ Nitra: 
� Slovenská národná galéria - Renesancia, dejiny výtvarného umenia na Slovensku, 25. 2. 

2010 (Korošová, Bábiková, Ulrychová, Gažiová, Jurišová); 
� Deň otvorených dverí vo Svodíne 30. 4. 2010 (osem zamestnancov Krajského 

pamiatkového úradu v Nitre); 
� Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, 07.10.2010 (všetci zamestnanci 

KPÚ Nitra); 
� Moderná architektúra ako pamiatka, vedecké kolokvium, 11.11.2010, Bratislava 

(Valeková); 
� Pamiatky Trnavy a  Trnavského kraja, seminár, Trnava,  7. 12. 2010 (Bábiková, Viršík, 

Geričová, Valeková). 
KPÚ Žilina: 
� aktívna účasť na konferencii „Aktuálne problémy archeologického bádania na 

Slovensku“, Bratislava, 23. 3. 2010, prednesený príspevok „Niekoľko poznámok k etike 
v archeológii z pohľadu archeológa – pamiatkára“ (Furman); 

� aktívna účasť na medzinárodnom seminári „Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách 
svetového dedičstva UNESCO“, Bardejovské Kúpele, 23. - 26. 3. 2010, príspevok 
„Možnosti a limity prezentácie historických drevených chrámov na Slovensku“ (Dudáš); 

� aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Dejiny staveb 2010, Nečtiny, Česká 
republika, 26. - 28. 3. 2010. Spoluautor príspevku: Suchý, L. – Ďurian, K. – Krušinský, 
P.:  Historické krovy Oravy a Kysúc“ (Ďurian) ; 

� aktívna účasť na konferencii „Keltové 2010“, Hostýn, Česká republika, 24. - 27. 5. 2010, 
spoluautor príspevku „Laténske pohrebisko Domaša, okr. Levice“ (Furman);   

� aktívna účasť na vedeckej konferencii „Drevostavby 2010“, Habovka, 3. - 4. 6. 2010; 
spoluautor príspevku: Krušinský P., Babjakova Z., Suchý Ľ., Ďurian K.: Historické krovy 
v  regiónoch Oravy a Turca“ (Ďurian); 
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� aktívna účasť na odbornej konferencii „Kultúrne pamiatky UNESCO v kontexte 
cestovného ruchu“, ktorú organizovalo mesto Ružomberok v rámci projektu 
financovaného z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - 
Česká republika, prednesená odborná prednáška na tému „Ochrana UNESCO pamiatok na 
Slovensku“, dňa 22. 6. 2010 (Kulašík); 

� účasť na workshope „Historická okna, dveře a vrata“, Roztoky pri Prahe, Česká republika, 
27. 1. 2010 (Majtan, Štancelová); 

� účasť na odbornom seminári „Komponovaná kultúrna krajina a možnosti...“, Olomouc, 
Česká republika, 22. - 23. 4. 2010 (Šichtová); 

� účasť na konferencii „Obnova památek 2010 – současná tvorba v historických územích“, 
Praha, Česká republika, 23. - 24. 3. 2010 (Magová); 

� účasť na výstave „For Arch Banská Bystrica“,  7. 5. 2010 (Kulašík); 
� účasť na konferencii „Zjazd slovenských archeológov 2010“, Nitra, 21. 4. 2010 

(Repková); 
� prezentácia a uvedenie niekoľkých príkladov historizujúcej sakrálnej architektúry 

Žilinského kraja spolu s architektonickou a umelecko-remeselnou výbavou,  XVIII. ročník 
odbornej medzinárodnej konferencie "Problematika mestských pamiatkových centier" 
Bardejov, 24.-25. 8.2010, Bardejov (Ďurian);    

� prezentácia výsledkov stavebno-historického prieskumu krovov Dómu sv. Martina v 
Bratislave v rámci kurzu „Dokumentace a průzkumy historických krovů“, Dolní 
Dunajovice + Bratislava – Dóm sv. Martina, 05.-10.09.2010 (Ďurian); 

� účasť na pracovnom seminári  “Monitoring a manažment SKD so zameraním na zlepšenie 
riadenia turizmu v lokalitách SKD“; predstavenie správy o stave zachovania 
pamiatkových hodnôt lokality PRĽA Vlkolínec (Z. Liptayová) a správy o stave 
zachovania pamiatkových hodnôt lokality „Drevené chrámy...“ (M. Dudáš), Banská 
Štiavnica, 12.-14.10.2010.   

� aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Výskum a obnova hradnej architektúry“ 
Bratislava, 22.- 24.11.2010; spoluautor príspevku: Ďurian, K.- Suchý, L. – Krušinský, P.: 
 Historické krovové konštrukcie objektov Oravského hradu – prieskum a poznatky“ 
(Ďurian); 

� účasť na reštaurátorskom workshope „Historická Soľná  cesta“, Liptovský Hrádok, 
14.09.2010 (Piecková, Reťkovská); 

� účasť na vedeckej konferencii „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach 2010“ pri príležitosti založenia Trnavskej univerzity), Trnava, 27.-28.10. 
2010 (Majtan, Piecková); 

� účasť na odbornej konferencii a moderovanej odbornej diskusii „UNESCO lokality: 
zachovanie dedičstva vs. jeho marketing“, Ružomberok, 4.11.2010  (Dudáš, Liptayová); 

KPÚ Banská Bystrica: 
� konferencia: Zachráňme hodnoty Nógrad – Novohradu (Bystrianska, Damjanovová, 

Pavlová), Prednáška : Sakrálne pamiatky Novohradu“ – Moravčíková; 
� konferencia „Medzinárodný rozvoj – Budovanie siete: Kultúrna trať po ceste hradov“ 

(Damjanovová, Huňavý, Pavlová); 
� konferencia Fiľakovo – Archeológia a pamiatková obnova hradov – apríl 2010 (Sura, 

Miňo); 
� seminár „Technologické problémy reštaurovania kameňa“ (Damjanovová, Huňavý, 

Moravčíková, Kajba, Lieskovská, Farkaš); 
� Cechové dni strechárov – Banská Bystrica, máj 2010 (Farkaš, Lieskovská, Hojčková, 

Maršalková, Pavlo, Plavcová, Dudková, Puškárová); 
� seminár Sanácia vlhkých stavieb II – október Červený Kláštor (Maršalková, Plavcová, 

Dudková); 
� stáž: Francúzsko, Paríž, Nantes 15. 11. – 3. 11. 2010, stáž „Courants du Monde“- program 

Séjour culture, architekture, urbanisme, patrimoine (Lieskovská); 
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� medzinárodná konferencia k monitoringu svetového dedičstva v Bardejovských kúpeľoch 
(vo vzťahu k cestovnému ruchu) a v Banskej Štiavnici – na obidvoch seminároch bol 
prednesený príspevok – Drevený artikulárny kostol a drevená zvonica v Hronseku -  
Bardejov, november 2010 (Farkaš, Gregová, Rusko); 

� seminár DREVOSTAVBY – Volyně – ČR – marec 2010 (Farkaš); 
� seminár Komponovaná kultúrní krajina a možnosti její obnovy, Olomouc – ČR (Santoris); 
� seminár: Hlína ako stavebný materiál, Minulost, současnosť, perspektívy  (Pavlo, 

Hojčková, Maršalková, Puškárová); 
� „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“, KPÚ Nitra, október 2010 

(Farkaš, Hojčková, Puškárová, Rusko). 
KPÚ Prešov: 
� konference „Dějiny staveb“ Nečtiny 2010, (Harčar, Sabol, Suchý) Suchý-spoluautor 

príspevku „Krovné konštrukcie nad historickými objektami v rámci regiónov Oravy 
a Kysúc“; 

� vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „DREVOSTAVBY 2010“ Habovka 3. - 4. 
6. 2010 (Suchý)-spoluautor príspevku „Historické krovy v regiónoch Oravy a Kysúc“; 

� Komponovaná kultúrna krajina a možnosti jej obnovy a zachovania, Olomouc 21. - 23. 4. 
2010; 

� medzinárodná konferencia Rzeszow – Poľská republika 15. – 18. 3. 2010 (Uličný, Harčar, 
Lukáč) s príspevkom Uličný, Harčar: Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov 
najnovších archeologických výskumov; 

� seminár „Územno-plánovacie podklady“ – Banská Bystrica – apríl 2010(Pavlíková); 
� seminár „Komponovaná kultúrna krajina“ – Olomouc, - apríl 2010 (Pavlíková); 
� „Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva“ – účasť na európskom 

seminári UNESCO, Bardejov (Bujnová, Maximová, Tatarková); 
� 10. ročník konference Obnova památek 2010 – Současná tvorba v historickém prostředí, 

Praha, 23. - 24. 3. 2010 (účasť -  Onufráková, Viničenková).; 
� XIV. archívne dni v Slovenskej republike – „Archívy po roku 1989 – Víťazstvá a prehry“, 

25. – 27.5.2010 Komárno ( Mgr. A. Okruhľanská) 
� Konferencia „Dejiny Slovenska v archívnych prameňoch“, 24. – 25. 11. 2010 Prešov ( E. 

Béresová, Mgr. A. Okruhľanská )  
� Systém zelene pamiatkového územia MPR Bardejov, prednáška na konferencii 

Revitalizácia plôch sídelnej zelene s ohľadom na meniace sa podmienky prostredia, 7-
8.9.2010 v Nitre (Semanová); 

� účasť na seminári „Zákon o sťažnostiach – vybavovanie sťažností“, Inštitút pre verejnú 
správu Bratislava, VS Košice, 16. 12. 2010 (Zajac); 

� Stretnutie východoslovenských archeológov, Hanušovce nad Topľou, december 2010 
(Uličný); 

� Bardkontakt 2010, Bardejov, august 2010, prednáška: Harčar, Uličný. Archeologický 
výskum v kostole Sťatia Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. 

KPÚ Košice: 
� KPÚ Košice (Gembický, Markušová) v spolupráci s KPÚ Prešov, Žilina, Banská 

Bystrica, Nitra a KÖH Budapest pripravil jednodňový odborný seminár 22. 4. 2010  na 
tému Viktor Myskovszky: Memorandum pre záchranu chátrajúcich národných pamiatok s 
tematickou prezentáciou k textu Memoranda; 

� účasť na medzinárodnom certifikovanom odbornom seminári „Zlepšenie riadenia turizmu 
v lokalitach svetového dedičstva UNESCO“, Bardejov - Bardejovské Kúpele, Gembický – 
spoluautor príspevku (Jacková, Odler) a prezentácie: Spišský hrad a pamiatky jeho okolia 
– Monitoring a turizmus WHS lokality; Markušová – príspevok Alternatívne formy 
prezentácie lokalít svetového dedičstva UNESCO, 23 - 26. 3. 2010 (Markušová, 
Gembický); 
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� odborná prednáška s prezentáciou „Stredoveké kláštory na Slovensku a ich osudy – 
projekt výstavy“, na odbornom seminári „Stredoveké kláštory na Slovensku“ (Múzeum 
Spiša - Spišský dejepisný spolok), Spišská Nová Ves; 17. 4. 2010 (Gembický); 

� spolupráca s Východoslovenským múzeom v Košiciach na príprave seminára, účasť 
a technická asistencia na medzinárodnom nemecko-slovenskom odbornom seminári 
o výskume pamiatok drobnej sakrálnej architektúry: „19. Internationale Tagung für Klein- 
und Flurdenkmal Forschung“, Košice; 21. - 24. 5. 2010 (Markušová, Kladeková,  
Gembický); 

� príspevok „Aktuálny stav bádania mladšej doby rímskej na východnom Slovensku 
v kontexte nových nálezov a výskumov“, na konferencii Naukovij i misteckij svit Fedora 
Potušňaka, Katedra histórie Užhorodskej univerzity, 15. -16. 4. 2010 (Karabinoš); 

� príspevok „Ražňany – archeologický výskum lokality z doby rímskej v roku 2009“, na 
podujatí: Zjazd Slovenskej archeologickej spoločnosti, Nitra, 21. 4. 2010 (Karabinoš); 

� účasť na konferencii: Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste 
severných hradov, Sárospatak 11. 3. 2010, s prednáškou: Aktuálny stav výskumu a 
pamiatkovej ochrany vybraných hradov slovenskej časti Dolného Zemplína (Pristáš); 

� príspevok na seminári, konanom dňa 15. 6. 2010 o vnútornom zatepľovaní na Technickej 
univerzite Košice – Energetická efektívnosť budov a ochrana pamiatkového fondu 
(Mokriš); 

� účasť na prednáške prof. D. Rigaux (Grenoble): „PREALP – Databáza kultúrnych 
pamiatok: nástenných malieb pre účely vedeckého výskumu“ dňa  4. 5. 2010 (Alezár, 
Hrabinská, Jarkovský, Gembický, Kladeková, Varechová); 

� účasť na konferencii „Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste 
severných hradov“, konanej v Sárospataku dňa 11. 3. 2010 (Varechová, Pristáš); 

� aktívna účasť a členstvo za KPÚ Košice v prípravnej pracovnej skupine k organizácii 
podujatí k 700. výročiu historickej bitky z r. 1312 pri Rozhanovciach pre rok 2012 
(Kultúrne centrum Abova v Bidovciach); Košice, november – december 2010 (Ďurišová, 
Gembický); 

� 24. – 25.8.2010 účasť na odbornom seminári v rámci BARDKONTAKTU „Problematika 
mestských pamiatkových centier“ s prednáškou „Komplexná obnova reformovaného 
kostola Veľká Tŕňa“ (Hriň). 

 
Sympózium (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR – ONKP: 
�  „Industriálne kultúrne dedičstvo z pohľadu pamiatkara“ – referát na sympóziu „Európsky 

význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku“, konaného v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva v dňoch 8.-10.9.2010 v Banskej Štiavnici (bude 
publikované v zborníku) (Šulcová). 

PÚ SR – OOA: 
� sympózium: 14. archívne dni v Komárne, 25. –  27. 5. 2010 (Orosová, Svěchota, Žažová). 
� sympózium: Digitálna knižnica – digitalizácia a sprístupnenie digitálneho obsahu, Jasná, 

12. – 14. 4. 2010 (Svěchota); 
� sympózium: Múzejné zbierky a digitalizácia ATHENA a EuropeanaLocal, Bojnice, 23. – 

24. 9. 2010 (Svěchota). 
 
Letná škola, workshop (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR – OOA: 
� Workshop: nové verzie programu Janus – Archivář, Praha, 27. 4. 2010 (Orosová, 

Svěchota). 
PÚ SR – OPÚ: 
� Organizácia, odborné vedenie letnej školy, účasť: „Manažment lokalít svetového 

dedičstva v krajinách V4“, Krakov, 25. - 30. 6. 2010 (Pinčíková). 
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KPÚ Žilina: 
� účasť na archeologickom výskume na lokalite Monterenzio Vecchio (Taliansko) – sídliska 

z doby bronzovej a železnej pod vedením prof. Daniele Vitali, a štúdia odbornej literatúry 
na univerzite v Bologni 15.-29. 8. 2010 (Furman). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Workshop  - Fiľakovo, Fiľakovský hrad  (Sura, Miňo, Rusko). 
KPÚ Prešov: 
� Workshop k problematike zastrešovania torzálnej hradnej architektúry „Zastřešení 

Manského paláce na Státním hradě Bezděz – ČR 24. 6. 2010 (Glos  aktívna účasť); 
� Kurz pre remeselníkov a medzinárodný seminár „Kameň pri obnove pamiatok“ Banská 

Štiavnica 22. - 26. 3. 2010 (Glos); 
� Medzinárodná letná univerzita- Pamiatkové výskumy, Eger, Maďarsko 1. 7. 2010 – 

prezentácia (Viničenková); 
� Letná škola Spišský Hrhov, Mendelova univerzita Brno, katedra záhradníctva, aktívna 

účasť (Semanová). 
KPÚ Košice: 
� Markušová: Letná pamiatkárska univerzita A. Romána v Egri, prednáška na tému 

Kaplnka sv. Michala v Košiciach - výskum, obnova a reštaurovanie, 6.7.2011; 
� Gembický: odborný garant a spoluorganizátor verejného populárno-náučného workshopu 

„Košice v obraze doby – Košice v 15. storočí“ (organizátor: Via Cassa o.z. Košice – 
v rámci projektu „História moderným pohľadom“, prostredníctvom Košice – Európske 
hlavné mesto kultúry 2013 – grant MK SR); september 2010. 

 
Prednášková a pedagogická činnosť: 
PÚ SR – CHTO: 
� Želinská: Typy a diagnostika príčin zavĺhania. Deštrukcie vplyvom vodorozpustných solí. 

Súčasné možnosti výskumu stavebných materiálov v CHTO. 22.10 – 23.10.2010  Červený 
kláštor, Seminár – Sanácia historických objektov; 

� Makový: Základné typy omietok v stavebnej histórii na Slovensku. 22.10 – 23.10.2010  
Červený kláštor, Seminár – Sanácia historických objektov;   

� Želinská J.: Použitie fialového pigmentu fluoritu v Spišskej oblasti Slovenska na dielach 
z konca 15. storočia. 23.11. – 25.11.2010 Praha, Břevnovský klášter, Medziodborový 
seminár seminár : Příběh umění – Proměny výtvarného díla v čase, ALMA, Praha. 

PÚ SR – ONKP: 
� Kalinová: Prednáška o Zákone o ochrane pamiatkového fondu (v spolupráci 

s L.Kubekovou)  1.12.2010, Pedagogická fakulta UK, Bratislava; 
� Guldan: Prednáška o liturgických predmetoch v sakrálnych objektoch pre príslušníkov 

Policajného zboru. Školiace stredisko Policajného zboru Senec, 20.10.2010. 
PÚ SR – OPÚ: 
� Jaššo: prednáška „Hrady na Slovensku – aktuálny stav z hľadiska pamiatkovej ochrany“ 

22.11.2010 na konferencii „Výskum a obnova hradnej architektúry“;  
� Pinčíková: konferencia „Ochrana a záchrana kultúrneho dedičstva“ (Protecting and 

Safeguarding Cultural Heritage), 23.-25.6.2010 Krakov, Poľsko, prednáška: „Organisation 
of the heritage protection – case of Slovakia – since 1989y“; 

� Pinčíková: „Danube Limes Project Workshop - Protection strategies, presentation and 
management principles”, BRATISLAVA, Primacialny palác, 18. – 19. 11. 2010, 
prednáška: „Presentation of main elements of the Slovak Management Plan“,  

� Pinčíková: Pracovný seminár „Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva 
so zameraním na zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách SKD“ 12. - 14. októbra 2010, 
Penzión Ister, Višňovského 4, Banská Štiavnica, prednáška: „Monitoring svetového 
kultúrneho dedičstva SR“; 
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� Dvořáková: Kultúrna krajina – prednáška pre poslucháčov Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity, apríl 2010. 

KPÚ Bratislava: 
� účasť na prednáške Dr. V. Gossa, profesor na univerzite v Rijeke „Štyri storočia 

európského umenia, r. 800 – 1200, pohľad z juhovýchodu“, Pálffyho palác, Bratislava, 22. 
6. 2010, (Jurkovič, Prášek); 

� Ferus: K počiatkom neogotického kaštiela v Galante, Múzeum v Galante, máj 2010. 
KPÚ Trnava: 
� Grznár, Čáni: prednesený príspevok „Stredoveká pec v historickom centre Trnavy – 

Hollého ulica“, Odborný seminár Archeologia Technica, Brno (ČR), 20. 4. 2010;  
� Grznár, Zacharová, Čáni: prezentácia posteru „Stredoveká Trnava – mesto bez 

predmestia?“ Konferencia Forum urbes medii aevi 2010 , Opava ČR, 2. – 4. 6. 2010;  
� Čáni: prezentácia posteru „Pasportizácia sklárskych lokalít na historických mapovaniach“ 

– spoluautor Ing. arch. R. Sekula, Interdisciplinárna konferencia „História skla“,  8. 4. 
2010, Nitra; 

� seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, Trnava, 7.12.2010, prednášky: Čáni -  
„Príspevok k dejinám trnavského tehliarstva v období novoveku“, Kazimír, Kondlová –  
„K histórii a obnove tzv. Kačerovho majera v Trnave“, Zelina,Grznár - „Bastiónové 
opevnenie kaštieľa v Holíči“; 

� Čáni: „Technické  pamiatky Trnavy a Trnavského kraja – náčrt problematiky“; na 
seminári „Technické a industriálne pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, Trnava 16. 09. 
2010, podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva; 

� Čáni: „Tehelne a tehliarstvo v Trnave a v Trnavskom kraji“ na seminári „Technické 
a industriálne pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, Trnava 16. 09. 2010, podujatie 
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva; 

� Čáni: „Technické pamiatky a industriálne dedičstvo v Trnavskom kraji“,  Zasadnutie 
Komory stavebných inžinierov, r. z. Trnava, 12. 10. 2010 

� Čáni:  „Technické pamiatky a industriálne dedičstvo Trnavy“,  Veľtrh seniorov v Trnave, 
14. 10. 2010; 

� Zacharová: cyklus popularizačných prednášok „Trnava od A po Z“.  
KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Pamiatky hornej Nitry. Prednáška pre Univerzitu III. veku  9. 2. 2010; 
� Matáková: Dejiny a súčasnosť Ex libris. Prednáška pre Klub priateľov histórie Prievidze. 

22. 2. 2010; 
� Matáková: Reštaurátorská dokumentácia – súčasť reštaurovaného diela. Obsah a forma 

dokumentácie. VŠVU Bratislava, Katedra reštaurovania , 24. 3. 2010; 
� Matáková: História a ikonografia kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi, prednáška pre 

pracovníkov kultúry okresu , 29. 4. 2010; 
� Matáková: História a ikonografia rímskokatolíckeho Kostola Nanebovzatia Panny Márie 

na cintoríne v Prievidzi, v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom – pre  
pracovníkov  kultúry okresu, 6. 5. 2010; 

� História a ikonografia rímskokatolíckeho piaristického Kostola Najsv. Trojice 
a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi. V spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom 
– pre pracovníkov kultúry okresu Prievidza 18. 5. 2010; 

� Matáková: Obrazy zo života sv. Jozefa Kalazanského v Kláštore piaristov v Prievidzi. 
V rámci cyklu Stretnutia s históriou v spolupráci s Turisticko – informačnou kanceláriou 
mesta Prievidza pre členov Klubu priateľov histórie Prievidze a pre verejnosť. 19. 5. 
2010; 

� Matáková: Historické sochy v centre Prievidze – dejiny a ikonografia exteriérových 
kamenných sôch. V spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou – pre pracovníkov kultúry 27. 
5. 2010; 
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� Matáková: Zakladateľ rehole piaristov. Sv. Jozef Kalazanský v obrazovom cykle 
v Kláštore piaristov v Prievidzi. V spolupráci s Kolégiom piaristov v Prievidzi pre 
učiteľov piaristických škôl na Slovensku 11. 6. 2010; 

� Matáková: Rímskokatolícky piaristický Kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny 
Márie v Prievidzi. V rámci cyklu Stretnutia s históriou v spolupráci s Turisticko – 
informačnou kanceláriou mesta Prievidza pre členov Klubu priateľov histórie Prievidze 
a pre verejnosť 16. 6. 2010; 

� Nipčová: Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva, prednáška pre základnú školu 
Svinná 3. 3. 2010 Základnú školu Bánovce n/Bebravou, 23. 6. 2010; 

� Nipčová: Deň otvorených dverí –   Prepozitúra Nové Mesto nad Váhom, 19.9.2010 – 
prednáška k stavebno-historickému vývoju areálu a k archeológii; 

� Nipčová.: prednáška na tému Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva pre Jednotu 
dôchodcov na Slovensku, 25.11.2010; 

� Vdovičíková: prednáška „Benediktínsky kláštor na Skalke a jeho využitie s podtitulom dá 
sa ruina zmysluplne využívať?“, Bardkontakt 2010, Bardejov 24.- 25.8.2010; 

� Matáková: Nitrianske Pravno –   Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa – história a ikonografia, 
08/2010; 

� Matáková: Nitrianske Pravno – časť Solka – história a ikonografia, 08/2010. 
KPÚ Nitra: 
� Bisták: Revízny archeologický výskum kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom 

v rokoch 2006-2010,  odborný seminár Ranostredoveká sakrálna architektúra 
Nitrianskeho kraja 7.10.2010; 

� Bisták, Paterka: Archeologický a architektonicko-historický výskum kostola sv. Michala 
v Podhoranoch – Sokolníkoch, odborný seminár Ranostredoveká sakrálna architektúra 
Nitrianskeho kraja 7.10.2010; 

� Gažiová: Prezentácia pamiatkovej zóny Stummerova ul. s areálom „starej“ nemocnice v 
Topoľčanoch – Galéria Mesta Topoľčany, dňa 13.9.2010;  

� Bisták: Odborný dohľad nad terénnou archeologickou praxou na výskume v Podhoranoch 
- Sokolníkoch pre 2 študentov archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštatína 
filozofa v Nitre, pedagogická činnosť. 

KPÚ Žilina: 
� Dudáš: prednášky „Pamiatková ochrana“ pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov, 

Žilina, február, máj 2010; 
� Dudáš: súbor prednášok „Kultúrne dedičstvo“ pre Fakultu prírodných vied Žilinskej 

univerzity v Žiline, letný semester 2010; 
� Dudáš: súbor prednášok „Nehnuteľné a hnuteľné národné kultúrne pamiatky vo 

vlastníctve ECAV na Slovensku“ pre Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave, 
apríl - máj 2010. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Chovanová: „Architektonicko – historický vývoj oporných, opevňovacích a ohradných 

múrov v Banskej Štiavnici“, príspevok na odbornom seminári „Kameň pri obnove 
pamiatok“, Banská Štiavnica, Starý zámok, marec 2010; 

� Chovanová: „Príbehy starej Štiavnice“, prezentácia  pre verejnosť o premenách Banskej 
Štiavnice v minulosti , Banská Štiavnica kino Akademik, apríl 2010. 

� Lieskovská: Prednáška poznatkov zo stáže vo Francúzsku - 1. časť, premietnutie filmu 
katedrála v Nantes; 

� Sura: prednáška – Vígľaš – konsolidácia hradných ruín a statické zabezpečenie hradu so 
zastrešením  ( v rámci Konferencie : Výskum a obnova hradnej architektúry – Bratislava 
november 2010) ;  

� Farkaš, Gregová: prednáška - Drevený artikulárny kostol a drevená zvonica v Hronseku. 
odovzdaný príspevok – doplnený fotografickým materiálom – pre potreby vydania 
zborníka –  november 2010, Bardejov;  
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� Santoris: prednáška – Prehľad spracovaných podkladov – monitoring SKD, november 
2010 (v rámci konferencie Monitoring svetového kultúrneho dedičstva); 

� Turtáková: prednáška – Pamiatkové územie UNESCO Banská Štiavnica, november 2010 
(v rámci konferencie Monitoring svetového kultúrneho dedičstva). 

KPÚ Košice: 
� Ďurišová: prednáška Novoveké opevnenie Košíc v rámci programu workshopu: Košice 

v obraze doby. Organizátor: Via Cassa, 10. 4. 2010; 
� Kušnierová: prednáška Fortifikačné stavby Bebekovcov v okrese Rožňava (Plešivec, 

Štítnik, Gombasek) na konferencii Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov 
od Hontu po Zemplín na dvoch stranách štátnych hraníc , konanej v dňoch 15. a 16. 4. 
2010 v priestoroch Mestského úradu a Mestského múzea vo Fiľakove; 

� Kušnierová: Z dejín Rožňavy a jej pamiatok – prednáška pre žiakov Základnej školy 
v Rožňave, apríl 2010; 

� Kušnierová: Stredoveké nástenné maľby v Gemeri, Rožňavská Metercia, Ľudová 
architektúra v Gemeri – prednáška pre učiteľov dejepisu základných škôl okresu Rožňava, 
máj 2010; 

� Kušnierová: Lektorovanie v troch gemerských kostoloch (Štítnik, Koceľovce, Ochtiná) 
pre zahraničnú návštevu z univerzity v Grenobli; 

� Kladeková, Varechová: konzultácie k doktorandskej práci študentky histórie 
Washingtonskej univerzity v Seattle k dejinám Námestia Osloboditeľov v Košiciach; 

� Labudová: konzultačná činnosť pri bakalárskych a diplomovej práci so študentmi  Fakulte 
Umení technickej univerzity v Košiciach, cca 10 študentov; 

� Kušnierová, Šmelková: poskytovanie konzultácií a odborných materiálov pre bakalárske 
a diplomové práce študentov vysokých škôl; 

� Gembický: oponentský posudok diplomovej práce: Sláviková, V.: Možnosti využitia 
kláštorov a kláštorných komplexov v cestovnom ruchu východného Slovenska. 
Diplomová práca Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Žilina 2010, strán 
81 (kód: 28140320102124); máj 2010; 

� Gembický: odborné konzultácie a podklady pre diplomové a iné odborné práce bádateľov 
a žiadateľov (baroková výzdoba františkánskeho kostola v Košiciach – M. Mauréryová, 
Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno; heraldické pamiatky v Košiciach - 
náhrobky – M. Marjáková, Filozofická fakulta Univerzita Prešov; mučenie v stredoveku – 
N. Špesová, Stará Ľubovňa; drobná sakrálna architektúra oblasti Medzibodrožia –p. 
Satmáriová; stredoveká nástenná maľba v Košiciach – stav a perspektívy výskumu – M. 
Šoltýsová, Škola úžitkového výtvarníctva Košice; reštaurovanie historického skla – Ing. 
Marják, reštaurátor, Košice; stredoveká nástenná maľba v Šariši – Dr. M. Šoltýsová; 
vývoj vlastníckych vzťahov domov na Hlavnej ul. v Košiciach – Z. Kmecová; ochrana 
židovských pamiatok v Košiciach – W. Mello (Nem.); rod. Holló de Krompach – A. 
Ridovics (Maď.), a.i);  

� Gembický: prednáška „Stredoveké kláštory na Slovensku“, pre účastníkov workshopu 
„Večerná škola dejín umenia“ (Ateliér Meraja – Lines, Košice); 9. 5. 2010; 

� Gembický (v spoluautorstve Jarinkovič, Kapinos):  odborná prednáška s prezentáciou na 
tému „Príbeh stavovských povstaní“ v rámci workshopu „Košice v obraze doby“ 
(organizátor Via Cassa o.z. - projekt Európskeho hlavné mesto kultúry 2013  - Košice 
Interface); 10. 4. 2010; 

� Ďurišová: prednáška Stredoveké opevnenie Košíc  v rámci programu workshopu: Košice 
v obraze doby. Organizátor: Via Cassa, 5. september 2010; 

� Gembický:  Spišský hrad a pamiatky jeho okolia – Monitoring a turizmus WHS. In: 
Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitach svetového dedičstva UNESCO, zborník z 
medzinárodného odborného seminára, Bardejov- Bardejovské Kúpele (príspevok spolu s: 
A. Jacková – P. Odler); 2010, v tlači; 
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� Gembický: odborná prednáška (angl.) s prezentáciou „The bell foundry workshop of the 
so-called Gaal family in the Spiš region“, v rámci aktívnej účasti na medzinárodnej 
konferencii „8. Harangtörténeti ankét: Harangok és toronyórák“, Budapešť; 14.-
15.10.2010 

� Šmelková E.: Odborná prednáška - Pamiatková ochrana a jej realizácia v Markušovciach - 
na podujatí  S.O.S. z MARKUŠOVIEC, konanom dňa 29.10.2010 v koncertnej sále 
Letohrádku Dardanely v Markušovciach 
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Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území) 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Rímskokatolícky piaristický Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 

v Prievidzi / delegácia Srbska, Chorvátska a Poľska - Mestský úrad Prievidza/, 16. 5. 
2010; 

� Matáková: Kostol Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi /PhDr. J. Oršulová, 
redakcia časopisu Pamiatky a múzeá/, 29. 5. 2010; 

� Matáková: Rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi / PhDr. J. Oršulová, 
redakcia časopisu Pamiatky a múzeá/, 29. 5. 2010; 

� Matáková: Rímskokatolícky piaristický Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
v Prievidzi / PhDr. J. Oršulová, redakcia časopisu Pamiatky a múzeá/, 29. 5. 2010; 

� Matáková: Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša v Porube /PhDr. J. Oršulová, redakcia 
časopisu Pamiatky a múzeá/, 29. 5. 2010; 

� Vdovičíková: prezentovanie NKP areálu prepozitúry v Novom Meste nad Váhom v rámci 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 19.9.2010; 

� Matáková: R.k. piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 
v Prievidzi – spolupráca so základnou školou Dobšinského, prezentácia pre zahraničných 
hostí školy,09.2010. 

KPÚ Nitra: 
� Ulrychová, Valeková: Dni otvorených záhrad Horného mesta v Nitre v  spolupráci so 

Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu, 3.ročník, 5.-6. 6. 2010; 
� Dudová, Paterka: Deň otvorených dverí vo  Svodíne – prezentácia  národných kultúrnych 

pamiatok obce s dôrazom na archeologické náleziská a nálezy v obci spojená s odborným 
výkladom, 30.04.2010; 

� Gažiová, Jurišová: Kalvária v Topoľčanoch - deň otvorených dverí ( pre školy a občanov 
Topoľčian), 22.4.2010; 

� Dudová: Národné kultúrne pamiatky okresu Nové Zámky – Múzeum J.Thaina, prednášky 
v dňoch 16.4.2010 pre žiakov základných škôl; 

� Geričová: Katedrála sv. Emeráma, Nitra-hrad – deň otvorených dverí dňa 12.9.2010, 
prezentácia pamiatkových hodnôt NKP; 

� Gažiová, Jurišová: R.k. kostol sv. Štefana Kráľa Kuzmice - Vítkovce, deň otvorených 
dverí dňa 14.9.2010 –  prezentácia pamiatkových hodnôt NKP; 

� Geričová: Kostol sv. Štefana Kráľa, Kolíňany – deň otvorených dverí dňa 25.9.2010, 
prezentácia pamiatkových hodnôt NKP; 

� Bisták, Geričová: Kostol sv. Heleny a zaniknutý kostol sv.Michala, Podhorany – deň 
otvorených dverí dňa 23.9.2010, prezentácia pamiatkových hodnôt NKP; 

� Geričová: Kostol sv. Michala archanjela, Nitra-Dražovce – deň otvorených dverí dňa 
18.9.2010, prezentácia pamiatkových hodnôt NKP; 

� Geričová: Kostol sv. Štefana Kráľa, Nitra-Párovce, 18.9.2010 – deň otvorených dverí dňa 
18.9.2010, prezentácia pamiatkových hodnôt NKP; 

� Gažiová, Jurišová: Kaštieľ Tovarníky, deň otvorených dverí dňa 20.11.2010 –  
prezentácia pamiatkových hodnôt NKP; 

� Dudová: Múzeum J. Thaina - NKP  mesta Nové Zámky, sprevádzanie po národných 
kultúrnych pamiatkach  mesta Nové  Zámky, 16.04. 2010. 

KPÚ Košice: 
� Markušová: zabezpečenie jednodňovej exkurzie poslucháčov archeológie a dejín umenia 

Filozofická fakulta  ELTE Budapešť na území MPR Košice. 
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Spolupráca PÚ SR a KPÚ  s inými organizáciami: 
 
Spolupráca s nadriadenými a poradnými orgánmi (napr. MK SR, PÚ SR, Archeologická 
rada MK SR,  Pamiatková rada MK SR): 
PÚ SR – OPÚ: 
� MK SR: grantový systém MK SR Obnovme si svoj dom; 
� Pamiatková inšpekcia MK SR: monitoring SKD; 
� pripomienkovanie a doplnenie metodickej pomocnej inštrukcie Archeologickej rady MK 

SR na spracovanie dokumentácie z archeologických výskumov; 
� metodické usmernenie MK SR vo veci prevodu správy a vlastníctva archeologických 

nálezov. 
PÚ SR, OŠIS: 
� OPIS2 - filozofia, projekt, tabuľky, dotazníky  
� NOC – Norské fondy – výber objektov pre digitalizáciu 
� Digitalizácia - výber objektov podľa zadania Sekcie ekonomiky MK SR 
� Zadanie pre vypracovanie cenovej ponuky na digitalizáciu. 
� Spracovanie ponúk pre digitalizáciu 11 základných typov NKP 
� Výber objektov a projektový zámer digitalizácie nehnuteľných NKP (Libreto) 
� Pripomienkovanie Štúdie uskutočniteľnosti 2 
� Digitalizačný plán – rozpracovanie podľa Štúdie uskutočniteľnosti 2 
KPÚ Bratislava: 
� MK SR: rokovanie o zameriavaní hradov, Archeologická rada MK SR -  2 zasadnutia, 

Komisia pre osobitnú odbornú spôsobilosť pri MK SR - 1 zasadnutie. 
KPÚ Trnava: 
� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR. 
KPÚ Trenčín: 
� MK SR: konzultácie ohľadom problematiky obnovy pamiatkového fondu, predovšetkým 

s Pamiatkovou inšpekciou MK SR , archeológia a pod., stanoviská pre MK SR o realizácii 
prác v rámci projektov Obnovme si svoj dom;  

� PÚ SR: nominácia na cenu časopisu  Pamiatky a múzeá -  3 obnovy, Aupark Trenčín, 
Nová Nábrežná Trenčín – konzultácie. 

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

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

� členstvo v komisii  súťaže MK SR „Pamiatka roka“ (Valeková); 
� MKSR - pripomienkovanie komentára k zákonu NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov; júl 2010 (Viršík); 
� Pripomienkovanie záznamov Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, 

vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení 
neskorších predpisov; december 2010 (Viršík). 

KPÚ Žilina: 
� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR v Bratislave pri štátnom pamiatkovom 

dohľade a výkone opatrení obnovy kaštieľa s areálom v Turčianskej Štiavničke, marec 
2010 

� podklad pre generálneho riaditeľa PÚ SR v Bratislave – vyjadrenie na list (sťažnosť) p. 
Otta Turza ohľadom obnovy Sobášneho paláca v Bytči; 

� zaslané pripomienky k novele vykonávacej vyhlášky pamiatkového zákona; 
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� riaditeľ KPÚ Žilina M.Dudáš sa v mesiacoch február – apríl 2010 zúčastňoval zasadnutí 
komisie MK SR v rámci  jeho grantového systému Obnovme si svoj dom 2010, a to 
komisie podprogramu 1.1 obnova národných kultúrnych pamiatok; 

� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR v Bratislave pri štátnom pamiatkovom 
dohľade a výkone opatrení obnovy drevených kostolov v Istebnom, Trnovom, Leštinách, 
Tvrdošíne a Svätom Kríži, 10. 6. 2010; 

� vyjadrenie riaditeľa KPÚ Žilina pre Pamiatkovú inšpekciu MK SR k záverom Krajskej 
prokuratúry v Žiline zo dňa 23. 7. 2010  - tzv. Stará fara; 

� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR v Bratislave pri štátnom pamiatkovom 
dohľade Hrad Sklabiňa, Sklabinský Podzámok; 

� spolupráca s Pamiatkovou inšpekciou MK SR v Bratislave pri štátnom pamiatkovom 
dohľade Ruina kostol, Liptovská Anna. 

KPÚ Banská Bystrica:  
� Sekcie pamiatkového úradu: Sekcia hnuteľných, výtvarných pamiatok a umeleckých 

remesiel  (Kajba, Damjanovová), Sekcia archeológie (Rusko, Miňo); 
� PÚ SR - OŠIS, priebežné nahlásenia opráv údajov v ÚZPF na základe aktuálneho zistenia 

(Fillová).  
KPÚ Košice:  
� účasť ako riadny člen na zasadnutí Archeologickej rady MK SR v Bratislave – dňa 8. 2. 

2010, kde sa okrem iného pripomienkovala nová vykonávacia vyhláška (Ďurišová); 
� členstvo a práca v komisii MK SR Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 (Markušová); 
� prehľad archívnych fondov a ukážky vybraných archívnych dokumentov  k objektu 

nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach (pre PÚ SR Bratislava), rukopis; jún 2010 
(Gembický); 

� účasť na odbornom školení ku informačnému elektronickému portálu PÚ SR, konanej dňa 
9. 3. 2010 na PÚ SR v Bratislave (Labudová, Varechová); 

� bibliograficko-heuristický prieskum,  príprava podkladov, dokumentácie a doplnení k 
neevidovaným objektom Verejného cintorína v Košiciach (hroby, hrobky, náhrobky, 
osobnosti, židovský cintorín),  v rámci spolupráce na spracovávaní podnetu na  zápis do 
ÚZPF (kolektív PÚ SR Bratislava); júl – august 2010 (Gembický). 

 
Spolupráca s krajskými pamiatkovými úradmi: 
PÚ SR, Odbor pamiatkových území: 
� korešpondencia vo veci vyplatenia nálezného za archeologické nálezy, štatistík výkonu 

štátnej správy na úseku archeológie, zabezpečenie ochrany NhNKP, prevodu správy a 
vlastníctva archeologických nálezov, žiadosti o stanoviská. 

KPÚ Bratislava: 
� rokovania o príprave obnovy NKP – častí mestského opevnenia Trnava; 
� pamiatkový dohľad v priebehu obnovy mestského opevnenia Trnava; 
� štátny dohľad – príprava obnovy hradu Branč KPÚ Trnava. 
KPÚ Trnava: 
� KPÚ Nitra, kancelária Komárno - posúdenie pamiatkových hodnôt Muničnej továrne 

v Komárne; 
� spolupráca s KPÚ Bratislava s Ing. arch. Staníkom - opevnenie v Trnave. 
KPÚ Trenčín: 
� vzájomné konzultácie a riešenie pri hľadaní optimálnych spôsobov obnovy objektov 

a využití najnovších technológii;  
� KPÚ Trnava, KPÚ Žilina – park Adamovské Kochanovce; 
� KPÚ Žilina, Trnava, Banská Bystrica – archeológia;  
� KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany, odborné konzultácie k metodike reštaurovania, 

k návrhom  na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku; 
� KPÚ Košice – Aupark Trenčín, koncept ÚPN Trenčín – konzultácie; 
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� KPÚ Žilina, dohoda o spolupráci v oblasti historickej zelene;  
� spolupráca s KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany , oblasť historickej zelene.   
KPÚ Nitra: 4 záznamy 
KPÚ Žilina: 
� KPÚ Žilina podpísal 26. 4. 2010 dohodu s KPÚ Trenčín o poskytovaní odborno-

metodickej pomoci jeho pracovníka Ing. Šichtovej v oblasti historickej zelene; 
� odborno-metodická spolupráca s KPÚ Banská Bystrica v oblasti historickej zelene 

(Šichtová); 
� spolupráca s KPÚ Prešov pri dokumentovaní historických krovov Oravy a Kysúc 

(Ďurian); 
� spolupráca s KPÚ Prešov pri dokumentovaní historických stredovekých krovov Dómu sv. 

Martina v Bratislave (Ďurian); 
� spolupráca s KPÚ Košice pri realizácii kampanologického výskumu – Historické zvony 

(Reťkovská) – počet 1 ks – Záborie, zvonica. 
KPÚ Prešov: 
� účasť na rokovaní Pamiatkovej komisie KPÚ Žilina – január 2010 (Semanová). 
KPÚ Košice: 1 záznam 
� odborné podklady a  konzultácie k akciám obnov historických zvonov v rámci 

celoslovenskej spolupráce pre iné KPÚ (Vrbov, Žakovce a iné), február – jún 2010 
(Gembický). 

 
Spolupráca s partnerskými organizáciami, vedeckými inštitúciami, združeniami: 
PÚ SR: 
� v súvislosti s kompetenciou správy vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov ako 

majetku štátu, riešil problematiku prevodu správy a vlastníctva archeologických nálezov 
z výskumov na Pustom hrade vo Zvolene, kaštieľa Brhlovce (okr. Levice), 
Topoľčianskeho hradu (okr. Topoľčany), Pustého kostola vo Veľkej Čalomiji (okr. Veľký 
Krtíš), ako aj výskumov v Martine-Košútoch, Banskej Bystrici a pri výstavbe obchodného 
centra Kaufland v Senici, ktoré realizovala spoločnosť AA Terra Antiqua, s.r.o. Rimavská 
Sobota; 

� zabezpečenie vytvorenia prírastkových katalógov archeologických nálezov z výskumu 
Zvolen – Pustý hrad r. 1992 – 2005; 

� Slovenské národné múzeum – súťaž návrhov – Stabilizácia Spišského hradu, výskum 
archívnych dokladov k vyhláseniu a ochrane pamiatkových rezervácií – Slovenský 
národný archív (fond Úrad vlády SSR/SR), Štátny archív v Bratislave (fond 
Západoslovenský krajský národný výbor), Štátny archív v Banskej Bystrici + pobočka 
Zvolen (fond Stredoslovenský krajský národný výbor; fond okresný národný výbor 
Zvolen);  

� Agentúra na podporu výskumu a vývoja – rada programu „Podpora ľudského potenciálu v 
oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy“; 

� v roku 2010 bola uzatvorená dohoda o spolupráci medzi PÚ SR a Mestským ústavom 
ochrany pamiatok Bratislava - Dodatok č. 4 k Dohode o spolupráci zo dňa 4. 5. 2009; 

� Slovenská technická univerzita Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava, 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Slovenský národný archív, Slovenské 
technické múzeum Košice, archívy, múzeá, občianske združenia; 

� Spolupráca s Ústredným archívom geodézie a kartografie na získavaní elektronických 
kópií historických katastrálnych máp, s Katedrou archívnictva a pomocných vied 
historických Filozofickej fakulty UK v Bratislave na riešení projektu Výskum 
epigrafického kultúrneho dedičstva v regióne stredného Dunaja, s Mestským ústavom 
ochrany pamiatok v Bratislave pri výmene publikácií, evidencie vlastných archívnych 
fondov a zbierok, ako aj s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a so Slovenským 
národným archívom pri príprave publikácie o kaštieli v Holíči.  
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KPÚ Bratislava: 
� Slovenské národné múzeum, Múzeum Červený kameň – komisia na tvorbu zbierok; 
� Slovenská technická univerzita Bratislava – Fakulta architektúry, Stavebná fakulta -

konzultácie archeologických výskumov; 
� Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava - konzultácie archeologického výskumu 

v Bratislave: palác bratislavského hradu, Radnica v Bratislave; 
� Mestské múzeum v Bratislave - Devín, výskum na strednej terase Horného hradu, 

Konzultácie o archeologickom výskume Bratislavského hradu s Archeologickým ústavom 
SAV Nitra; 

� prerokovanie zásad ochrany zelene na NKP Hrad Bernolákovo; 
� príprava podkladov pre vypracovanie zásad ochrany NKP Bažantnica Jarovce. 
KPÚ Trnava: 
� Štátna ochrana prírody CHKO Malé Karpaty a  CHKO Dunajské Luhy; 
� 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 a PHÚ);  

� Vlastivedné múzeum Hlohovec, Vlastivedné múzeum Galanta, Mestské múzeum Sereď – 
konzultácie s odbornými pracovníkmi (napr. s archeológom, etnografkou, historičkou), 
fotodokumentcia múzea, knižnica (podklady k vyjadreniam, PHÚ); 

� Záhorské múzeum Skalica, Archív Skalica, (pohľadnice, dokumenty mesta); 
� spolupráca a konzultácie so Západoslovenským múzeom v Trnave,  s Knižnicou Juraja 

Fándlyho v Trnave; 
� spolupráca s občianskym združením Katarínka; 
� Komora stavebných inžinierov, regionálne združenie v Trnave – propagácia 

industriálneho dedičstva 
KPÚ Trenčín: 
� Slovenské národné múzeum Bratislava, Archeologické múzeum Bratislava, Historicko – 

astronomická spoločnosť, Občianske združenie za záchranu Považského hradu, Občianske 
združenie za záchranu pamiatok okresu Považská Bystrica, Občianske združenie 
v Dubnici nad Váhom, Klub priateľov histórie Prievidza – prednášky, Vysoká škola 
výtvarného umenia v Bratislave, Katedra reštaurovania – odborné konzultácie, 
oponovanie diplomových magisterských prác, Slovenské národné múzeum-Múzeum 
Martin – konzultácie, Múzeum židovskej kultúry – konzultácie,  Nadácia M. R. Štefánika 
v Bratislave , v Brezovej pod Bradlom, Trenčianske múzeum, Lokálpatrioti – Občianske 
združenie Považská Bystrica, Archeologický ústav SAV Nitra, Slovenské národné 
múzeum - Múzeum Bojnice, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, hrad Uhrovec, 
Občianske združenie na záchranu hradu Tematín, DOCOMOMO – konzultácie k zámeru 
obnovy kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, Diecézna knižnica v Nitre, 
Fakultná knižnica Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. 

KPÚ Nitra: 7 záznamov 
� Občianske združenie  pre záchranu stredovekého architektonického dedičstva 

Nitrianskeho kraja Leustach Nitra, spolupráca pri obnove a záchrane hradu Hrušov 
(Bielik, Bisták, Viršík). 

KPÚ Žilina: 
� písomná nominácia KPÚ Žilina na výročné ceny časopisu revue Pamiatky a múzeá za rok 

2009 v kategórii reštaurovanie -  Rímskokatolícky kostol sv. Štefana – kráľa v Žiline 
(reštaurovanie nástennej maľby vo svätyni);  

� písomná nominácia KPÚ Žilina na výročné ceny časopisu revue Pamiatky a múzeá za rok 
2009 v kategórii obnova -  Sobášny palác v Bytči (komplexná obnova);   
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� účasť na rokovaní a miestnej obhliadke objektu k príprave realizácie obnovy historickej 
tzv. I. budovy Matice slovenskej v Martine. Spolupráca pri príprave podkladov pre 
architektonickú súťaž obnovy a dostavby budovy, dňa 27. 1. 2010 (Dudáš a Ďurian); 

� spolupráca so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity na spoločnom projekte pri 
dokumentovaní historických krovov; výsledkom spolupráce je knižná publikácia 
„Historické krovy sakrálnych stavieb Turca“ (Ďurian); 

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

záchrane, obnove a prezentácii hradu Lietava; 
� člen vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci (Dudáš); 
� spolupráca so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity na spoločnom projekte pri 

dokumentovaní historických krovov regiónov Oravy a Kysúc; výsledkom spolupráce je 
knižná publikácia – „Historické krovy v regiónoch Oravy a Kysúc“ (Ďurian); 

� spolupráca so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity na spoločnom projekte pri 
dokumentovaní historických krovov Dómu sv. Martina v Bratislave; výsledkom je 
prieskumná dokumentácia – Historické krovné konštrukcie Dómu sv. Martina, Bratislava 
(Ďurian); 

� spolupráca so Stavebnou Fakultou Žilinskej univerzity na spoločnom projekte pri 
dokumentovaní historických krovov; výsledkom spolupráce bude knižná publikácia a CD 
„Historické krovy sakrálnych stavieb Liptova od 14. do 19. storočia“ (Ďurian). 

KPÚ Banská Bystrica:  
� spolupráca s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. 
KPÚ Prešov: 
� predsedníčka štátnicovej komisie bakalárskeho štúdia 2010, odbor záhradná architektúra 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Semanová); 
� participácia na príprave letnej školy v Spišskom Hrhove, Záhradnícka fakulta Mendelovej 

univerzity v Brne (Semanová); 
� spolupráca s regionálnymi správami štátnej ochrany prírody a krajiny v územnej 

pôsobnosti Prešovského kraja (Semanová); 
� Revue Pamiatky a múzea - Nominácia na Výročné ceny Pamiatky a múzea za rok 2009 - 

Architekt Guido Hoepfner 1868-1945 (Hudáková); 
� spolupráca so Štátnym archívom Levoča a pobočkou Spišská Sobota (Tatarková); 
� spolupráca s Katastrálnym úradom Prešov, správa katastra Poprad (Olekšáková); 
� spolupráca na „Podrobnom stavebno-historickom výskume krovov Dómu Sv. Martina 

v Bratislave“ pre Žilinskú univerzitu v Žiline (grantový systém MK SR Obnovme si svoj 
dom 2009), materiál odovzdaný v marci 2010 (Suchý, Glos). 

� Historický ústav Slovenskej akadémii vied Banská Bystrica - spolupráca pri získaní 
podkladov na zápis Vily Oľgy v Bardejovských Kúpeľoch za NKP. (Hudáková); 

� Šarišské múzeum Bardejov - spolupráca pri získaní podkladov potrebných pre 
vypracovanie Aktualizačných listov HNKP. (Hudáková); 

� Katastrálny úrad Prešov, správa katastra Bardejov - spolupráca pri získaní podkladov 
potrebných na zápis objektov v Bardejovských Kúpeľoch za NKP.  (Hudáková); 

� Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov - bádanie a spolupráca pri získaní podkladov 
potrebných na zápis objektov v Bardejovských Kúpeľoch za NKP. (Hudáková, 
Okruhľanská); 

� spolupráca so Združením na záchranu Zborovského hradu (Glos, Harčar, Semanová); 
� spolupráca so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu v Nitre na príprave a aktívna 

účasť na odbornej exkurzii Gotickej cesty Gemer a Malohont, 7.-9.10. 2010 (Semanová, 
Pavlíková). 
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KPÚ Košice: 
� spolupráca s Academia Istropolitana Nova v rámci koncoročného workshopu poslucháčov 

na tému prezentácie kultúrneho dedičstva v rámci programov Európskeho hlavného mesta 
kultúry 2013 (Mokriš, Markušová); 

� Urbanova veža – lapidárium náhrobkov: náhrobok P. Tótha zo 17. storočia -  výber zo 
spracovania, k výskumu pre Dr. J. Bartovú (FF UK Bratislava), rukopis; marec 2010 
(Gembický); 

� Ikonografia sv. Romualda - historické grafické podklady, k výskumu pre Mgr. M. Števíka 
(Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa), rukopis; marec 2010 (Gembický); 

� heraldicko-historický prieskum k nálezu kamenného článku s erbom z lokality Zemplín, 
ref. k. c. kostol (pre: M. Čurný, archeológ Archeologický ústav SAV Nitra – stredisko 
Košice), podklady; január – február  2010 (Gembický); 

� odborné vyjadrenie k historickým zvonom lokality Hnilčík (okr. Spišská Nová Ves), 
v rámci odb. posudku pre Slovenské technické múzeum Košice; október 2010 
(Gembický); 

� odborné podklady a spolupráca na akcii – „Potulky za hradby slobodného kráľovského 
mesta - Evanjelický cintorín na Žriedlovej ul.v Košiciach“, a na potulke „Starý židovský 
cintorín na Tatranskej ul. v Košiciach“ (organizátor: Spolok na podporu skrášľovania 
Košíc), tiež na: http://spolok-kosice.webnode.sk/fotogaleria/; 31.7 - 1.8. 2010; 4.9. 2010 
(Gembický); 

� spolupráca a podklady pre občianske združenia a. i. aktivistov (Dejepisný spolok 
v Košiciach, spolok S.A.M.O.V. a i.), v rámci aktivít na záchranu ev. a. v. cintorína na 
Žriedlovej ulici v Košiciach; júl – december 2010 (Gembický); 

� Príprava geodetického zamerania polohy Hradek a Hradová v Košiciach. Spolupráca 
s Ing. Pukanskou, PhD., Technická univerzita Košice (Ďurišová, Horvát); 

� Libreto prezentácie Dolnej brány v Košiciach. Odborný podklad pre zamýšľanú 
prezentáciu národnej kultúrnej pamiatky. Vypracované pre Správu majetku mesta Košice 
(Ďurišová). 

 
Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy: 
PÚ SR: 
� Katastrálne úrady, Stavebné úrady, Obecné a mestské úrady - žiadosti o mapové podklady 

z katastrálnych úradov a žiadosti o zavedenie kódu ochrany, správne konania, spolupráca 
s miestnou samosprávou pri prejednávaní návrhov ochranných pásiem, pri vyhlasovaní 
NKP atď. 

� žiadosti o zaevidovanie chránených skutočností pamiatkových území do katastra: PRĽA 
Brhlovce; PZ Rajec; PZ Partizánska Ľupča; PZ Tatranská Lomnica; 

� oprava chýb v písaní, usmernenie k postupu pri zápise do katastra: PZ Kopčany (2x), OP 
MPR a NKP Trnava (zmeny r. 2006–2010). 

KPÚ Bratislava: 
� premostenie Moravy v rámci Archeoparku Mikulčice – Kopčany – Podklady pre 

vyjadrenie KPU Trnava a  Obce Kopčany k návrhu cyklotrasy v rámci Archeoparku 
Mikulice  Kopčany. 

KPÚ Trnava: 
� spolupráca s Mestom Sládkovičovo pri záchrane barokovej sýpky v areáli kaštieľa 

v Sládkovičove; 
� spolupráca s Mestom Holíč pri obnove kaštieľa; 
� spolupráca s Krajským stavebným úradom pri riešení situácie ohľadom kúrie 

v Koplotovciach; 
� spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom pri príprave obnovy kaštieľa vo 

Voderadoch; 
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� spolupráca s Mestským úradom Trnava, Piešťany, Hlohovec- odborom životného 
prostredia a odborom územného rozvoja a koncepcií- riešenie reklám, zeleň mesta, 
zabezpečovanie mapových podkladov k aktualizácií pamiatkového fondu SR; 

� spolupráca s katastrálnymi úradmi, získavanie mapových podkladov pri zisťovaní 
parcelných čísiel a starých katastralných máp; 

� spolupráca so stavebnými úradmi – okr. Galanta – agenda archeológie; 
� Mesto Skalica - Oddelenie výstavby a územného plánovania, a Spoločný stavebný úrad; 
� Senica – Spoločný stavebný úrad; 
� Obecný úrad Plavecký Peter; 
� spolupráca a konzultácie pri získavaní dokumentačného materiálu s Vlastivedným 

múzeom Hlohovec; 
� spolupráca s Mestom Hlohovec pri riešení Územného plánu centrálnej mestskej zóny 

Hlohovec a spoločným stavebným úradom pri vybavovaní agendy; 
� spolupráca s Mestom Trnava - propagácia industriálneho dedičstva, príprava seminára 

v rámci Dní europského kultúrneho dedičstva; 
� spolupráca s Mestom Holíč pri obnove kaštieľa a opevnenia. 
KPÚ Trenčín: 
� Trenčiansky samosprávny kraj, spolupráca s obcami a orgánmi štátnej správy 

Trenčianskeho kraja v rámci riešenia úloh ochrany pamiatkového fondu; 
� intenzívna spolupráca v súvislosti s Regionálnym operačným programom: Rekonštrukcia 

päťhrannej veže Zámku Bojnice, Rekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu, 
kaštieľ Bohunice, Muzeálne nádvorie NKP Beckov, obnova NKP Čachtický hrad a kaštieľ 
Dubnica nad Váhom; 

� Obecný úrad Horná Súča, Lednické Rovne, Nitrianska Streda, Nitrianske Pravno, Beckov, 
Čachtice a ďalšie;   

� s obcami v rámci Trenčianskeho kraja pri vybavovaní agendy týkajúcej sa vyjadrení 
k zemným prácam – archeológia; 

� Mesto Považská Bystrica,  Ilava, Prievidza , Handlová, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín 
a ďalšie;  

� Pamätihodnosti obce - Považská Bystrica a Púchov, Horovce, Pružina, Horný Lieskov, 
Nitrianske Pravno 

� Slovenský národný archív Bratislava - Poruba , Nitrianske Pravno, Rybany, Nedašovce   
� Turisticko – informačná kancelária Mesta Prievidza;  
� Katastrálny úrad Prievidza, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom; 
� Trenčianske Teplice - spolupráca s Ing. arch. Olexíkom –monitoring pamiatkových 

objektov, rekonštrukcia „Ortopédie“; 
� Spolupráca pri spracúvaní územných plánov obcí a miest, pripomienkovanie dodatkov 

územných plánov –Nitrianske Pravno, Bojnice, Prievidza, Trenčín a ďalšie; 
� Štátny oblastný archív Trenčín, konzultácie a podklady k problematike predsunutého 

mestského opevnenia. 
KPÚ Nitra:  
� Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - Zachráňme kultúrne pamiatky Nitrianskeho 

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; 

� podklady pre spracovanie evidencie pamätihodností pre celkom  10 obcí; 
� Katastrálny úrad, správy katastra - zabezpečovanie aktuálnych výpisov  a kópii 

z katastrálnych máp pre aktualizáciu ÚZPF, aktualizáciu zásad pamiatkových území, OP. 
KPÚ Žilina: 
� zaslanie výpisov nehnuteľných NKP pre obec Liptovský Ján; 
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KPÚ Banská Bystrica: 
� spolupráca so Štátnou ochranou prírody, Chránená oblasť Poľana vo veci vyhlásenia 

Urpínskej aleje, Banská Bystrica Kalvária za NKP pamiatku (Fillová); 
� spolupráca s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici, úrad justičnej 

a kriminálnej polície pri zabezpečovaní ochrany kultúrneho dedičstva- príprava zoznamov 
NHKP a HKP s požadovanými identifikačnými údajmi, zoznam archeologických lokalít; 

� Banskobystrický samosprávny kraj; 
� Krajský úrad Banská Bystrica; 
� spolupráca s  obcami v Banskobystrickom kraji. 
KPÚ Prešov:  
� predsedníčka odbornej komisie mesta Prešov pre výber z návrhov na zápis do evidencie 

pamätihodností mesta Prešov (Poláková); 
� členka odbornej komisie mesta Bardejov pre výber z návrhov na zápis  do evidencie 

pamätihodností mesta Bardejov (Ličková); 
� spolupráca so spracovateľmi evidencie pamätihodností obcí  v ochrannom pásme lokality 

zaradenej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – Levoča, Spišský hrad 
a pamiatky okolia (Jacková, Odler). 

KPÚ Košice: 11 záznamov. 
 
Spolupráca s fyzickými a právnickými osobami:  
PÚ SR:  
� korešpondencia Reštaurátoskej komisie,  stanoviská k pamiatkovým výskumom, odborné 

poradenstvo a usmernenia  a i.  
� Zvolen - námestie SNP - Podnet na preskúmanie rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica č. BB 

06/1641/6786/SUR zo dňa 20. 12. 2006 mimo odvolacieho konania; 
� korešpondencia vo veci vyplatenia nálezného za archeologické nálezy, prevodu správy a 

vlastníctva archeologických nálezov; 
� sprostredkovanie zaslania leteckých snímok lokality Ražňany, okr. Sabinov; 
� zabezpečenie ochrany hnuteľných archeologických nálezov; 
� fyzická osoba: informácia o ochrannom pásme Žilina, Kostol s areálom (sv. Štefan kráľ). 
KPÚ Trnava: 
� Kompánia Trnavských žoldnierov, Trnavský šermiarsky cech (veže trnavského 

opevnenia), koordinácia prípravy využitia a úpravy objektov; 
� konzultácie s investormi, projektantmi,  realizátormi obnov NKP,  nehnuteľností 

v pamiatkovom území, vybavovanie stránok, konzultácie s  realizátormi stavebných, 
umelecko-remeselných a reštaurátorských prác a pamiatkových výskumov; 

� konzultácie s právnikom v rámci plnenia výkonu štátnej služby - odborno-metodická 
pomoc pri spracovaní žiadostí na KPÚ Trnava. 

KPÚ Trenčín: 
� s vlastníkmi kultúrnych pamiatok, konzultácie s architektmi a projektantmi pri spracovaní 

projektovej dokumentácie obnovy NKP a úpravy objektov v pamiatkovom území;  
� konzultácie a poskytovanie údajov študentom stredných a vysokých škôl, poskytovanie 

archívnych dokumentácii k štúdiu; 
� Stavebná fakulta STU Bratislava:  spolupráca pri zdokumentovaní funkcionalistickej 

architektúry Trenčianskych Teplíc, prof. Puškár a SAV Bratislava – Szalay; 
� Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. – spolupráca na reinterpretácii a ikonografii erbu mesta 

Prievidza; 
� Ján Sabo – autorská spolupráca pri vydávaní časopisu Prievidzský občasník – Matáková; 
� s vlastníkmi objektov, investormi pri spracovávaní podkladov a žiadostí  v rámci 

grantového systému Obnovme si svoj dom – metodika a odborná pomoc; 
� s farskými úradmi  v rámci Trenčianskeho kraja, predovšetkým v Ilave, Domaniži, 

Zliechove, Košeci, Beluši, Považskej Bystrici , Papradne, Tužina, Prievidza, Nitrianska 
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Streda, Kamenec pod Vtáčnikom, Nové Mesto nad Váhom , Trenčín, Nadlice, Uhrovec, 
Čachtice, Beckov atd.;  

� usmernenia k podávaniu žiadostí fyzických a právnických osôb; 
� konzultácie s reštaurátormi, realizátormi pamiatkových výskumov, historikmi 

a kunsthistorikmi;   
� konzultácie s poslucháčmi odboru História Katedry histórie Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského Bratislava;   
� s realizátormi archeologického výskumu - SAHI, VIA MAGNA, ITHAKA; 
� Klub Melenčiarov – občianske združenie, Univerzita III. veku v Prievidzi, Rehoľa 

piaristov na Slovensku, Rehoľa menších bratov františkánov. 
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. 

KPÚ Žilina: 
� spolupráca s Centrom voľného času Žirafa – Žilina pri organizovaní tematických exkurzií 

spoznávania pamiatkového fondu Slovenska, Čiech a Moravy, hrady; 
� účasť na zasadnutí Komisie guvernéra Národnej banky Slovenska na posudzovanie 

výtvarných návrhov slovenských euro mincí v nominálnej hodnote 100 eur s motívom 
drevených chrámov v slovenskej časti karpatského oblúka, dňa 4. 2. 2010; 

� odborná spolupráca so spracovateľmi územného plánu, 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; 

� v rámci spolupráce s fyzickými a právnickými osobami vybavovanie e-mailovej pošty, 
väčšinou stručné odpovede informatívneho charakteru, ale aj poskytnutie rozsiahlych 
informácií napr. k spracovávaniu diplomových prác. 

KPÚ Banská Bystrica:  
� Združenie Rondel – obnova a propagácia hradu Čabraď; 
� Metodika postupu podania žiadosti na obnovu NKP, v PZ, PR; 
� Metodika na poskytnutie grantu z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR Obnovme si 

svoj dom. 
KPÚ Prešov: 
� Odborné poradenstvo fyzickým a právnickým osobám pri príprave projektov obnovy NKP 

na poskytnutie príspevku z fondu MK SR;  
� Spolupráca s potomkami vlastníkov Hotela Dukla v Bardejovských Kúpeľoch pri získaní 

podkladov na zápis hotela za NKP; 
� Kniha „Slávne vily Slovenska“ - spolupráca s kolektívom autorov na predmetnej knihe. 
KPÚ Košice:  
� historické fotografické podklady k tematickému fotoprojektu „Metamorphosis“ (autor: R. 

Fabini), v rámci multimediálneho predstavenia „Košické imaginácie“ (Ľ. Blaškovičová), 
Košice; jún 2010; 

� vytvorenie odborných prezentácií pre Meščanová, A.: Hudobná renesancia v Košiciach; 
Šoltýsová, M. – Meščanová, A.: Kartuziánsky žaltár – graduál z Kláštoriska a skriptorská 
činnosť v kláštoroch; apríl - máj 2010; 

� bibliograficko - heuristický prieskum dobových podkladov k návšteve a koncertu 
svetoznámeho belgického skladateľa Eugena Ysaya v objekte Hotela Schalkház 
v Košiciach v r.1910, podklady; február 2010. 
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Spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 
PÚ SR: 
� V roku 2010 boli uzatvorené tieto zmluvy (dohody) o spolupráci:  

- Príloha k Zmluve o pridruženom členstve Pamiatkového úradu SR so Spoločnosťou 
pre technológiu ochrany pamiatok – STOP Praha č. 2100037– bola podpísaná dňa 18. 
1. 2010, 

- Pracovný program spolupráce Pamiatkového úradu SR na rok 2010 s KOH Budapešť 
bol podpísaný dňa 12. 3. 2010, 

- Zmluva o pripojení sa do projektu CARARE (Connecting ARchaeology and 
ARchitecture in Europeana) zo dňa 19.4.2010 medzi PÚ SR a Kulturarvsstyrelsen 
Dánsko (KUAS). Cieľom projektu je pripojiť digitálny obsah o architektonickom 
a archeologickom kultúrnom dedičstve do webového portálu EUROPEANA. 

� spolupráca s Národným pamiatkovým ústavom, ústredným pracoviskom v Prahe a 
Národným pamiatkovým ústavom, územnými odbornými pracoviskami Stredných Čiech a 
Brna, pravidelná výmena odborných publikácii a kópii archívnych dokumentov; 

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

� pravidelná distribúcia časopisu Pamiatky a múzeá (č. 1-4/2009) partnerským 
pamiatkovým organizáciám v zahraničí; 

KPÚ Bratislava: 
� Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. - spolupráca na vedeckovýskumnej úlohe 

Grantovej agentúry Českej republiky Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic. 
Spolupráca na odborných podkladoch pre pamiatkovú obnovu Archeoparku Mikulčice - 
Kopčany, časti komunikácie, sakrálna architektúra, rekonštrukcia historickej krajiny; 

� spolupráca na riešení grantu európskej komisie pre kultúru Culture 2007 Kolíska 
európskej kultúry 2010 – 2015 (získaný pre Pamiatkový úrad SR ako riešiteľa za 
Slovensko na základe pôvodného československého projektu Korpus európskej 
architektúry do roku 1000, časť Korpus včasnostredovekej architektúry na Slovensku 
a projektu Francia Media spracovaného v roku 2009; 

� Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. - spolupráca pri pamiatkovej obnove Kostola 
sv.Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, pri príprave podkladov pre ideovú architektonickú 
súťaž na riešenie exteriéru a interiéru kostola, pri príprave podkladov pre určenie 
metodiky pamiatkovej obnovy objektu (tepelnotechnická diagnostika kostola.) 

� Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i. - spolupráca pri realizácii archeologického 
výskumu interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, spolupráca pri 
spracovaní analýzy pôvodných dlážok v Kostole sv. Juraja ako podkladu pre 
rozhodovanie KPU Nitra; 

� Krajský úřad Karlovarského kraje. Účasť v Oponentskej komisii archeologického 
výskumu NKP Klášter Teplá v ČR; 

� Archeologický ústav AV ČR Brno v. v. i. - Archeologický výskum NKP MIkulčice – 
Valy. Konzultant výskumu. 

KPÚ Trenčín: 
� Múzeum Spielberg - Brno – informácie o projektovej dokumentácii Zelená žaba, nástenná 

maľba Jaroslava Kalába; 
� Walter Greschner, Nemecko – investor reštaurovania r. k. kostola a organu v Tužine. 
KPÚ Prešov: 
� Balassa Múzeum, Esztergom, Maďarsko - vytipovanie a vypracovanie zoznamu 

kamenných krstiteľníc z Prešovského kraja; 
� RIEGER – KLOSS Varhany, s.r.o., Krnov, Česká republika spolupráca s firmou pri 

získaní podkladov potrebných pre vypracovanie Aktualizačného listu HNKP. 
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KPÚ Košice: 
� odborné podklady a konzultácie k vybraným objektom technických pamiatok 

a industriálnej architektúry Košického kraja, v spolupráci pre organizáciu „Železná cesta“ 
(Košice), v rámci popularizačno-odborného maďarsko-slovenského publikačného projektu 
Spoločná výskumno-hodnotiaca práca o pamiatkach histórie techniky Horného Uhorska 
(MTESZ Miškolc); marec – jún 2010; 

� účasť v pracovnom tíme medzinárodného projektu Košického samosprávneho kraja 
a maďarskej župy Bereg – Szabolcs – Szatmár Kaštieľný turizmus, výstup: webová 
lokalita www.casteltour_husk.eu (17. – 20. 2. 2010, 4. – 7. 5. 2010, 11. 6. 2010 – 
stretnutia pracovného tímu). 

 
Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 
PÚ SR – OŠIS: 
� HEREIN – EU, CARARE – EU (Škoviera). 
KPÚ Žilina: 
� hlasujúci člen Národného komitétu ICOMOS Slovakia a komitétu CIAV (Comité 

International d´Architecture Vernaculaire) (Dudáš). 
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Kontrolná činnosť 
 
Účelovo zamerané tematické kontroly 
PÚ SR – OOA: 
� kontrola registratúrneho strediska a archívneho pracoviska KPÚ Žilina, pracovisko 

Martin, 30. 3. 2010; 
� kontrola registratúrneho strediska a archívneho pracoviska KPÚ Banská Bystrica, 

pracovisko Banská Štiavnica, 6. 4. 2010; 
� kontrola správy registratúry PÚ SR – číselníky WinAsu, 8. – 11. 6. 2010; 
� kontrola registratúrneho strediska a archívneho pracoviska na KPÚ Trenčín, 9. 11. 2010; 
� kontrola registratúrneho strediska a archívneho pracoviska na KPÚ Trenčín, pracovisko 

Prievidza, 9. 11. 2010. 
PÚ SR – OPR: 
� kontrola na KPÚ Bratislava v dňoch 27. – 31. 5. 2010, z ktorej bol urobený aj protokol. 
KPÚ Bratislava: 
� Bratislava Hrad, obnova NKP, palác, nádvorie a severný areál (MÚOP Bratislava), 

29.3.2010, (Baxa, Prášek);  
� Bratislava-Rusovce, archeologický výskum Rusovce -Tehelný hon, komunikácia a 

infraštruktúra, 1.etapa (SAHI), priebežne apríl až jún, (Baxa, Prášek, Bukovčanová); 
� Pezinok, Zámocký park, obhliadka zemných prác pri IS, NKP Pezinský zámok, 12.3.2010 

(Prášek); 
� Bernolákovo, NKP Hrad Čeklís, obhliadka lokality a príprava archeologického výskumu, 

(Prášek, Bukovčanová, Foltinovičová) 9.3.2010; 
� Bratislava, Hrubé Lúky, záchranný archeologický výskum na príprave územia Lamačská 

brána, priebežne január až jún, (Baxa, Prášek,  Bukovčanová); 
� Bratislava-Rusovce, archeologický výskum Rusovce -Tehelný hon, komunikácia a 

infraštruktúra, 2.etapa (SAHI), priebežne júl, august, Baxa spolu s Bukovčanovou, 
Prášekom a Ferusom; 

� Bratislava, Hrubé Lúky, záchranný archeologický výskum na príprave územia Lamačská 
brána, priebežne júl až november, Baxa spolu s Prášekom a Bukovčanovou; 

� Budmerice, Farárova roľa, archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely, 
august až november, Baxa spolu s Prášekom a Bukovčanovou. 

KPÚ Trnava: 
Horváthová - Kontrola plnenia rozhodnutí vydaných KPÚ Trnava predpisujúcich vykonanie 
archeol. výskumu v okresoch Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec. Kontrola bola vykonávaná 
v rámci kolaudačných konaní jednotlivých stavieb, vydaných bolo 50 stanovísk k týmto 
konaniam.  
Kazimír – kontrola spracovanej aktualizácie ÚZPF za KPÚ Trnava 
KPÚ Trenčín: 
� Ústredný štátny dohľad Pamiatkovej inšpekcie MK SR: Hrad v Považskom Podhradí, 

05/2010 
� PÚ SR kontrola správy registratúry a archívu,10/2010         
KPÚ Žilina: 
� PÚ SR v Bratislave uskutočnil na pracovisku KPÚ Žilina v Martine dňa 30.3.2010 

kontrolu registratúrneho strediska a archívu za obdobie 1994 – 2009. Z kontroly bol 
vyhotovený Protokol o výsledku kontroly č. PÚ-10/505-1/1743/ORO. 

� Kontrola Pamiatkovej inšpekcie MK SR v Bratislave v marci 2010 v rámci ústredného 
štátneho pamiatkového dohľadu v oblasti ochrany a obnovy národnej kultúrnej pamiatky – 
kaštieľ s areálom v Turčianskej Štiavničke (č. ÚZPF 831/1-11). Záznam z výkonu 
ústredného štátneho pamiatkového dohľadu.  
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� Kontrola Pamiatkovej inšpekcie MK SR v Bratislave v dňoch 10. a 11. 6. 2010 v rámci 
ústredného štátneho pamiatkového dohľadu v oblasti ochrany a obnovy drevených 
kostolov v Istebnom, Trnovom, Leštinách, Tvrdošíne a Svätom Kríži. Záznam z výkonu 
ústredného štátneho pamiatkového dohľadu.  

� Kontrola pracovísk riaditeľom KPÚ Žilina sa uskutočnila počas porád s vedúcimi 
pracovísk, a to dňa: 17. 3. 2010, 30. 6. 2010, 4. 10. 2010, 4. 11. 2010 a 10. 12. 2010 
(pracovisko Ružomberok) a 16. 12. 2010 (pracovisko Martin). 

� Kontrola PÚ SR Bratislava (Machatová) - inventúrneho súpisu peňažných prostriedkov 
v hotovosti (pokladnice) na KPÚ realizovaná dňa 10. 3. 2010, 4. 6. 2010 a 5. 11. 2010. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Zámok Vígľaš – vykonanie ústredného štátneho dohľadu nad obnovou národnej kultúrnej 

pamiatky Hrad vo Vígľaši evidovaný v ÚZPF 1123/1-18 so zameraním na zabezpečenie 
archeologických nálezov – apríl 2010, Pamiatková inšpekcia MK SR; 

� Ev. a. v. Artikulárny kostol v Hronseku, národná kultúrna pamiatka evidovaná v ÚZPF č. 
51/0 – previerka drevených kostolov zameraná na aktuálny stavebno-technický stav, 
požiarnu bezpečnosť, užívanie a potrebu investícií – jún 2010, Pamiatková inšpekcia MK 
SR; 

� Dom meštiansky, Nám. sv. Trojice 11, Banská Štiavnica, evidovaný v ÚZPF pod č. 2564, 
so zameraním na obnovu fasády v súvislosti s reštaurátorskými prácami – august 2010, 
Pamiatková inšpekcia MK SR; 

� Dom meštiansky, Kammerhofská 13, Banská Štiavnica, evidovaný v ÚZPF pod č. 2513, 
so zameraním na obnovu uličnej fasády  – august 2010, Pamiatková inšpekcia MK SR; 

� PR Kremnica, PZ Kremnické Bane – podnet na preskúmanie nedostatočnej ochrany 
pamiatkového fondu  - november 2010, Pamiatková inšpekcia MK SR. 

 
Kontrola bezpečnosti IS    
PÚ SR – OŠIS: 
� kontrola zameraná na bezpečnosť prístupu k PC, 23.3.2010; 
� kontrola zameraná  na výstupy z databáz registrov ÚZPF, 4.5.2010; 
� kontrola zameraná na bezpečnosť os. údajov v mzdovej učtárni, 6.9.2010; 
� kontrola zameraná na bezpečnosť os. údajov v osobnom úrade, 17.12. 2010. 
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5. Rozpočet organizácie 
                                                                                                                                     (v eurách) 
 
Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet  

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%  
čerpania 

4:3  

Index 
10/09x

100   
4:1 

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

 
1 035 637,74 

 
684 989 

 
684 989 

 
913 455,86 

 
127,36 

 
88,20 

200 
Nedaňové 
príjmy  
z toho: 

 
787 279,66 

 
684 989 

 
684 989 

 
685 731,85 

 
100,11 

 
87,10 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

 
518 037,10 

 
290 000 

 
290 000 

 
310 326,84 

 
107,01 

 

 
59,90 

220 Adminin. 
popl. a 
iné popl. 

 
147 433,97 

 
386 000 

 
386 000 

 

 
295 136,89 

 
76,34 

 
200,18 

230 
Kapitálové 
príjmy 

 
112 201 

 
5 000 

 
5 000 

 
65 100 

 
1302,00 

 
58,02 

290 Iné 
nedaň. príjmy 

 
9 607,59 

 
3 389 

 
3 389 

 
15 168,12 

 
447,57 

 
157,88 

300 Granty a 
transfery 

 
248 357,74 

 
0,00 

 
0,00 

 
227 724,01 

  
91,69 

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

 
5 925 553,95 

 
5 075 040 

 
5 521 967,76 

 
5 594 627,58 

 
101,32 

 
94,42 

610 
Mzdy,platy 
služ.príjmy 
a OOV  

 
2 670 827,70 

 
2 644 162 

 
2 644 162 

 
2 650 685,84 

 
100,25 

 
99,25 

620 Poistné a 
prísp. do 
poisť. 

 
933 454,75 

 
924 135 

 
924 835 

 
927 438 

 
100,28 

 
99,36 

 
630 Tovary 
a služby 
z toho: 

 
2 302 331,50 

 
1478 113 

 
1 918 064,36 

 
1 981 596,83 

 
103,31 

 
86 07 

631 Cestovné 
náhrady 

 
84 418,87 

 
70 000 

 
113 579,54 

 
121 964,52 

 
107,38 

 
144,48 

632 Energie, 
voda 
a komun. 

 
485 768 

 
565 000 

 
522 981,17 

 
522 981,17 

 
100,00 

 
107,66 

633 Materiál  327 260,49 213 943 308 258,64 309 832,72 100,51 94,67 
634 
Dopravné 

 
118 738,18 

 
77 086 

 
92 169,27 

 
92 832,77 

 
100,72 

 
78,18 

635 Rutinná 
a štand. 
údržba 

 
472 252,74 

 
62 723 

 
192 602,94 

 
222 602,94 

 
115,58 

 
47,14 
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Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet  

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%  
čerpania 

4:3  

Index 
10/09x

100   
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
636 Nájomné 
za nájom 

 
114 503,23 

 
14 939 

 
69 284,62 

 
69 815,72 

 
100,77 

 
60,97 

 
637 Služby 

 
699 389,99 

 
474 422 

 
619 188,18 

 
641 566,99 

 
103,61 

 
91,73 

640 Bežné 
transfery 
z toho: 

 
18 940 

 
28 630 

 
34 906,40 

 
34 906,40 

 
100,00 

 
184,30 

642 Transf. 
jednotl. 
a nezisk. PO 

 
18 741 

 
28 497 

 
34 886,75 

 
34 886,75 

 
100,00 

 
186,15 

649 Transf. 
do zahraničia 

 
199 

 
133 

 
19,65 

 
19,65 

 
100,00 

 
9,87 

700 
Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

 
 

1 417 302,17 

 
 

0,00 

 
 

1 907 169,88 

 
 

2 062 168,21 

 
 

108,13 

 
 

145,50 

710 
Obstar.kap. 
aktív 

 
1 417 302,17 

 
0,00 

 
1 907 169,88 

 
2 062 168,21 

 
108,13 

 
145,50 

Výdavky 
celkom   
/ BV + KV / 

 
7 342 856,12 

 
5 075 040 

 
7 429 137,64 

 
7 656 795,79 

 
103,06 

 
104,28 

 
5. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
 
     Schválený rozpočet príjmov bol v sume 684 989,- €. Celkové príjmy za rok 2010 boli 
dosiahnuté v sume 913 455,86 € z toho rozpočtované príjmy odvedené do štátneho rozpočtu 
v sume 685 731,85 € a príjmy z grantov a transferov v sume  227 724,01 € o ktoré môže 
organizácia prekročiť rozpočtové výdavky. 
Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 5 075 040,- €, z toho bežné výdavky 
vo výške 5 075 040,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 
     V roku 2010 bolo realizovaných 9 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet 
predstavoval celkové výdavky vo výške 7 429 137,64 €, z toho bežné výdavky vo výške  
5 521 967,76,- € a kapitálové výdavky v sume 1 907 169,88,- €. 
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2010 predstavuje sumu 7 656 795,79 €, z 
toho bežné výdavky  5 594 627,58 € a kapitálové výdavky vo výške  2 062 168,21 €. 
Organizácia čerpala celkové výdavky vo výške 103,06 %  z upraveného rozpočtu k 
31.12.2010. 
Rozpočtovými opatreniami realizovanými v roku 2010 si organizácia riešila presuny v rámci 
rozpočtu výdavkov a uvádzame ich v nasledujúcom prehľade: 
 

 
RO č. Program Účel € 
RO 1 08T0103 Podpora kult. akt. PO a RO 379 000 

 08T0104 Podpora kultúr. akt. v zahraničí  11 000 
RO 2/KV 08T0105 Projekt impl. špecif. prostr. DMS 1 150000 
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RO č. Program Účel € 

RO 3/KV 08T0103 Rekonštrukcia objektu v Trnave (zdroj 1319) 720000 
RO 4 08T0105 Nákup výpočtovej techniky 68 750 

RO 5/KV 08S0108 Piargská brána – proj. dok. (4 522,-€)  
 

 
Hav. stav kotolne – Poprad (15 000,-€) 
viazanie – presun do roku 2011 (+ -) 19 522 

RO 6 08S0108 Zníženie limitu zamestnancov  2 osoby 
 

08T0103 
Zmeny v prioritných projektoch a  
nový projekt – Realiz. reštaurovania NKP 29 573,62 

RO 7/KV 08S0108 presun z BV na KV 32 130 
RO 8 08S0108 Havarijná oprava Leškova, Bratislava 20 307,76 

RO 9/KV 08T0105 zníženie rozpočtu Projekt impl. špec. prostr. -460 
 08S0108 zvýšenie Kanalizač. prípojka ČK 5 499,88 

 
 
5. 2. Príjmy organizácie 
 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2010 so skutočnosťou r.2009:   v € 

 
Zdroj  

• Položka • Názov rozpočtovej položky Skutočnosť k 
31.12.2009 

Skutočnosť k 
31.12.2010 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 518 037,10 310 326,84 
111 220 Admin. a iné poplatky a platby 147 433,97 295 136,89 
111 230 Kapitálové príjmy 112 201,00 65 100,00 
111 290 Iné nedaňové príjmy 9 607,59 15 168,12 
111 200 Nedaňové príjmy 787 279,66 685 731,85 
14 310 Tuzemské bežné granty 

a transfery 
11 477,87 14 036,48 

14 300 Granty a transfery 11 477,87 14 036,48 
35 310 Tuzemské bežné granty 

a transfery 
0 22 601,94 

35 300 Granty a transfery 0 22 601, 94 
37 330 Zahraničné granty 0 4 425,74 
37 300 Granty a transfery 0 4 425,74 
72c 310 Tuzemské bežné granty 

a transfery 
8 662,00 31 659,85 

72c 320 Granty 228 216,87 155 000 
72 300 Granty a transfery 236 879,87 186 659,85 

 300 Granty a transfery 248 357,74 227 724,01 
   

Celkové príjmy 200 + 300 
 

1 035 637,40 
 

913 455,86 
 
     V roku 2010 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie nižšie v porovnaní 
s rokom 2009. Toto nižšie plnenie príjmov bolo spôsobené znížením rozpočtu vo výdavkovej 
časti v kategórii 630, podpoložka 633 007 a 635 006, ktoré priamo súvisia s reštaurovaním 
v našej organizácii. Upravený rozpočet príjmov na rok 2010 bol vo výške 684 989,- €, ktorý 
organizácia prekročila na sumu 685 731,85 €. Mimorozpočtové príjmy zdroj 14, 35, 37 a 72 
organizácia dosiahla vo výške 227 724,01 €, ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu 
výdavkov použila. 
 



 117 

 
 
5. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 

- Rozpočtovú položku 210 Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme 
rozpočtovali v sume  290 000,- €, celkové plnenie je v sume 310 326,84 €, z toho za 
prenajaté nebytové priestory 310 326,84 €.  

- Rozpočtovú položku 220 Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali 
v sume  386 600,- €, plnenie predstavuje  295 136,89 €, z toho za porušenie zákona č. 
49/2002 o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 16 600,- € a plnenie je 
37 456,35 € a za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby 
CHTO a OGD celkom 257 598,04 €. 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 5 000,- €,  
plnenie je 65 100,- €. 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 – nehnuteľnosť v Banskej Štiavnici. 

- Rozpočtovú položku 290 Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 389,- €, 
celkové plnenie je v sume  15 168,12 €, z toho dobropisy za preplatky energií v sume 
15 168,12 €. 

 
5.2.2  Mimorozpočtové prostriedky – zdroj 14, 35, 37 a 72 
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2010 získal v rámci zdrojov 14,35,37 a 72 nasledovné príjmy: 
 

1. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume       14 036,48 € 
2. Zdroj 35 
- kategória 330 Zahraničné granty         22 601,94 € 
3. Zdroj 37 
- kategória 330 zahraničné granty           4 425,74 
4. Zdroj 72 C 

       -    kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume       31 659,85 € 
 -    kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume    155 000,- € 
  Spolu mimorozpočtové zdroje         227 724,01 € 

 
Mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu 227 724,01 €. Tieto finančné prostriedky 
predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR a ich použitie 
analyzujeme v časti 5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a 
programovej štruktúry. 
 
5.3 Výdavky organizácie  

 
     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 5 075 040,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške 5 075 040,- €.  
     V roku bolo realizovaných 9 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje 
celkové výdavky vo výške  7 429 137,64 €. 
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                                                                                                     v € 

Program Podprogram € 
08S 08S0108 5 100 847,64 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
5 063 217,76 

37 629,88 
08T 08T0103 1 099 000 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
379 000 
720 000 

08T 08T0104 11 000 
z toho: 
bežné výdavky 

  
11 000 

08T 08T0105 1 218 290 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
               68 750 

1 149 540   
 
 
5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 

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

     Za rok 2010 sa bežné výdavky čerpali do výšky 5 063 165,57 €, 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 

 
2 644 162 

 
2 644 162 

 
2 644 162 

 
100,00 

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

 
924 135 

 
924 835 

 
924 835 

 
100,00 

630  Tovary a ďalšie 
       Služby 

 
1 478 113 

 
1 459 314,36 

 
1 459 262,17 

 
99,99 

 
640 bežné transfery 

 
28 630 

 
34 906,40 

 
34 906,40 

 
100,00 

 
       Celkom 

 
5 075 040 

 
5 063 217,76 

 
5 063 165,57 

 
99,99 

 
     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z 
bežných výdavkov za rok 2010 sumu   5  063 165,57 €, čo je čerpanie na 99,99  %. 

 
 
 
 



 119 

kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV     
          

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
% čerpania 

k uprav. 
rozpočtu 

611 - Tarifný plat 2 219 684 2 124 418,77 2 124 418,77 100,00 
612 – Príplatky 410 327 447 309,03  447 309,03 100,00 
614 – Odmeny 14 118 72 401,20 72 401,20 100,00 
616 - Doplatok k platu 33 33 33 100,00 
         
610 – Spolu 

 
2 644 162 

 
2 644 162 

 
2 644 162 

 
100,00 

 
 K 31. 12. 2010 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 2 644 162,- € 
a čerpanie vo výške 2 644 162,- €. 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 

 
267 775,73 

 
267 775,73 

 
100,00 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
575 607 

 
625 059,27 

 
625 059,27 

 
100,00 

627 – Príspevok do 
doplnk. dôch. poisťovní 

 
32 000 

 
32 000 

 
32 000 

 
100,00 

620 – Poistné a príspevky 924 135 924 835 924 835 100,00 
 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu, 924 835,- €  a čerpanie 
za rok 2010 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 :       

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 
2010 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

630 – Tovary a ďalšie 
služby v tom: 

   
1 478 113 

 
1 459 314,36 

 
1 459 262,17 

 
99,99 

631 Cestovné výdavky 70 000 42 579,54 42 579,54 100,00 
632  Energie, voda 
a komunikácie 

 
565 000 

 
392 554,79 

 
392 554,79 

 
100,00 

633  Materiál a služby  213 943 210 126,60 210 126,60 100,00 
634  Dopravné 77 086 77 351,31 77 351,31 100,00 
635  Rutinná 
a štandardná údržba 

 
62 723  

 
140 029,32 

 
140 029,32 

 
100,00 
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Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 
2010 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

636  Nájomné za 
prenájom 

 
14 939 

 
59 284,62 

 
59 284,62 

 
100,00 

637  Tovary a ďalšie 
služby 

 
474 422 

 
537 388,18 

 
537 335,99 

 
99,99 

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

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

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

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

 
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2010 udáva nasledujúca tabuľka: 
 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v € 
za rok 2009 

Čerpanie v € 
za rok 2010 

Elektrická energia 164 434,79 129 768,42 
Plyn 167 742,79 169 800,94 
Vodné a stočné 14 872,62 12 863,86 
Spolu 347 050,20 312 433,22 
 
Z prehľadu čerpania výdavkov na energie vyplýva zníženie za dodávku elektrickej energie 
z dôvodu podpísania dodatkov k zmluvám v rámci ktorých nám ZSE, SSE a VSE poskytla 
zľavy na dodávku elektrickej energie.   
� 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.  

 
Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2010  
 
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. 

obd. 
 za rok 2009 (v lit./€) 

 Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2010 (v lit./€) 

 litre € litre € 
Benzín 38 299,79 44 848,73 48 276,50 60 182,85 
Nafta  4 337,32 4 891,72 3 296,89 3 686,56 
Spolu 42 637,11 49 740,45 51 573,39 63 866,38 
 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšené čerpanie výdavkov na benzín, čo je 
spôsobené implementáciou novely zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, 
v zmysle ktorého zamestnancom PÚ SR vyplýva povinnosť ďalších pracovných ciest do 
terénu.  
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� položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 
subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006). Z tejto položky boli tiež 
financované nasledovné akcie: 
- 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) 
- 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 predstavuje 

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 28 630,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 
 
podpoložka 642 006 Na členské príspevky                      0,- € 
podpoložka 642 012 Na odstupné                         10 038,35 € 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                    7 914,- € 
podpoložka 642 014 Jednotlivcovi                          6 976,40 € 
 podpoložka 642 015 Na nemocenské                9 958,- € 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii         19,65 €           
 
Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 
 

Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu boli rozpočtovým opatrením č. 7/KV, list č. MK-249/2010-
103/17913 pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v podprograme 08S0108 – 
Ochrana pamiatkového fondu, kat. 700 kapitálové výdavky v celkovej sume 32 130,- €. Tieto 
finančné prostriedky boli účelovo určené na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci 
programu ROP 3.1 Červený Kláštor v sume 20 230,- € a KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 
v sume 11 900,- €.  
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 9/KV, list č. MK-249/2010-103/17996 boli pridelené finančné 
prostriedky na kapitálové výdavky v podprograme 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu, 
kat. 700 kapitálové výdavky v sume 5 499,88 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo 
určené na vybudovanie kanalizačnej prípojky v objekte Červený Kláštor.  
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Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Program 08S0108 Podpoložka 
Rozpočet    
      v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2010 
 716 32 130 32 130 
 717 002 5 499,88 5 498,52 
Spolu  37 629,88 37 628,52 
 
      
5.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 

 
Bežné výdavky 
 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK 249/2010-103/4988 zo dňa 7. apríla 2010 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 379 000,- € účelovo určenú v rámci prioritných projektov v r. 2010 na 
financovanie týchto aktivít: 
 
� Revízia ÚZPF SR 
Vecné zhodnotenie:  
Prehodnotenie kvality a kvantity pamiatkového fondu SR vo vzťahu k jeho regionálnemu 
rozloženiu a druhovému zastúpeniu a skvalitnenie a prehĺbenie poznatkov o NKP s 
bezprostredným využitím v rozhodovacom procese  a výkone štátnej správy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu SR. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 160 000,- €  boli upravené 
v RO č. 6 na sumu 130 426,38 € a rozpočet bol dodržaný. 
 
� Národné kultúrne pamiatky na Slovensku  
Vecné zhodnotenie:  
Vydanie ďalšieho dielu z edičnej rady „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“ predstavuje 
PÚ SR verejnosti nehnuteľné a hnuteľné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu. Publikácia prezentuje výsledky terénnej, vedecko-výskumnej a 
dokumentačnej práce pracovníkov Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov. 
Celý edičný zámer je rozvrhnutý na dlhšie obdobie a vydávanie jednotlivých dielov nadväzuje 
na postup spracovávania Revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a jej výsledky ďalej 
prehlbuje.  
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 30 000,- €  a rozpočet bol dodržaný. 
 
� Výskum a revízia pamiatkových území 
Vecné zhodnotenie:  
Projekt bol zameraný na terénnu revíziu a spracovanie podkladov pre rozhodnutia MK SR 
vo veci novonavrhovaných pamiatkových území (PR a PZ), ako aj na plošné 
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vyhodnocovanie pamiatkových hodnôt a na prípravu podkladov a ich spracovanie zamerané 
na odôvodnené úpravy  hraníc jestvujúcich pamiatkových území. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 23 000,- €  a rozpočet bol 
dodržaný. 
 
� Spracovanie a aktualizácia Zásad pamiatkovej ochrany pamiatkových území - 

zabezpečenie potrebnej techniky a softvéru 
Vecné zhodnotenie:  
Cieľom projektu je postupne zabezpečiť pre všetkých 110 pamiatkových území platné Zásady 
pamiatkovej ochrany ako nástroj pre metodické usmerňovanie pamiatkovej ochrany, obnovy a 
prezentácie pamiatkových hodnôt dotknutého územia, ako aj relevantný odborný podklad pre 
spracovávanie územnoplánovacej dokumentácie dotknutých území. V danom období sa práce 
sústredili dvoma smermi - na dopracovávanie rozpracovaných a v komisii už v 
predchádzajúcom období pripomienkovaných zásad a na sústreďovanie a rozpracovávanie 
odborných podkladov, ako aj prácu v teréne, zamerané na prípravu nových, resp. na 
aktualizáciu už zastaralých zásad. Spracované materiály sú postupne predkladané na 
posúdenie Odbornometodickej komisii, kde hodnotenia pripravujú zamestnanci PÚ SR. Je 
potrebné podotknúť, že napriek úsiliu PÚ SR sa nepodarilo do práce viac zaangažovať externé 
prostredie, ktorého finančné požiadavky vysoko prekračujú ponúkanú možnosť na jednej 
strane, na strane druhej zadávanie takéhoto objemu prác si vyžaduje väčšie časové nároky ako 
jeden rok.    
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 20 000,- €  a rozpočet bol 
dodržaný. 

 
� Vydanie zborníka Monumentorum Tutella č. 22 
Vecné zhodnotenie:  
Z hľadiska odborného predstavujú mnohé príspevky špičkové názory v daných oblastiach, 
prezentované vedeckými kapacitami ako výsledky viacročných vedeckých výskumných 
projektoch. Zborník je vítanou snahou preklenúť viacročnú absenciu v komunikácii medzi 
ochranou pamiatkového fondu a aktuálnym dianím v uvedených oblastiach.  
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 10 000,- €  boli upravené v RO č. 
6 na sumu 10 800,- € a rozpočet bol dodržaný. 
 
� Realizácia terénnych pamiatkových výskumov 
Vecné zhodnotenie:  
Finančné prostriedky boli využité na vykonanie archeologického výskumu NKP. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 10 000,- €  a rozpočet bol 
dodržaný. 
 
� Vojenské mapovanie na území Slovenska v r. 1769-1883 – publikácia 
Vecné zhodnotenie:  
Archív Pamiatkového úradu SR v roku 2007 spracoval inventár vojenských máp ako základnú 
archívnu pomôcku pre ich štúdium. Ako interný materiál Pamiatkového úradu SR však 
poskytuje informácie len úzkemu okruhu bádateľov. 
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Zverejnenie informácií o vojenskom mapovaní formou publikácie umožní rozšíriť tento 
historický prameň širokej odbornej i laickej verejnosti. 
Cieľom projektu bolo sprístupniť širokej odbornej a laickej verejnosti základné informácie 
o vojenskom mapovaní na území v rokoch 1769 – 1883 s dôrazom na vysvetľujúce legendy, 
ktoré budú prvýkrát uverejnené v slovenskom jazyku, s farebnou obrazovou prílohou 
dokumentujúcou jednotlivé formy mapových značiek. Publikácia je zároveň výsledkom 
spolupráce s maďarskou odbornou inštitúciou. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 5 000,- €  boli upravené v RO č. 6 
na sumu 9 817,96 € a rozpočet bol dodržaný. 
 
� Spracovanie archívneho fondu objektov na vyhlásenie technických pamiatok - 

Banská Štiavnica I. etapa 
Vecné zhodnotenie:  
Zámerom projektu bola odborná príprava archívnych podkladov objektov a súborov 
technických pamiatok z nominačného projektu lokality UNESCO „Historické mesto Banská 
Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“, na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 4 000,- €  a rozpočet bol 
dodržaný. 
 
 

 
� Spracovanie komplexnej analýzy a vyhodnotenie industriálnej architektúry s cieľom 

vytipovať NKP  
Vecné zhodnotenie:  
Dokumentácia nedostatočne zhodnoteného a zastúpeného druhu architektonických pamiatok 
výroby a techniky z obdobia približne konca 18. stor. – pol. 20. stor., ktoré nie sú kultúrnymi 
pamiatkami zapísanými v ÚZPF. Na úlohu/projekt bola spracovaná a schválená metodika v r. 
2007 (PÚ SR). 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 20 000,- €  boli upravené v RO č. 6 
na sumu 15 182,04 € a rozpočet bol dodržaný. 
 
� Výskum a obnova hradnej architektúry – konferencia 
Vecné zhodnotenie:  
PÚ SR zorganizoval konferenciu za účasti špecializovaných odborníkov z oblasti pamiatkových 
výskumov. Cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav výskumu hradnej architektúry na území 
Slovenska s nadväznosťou na proces pamiatkovej obnovy  a prezentácie v širokom 
spoločenskom spektre. 
Konferencia bola organizovaná v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 12 000,- €  boli upravené v RO č. 6 
na sumu 11 200,- € a rozpočet bol dodržaný. 
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� Implementácia novely zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu 
Vecné zhodnotenie:  
Realizácia školení a odborných seminárov pre zamestnancov PÚ SR. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 8 000,- €  nebol vyčerpaný, 
nevyčerpaný zostatok bol 0,99 €.   
 
� Príprava a realizácia podujatí v rámci mesiaca kultúrneho dedičstva - 

Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel 
Vecné zhodnotenie:  
V rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva organizuje každoročne Pamiatkový úrad SR a jednotlivé 
krajské pamiatkové úrady podujatia zamerané na prezentáciu kultúrneho dedičstva formou 
odborných seminárov a výstav, sprístupnením obnovených pamiatok sprevádzaným odborným 
výkladom, organizovaním dní otvorených dverí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a 
historických sídiel (18. apríl) sa v r. 2008 po prvýkrát uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 
Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za  celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti 
ochrany pamiatkového fondu  Slovenskej republiky 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 3 000,- €  a rozpočet bol dodržaný. 
 
� Zlepšenie riadenia turizmu – európsky seminár 
Vecné zhodnotenie:  
PÚ SR v spolupráci s UNESCO Paríž, Slovenskou komisiou pre UNESCO a mestom Bardejov 
zorganizoval európsky seminár pre manažérov lokalít svetového dedičstva v strednej a 
juhovýchodnej Európe, zameraný na problematiku kultúrneho turizmu. 
Toto podujatie bolo pokračovaním série seminárov z viacročného projektu UNESCO 
zameraného na problematiku turizmu v lokalitách svetového dedičstva konajúcich sa vo 
Francúzsku (2008), Švajčiarsku (2008), Indii (2009) a Číne (2009). 
Výsledky seminára budú publikované v odbornom zborníku.  
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 20 000,- €  a rozpočet bol 
dodržaný. 
 
� Nominácia stredo-európskej časti Limes Romanus     
Vecné zhodnotenie:  
Finančné prostriedky boli využité na nominačný projekt "Dunajský limes - svetové dedičstvo UNESCO" 
(Danube Limes - UNESCO World Heritage)      
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 40 000,- €  a rozpočet bol 
dodržaný. 

 
� Propagácia a prezentácia lokalít svetového dedičstva 
Vecné zhodnotenie:  
Prezentácia slovenských lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO vrátane 
lokalít na Predbežnom zázname svetového kultúrneho dedičstva – prostredníctvom 
aktualizovania výstavy Svetové dedičstvo na Slovensku. Preklad manuálu pre implementáciu 
Dohovoru o ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečenie jeho 
publikovania na webe a v tlačenej forme, vrátane monitoringu lokalít svetového kultúrneho 
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dedičstva SR – pre manažérov svetového dedičstva, spracovateľov úlohy monitoringu svetového 
kultúrneho dedičstva PÚ SR a verejnosť. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 5 000,- €  nebol vyčerpaný, 
nevyčerpaný zostatok bol 8,41 €.   
 
 
� Príprava a realizácia podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
Vecné zhodnotenie:  
V rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva organizuje každoročne PÚ SR a jednotlivé krajské 
pamiatkové úrady podujatia zamerané na prezentáciu kultúrneho dedičstva formou odborných 
seminárov a výstav, sprístupnenín obnovených pamiatok sprevádzaným odborným výkladom, 
organizovaním dní otvorených dverí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a 
historických sídiel (18. apríl) sa v r. 2008 po prvýkrát uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 
Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za  celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti 
ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 40 000,- €  a rozpočet bol 
dodržaný. 
 

� Cena Pamiatok a múzeí 2010 
Vecné zhodnotenie:  
18 rokov udeľovaná cena časopisu Pamiatky a múzeá sa v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 
udeľuje vždy v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva. V jednotlivých kategóriách 
(Obnova, reštaurovanie, publikácia, objav roka, podujatie, výstava) sa stala prestížnou 
záležitosťou a jej prostredníctvom sa nielen symbolicky ocenia aktéri a autori významných 
počinov a diel, ale sa i veľmi účinne propagujú hodnoty kultúrneho dedičstva na Slovensku. 
V roku 2010 sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva konali v Banskej Štiavnici. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 4 000,- €  a rozpočet bol dodržaný. 
 
� Realizácia reštaurovania NKP 
Vecné zhodnotenie:  
Odstránenie havarijného stavu Piargskej brány v Banskej Štiavnici. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 6 v sume 29 573,62  €  a rozpočet bol 
dodržaný. 
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Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
                                                                                                   v € 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2010 
 631 001 40 000 40 000 
 631 002 20 000 20 000 
 632 004 130 426,38 130 426,38 
 633 006 15 182,04 15 182,04 
 633 009 11 200 11 200 
 633 016 3 000 3 000 
 634 001 9 817,96 9 817,96 
 634 004 5 000 5 000 
 635 006 52 573,62 52 573,62 
 636 002 10 000 10 000 
 637 001 8 000 7 999,01 
 637 002 4 000 4 000 
 637 003 5 000 4 991,59 
 637 004 10 800 10 800 
 637 005 4 000 4 000 
 637 010 30 000 30 000 
 637 011 20 000 20 000 
Spolu  379 000 378 990,60 
 
 
 
Podprogram 08T0104 - Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
 
Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK 249/2010-103/4988 zo dňa 7. apríla 2010 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T0104 Prezentácia 
kultúrnych aktivít v zahraničí, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 11 000,- € ktoré boli  
účelovo určené na financovanie nasledovných kultúrnych  aktivít: 
 
� Vyslanie do zahraničia       
Vecné zhodnotenie:  
Prezentácia Slovenskej republiky v zahraničí a výmena skúseností v oblasti metodického 
prístupu pri ochrane pamiatkového fondu, s osobitným dôrazom na lokality svetového 
kultúrneho dedičstva na Slovensku, nominácie lokalít Slovenska na zápis do Zoznamu 
svetového dedičstva. 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ,  finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 11 000,- €  nebol vyčerpaný, 
nevyčerpaný zostatok bol 1,75 €.   
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Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
v € 

Program 08T0104 Podpoložka 
Rozpočet    
      v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 
2010 

 631 002 11000 10 998,25 
Spolu  11 000 10 998,25 
 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
 
Rozpočtovým opatrením č.4 – list MK  249/2010-103/8869 zo dňa 18. 
júna 2010 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0105 
o sumu 68 750,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené  na nákup výpočtovej techniky 
a softvérového vybavenia. 
                                                                                                    v € 

Program 08T0105 Podpoložka 
Rozpočet    
      v € 

Čerpanie 
k 30. 6.     
    2010 

 633 002 58 750 58 749,16 
 633 013 10 000 9 999,99 
Spolu  68 750 68 749,15 
 
Kapitálové výdavky 
 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č. 2/KV list MK-249/2010-100/7221 bol upravený rozpočet  
v podprograme 08T0105 o sumu 1 150 000,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené  na 
Projekt implementácie špecifického prostredia DMS Pamiatkového úradu SR. 
 
 

Program 08T0105 Položka 
Rozpočet     
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12.       
     2010 

Vybud. štrukt. kabeláže 713 002 1 150 000  1 149 540 
Spolu  1 150 000 1 149 540 
 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 1319 
Rozpočtovým opatrením č. 3/KV list MK-249/2010-100/7485 bol upravený rozpočet  
v podprograme 08T0103 zdroj 1319 o sumu 720 000,- €. Tieto finančné prostriedky boli 
určené  na rekonštrukciu objektu Cukrova 1, Trnava. 
 

Program 08T0103 Položka 
Rozpočet     
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12.  
     2010 

Rekonštrukcia objektu  717 002 720 000 719 999,69 
Spolu  720 000 719 999,69 
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5.3.3 Analýza výdavkov na prevádzku budov 
     Pamiatkový úrad SR má v správe 27 budov. Náklady súvisiace s prevádzkou a správou 
týchto budov uvádzame v tabuľke č. 5. 
 
5.3.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky   
- zdroj 14 – 312 – zmluva o poskytnutí účelových prostriedkov (SAV) 
- zdroj 35 – 331 – grant – participačný program UNESCO 
- zdroj 37 – 331 – grant – UNESCO – Danube Limes 
- zdroj 72c – 311 – grant od VUB – reštaurovanie hlavného oltára v Červenom Kláštore 

- grant SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor 
Skutočné čerpanie uvádzame v nasledovnej tabuľke: 
     Mimorozpo čtové príjmy       Mimorozpo čtové výdavky 
                

Rozpo č. Zdroj  
  

Poskytovate ľ Účel Suma Rozpo č. Zdroj  Suma 
položka         položka     

a b c d 1 a b 2 
312 14 grant SAV Romanica 8 266,00 614 14 4 801,36 

      
Moderná  
architektúra  6 074,48 621 14 480,13 

          625 002 14 1 197,93 
          631 001 14 1 672,13 
          631 002 14 1 722,14 
          633 001 14 170,00 
          633 002 14 1 226,74 
          633 006 14 160,85 
          634 001 14 204,71 
          637 004 14 2 400,49 
  Spolu       14 036,48   Spolu   14 036,48  

331 35 UNESCO 
Propagácia 
lokalít.  22 601,94 631 001 35 1 922,00 

      svet. dedičstva   631 002 35 2 596,54 
          634 001 35 458,79 
          637 001 35 12 000,00 
          637 004 35 5 624,61 
  Spolu       22 601,94    Spolu   22 601,94  

331 37 UNESCO  realizácia 4 425,74 611 37 1 722,48 
    Danube  Stredoeuróp.   625 002 37 925,45 
    Limes projektu   631 001 37 430,10 
          631 002 37 43,82 
          633 006 37 17,34 
          636 001 37 531,10 
          637 036 37 755,45 
  Spolu       4 425,74   Spolu   4 425,74 

311 72c grant VUB reštaur. oltára  31 659,85 635 006 72c 30 000,00 
      v ČK   637 004 72c 1 659,85 
    grant SPP rekonštrukcia ČK 155 000,00 717 002 72c 155 000,00 
  Spolu       186 659,85    Spolu   186 659,85 
  Celkom  227 724,01   227 724,01 
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5.3.5  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné   
           aktivity  
 
     Pamiatkový úrad SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2010 
predovšetkým na nasledovné aktivity: 
- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   
- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, 

Maďarsko a Poľsko 
- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 
- prezentácia Pamiatkového úradu SR 
 
Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 4. 
 
5.4 Finančné operácie 

 
5.4.1 Príjmové operácie 
Príjmové finančné operácie zobrazujú príjem finančných prostriedkov v celkovej sume 
679 184,17 € na nasledovných účtoch: 
- depozitný účet: celkom suma 600 640,23 € 

podpoložka 292 027 – príjem 313 949,10 €, ktorý predstavuje prevod miezd a odvodov za 
mesiac december 2010, ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2011. 
položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 286 691,13 € 
je počiatočný stav na účte depozitu a tvorí ho výplata miezd za mesiac december roku 
2009, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2011.   

- účet sociálneho fondu: celkom suma 78 543,94 € 
podpoložka 292 027 – príjem prostriedkov do sociálneho fondu v celkovej sume 
45 665,62 € a tvoria ho hlavne príjmy za využívanie vlastných ubytovacích možností pre 
našich zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily. 
položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 32 878,32 čo 
predstavuje počiatočný stav na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2009. 

 
5.4.2 Výdavkové operácie 
Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov v celkovej sume 
334 636,14 € na nasledovných účtoch: 
- depozitný účet: celkovú sumu 286 691,13 € tvoria výdavky na mzdy a odvody za mesiac 

december 2009 vyplatené v januári 2010.  
- účet sociálneho fondu: celková suma 47 945,01 € tvoria výdavky zo sociálneho fondu 

predovšetkým na príspevok na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci návratné 
a nenávratné a výdavky súvisiace s regeneráciou pracovnej sily. 

 
5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 
 
Mimorozpočtové účty v Pamiatkovom úrade SR tvoria depozitný účet, účet sociálneho fondu 
a účet darov a grantov.  
Na depozitný účet sa prevádzajú v mesiaci december finančné prostriedky z výdavkového 
účtu, ktoré sú určené na úhradu miezd a odvodov za mesiac december, ktoré sa vyplácajú 
v mesiaci január nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok na tomto účte sa odvádza do 
štátneho rozpočtu. Podrobný popis príjmov a výdavkov na depozitnom účte je rozpísaný 
v časti 5.4 Finančné operácie. 
Účet sociálneho fondu na strane príjmov tvorí predovšetkým povinný prídel do sociálneho 
fondu vo výške 1,5 %  odvodu z hrubých miezd všetkých zamestnancov Pamiatkového fondu 
a ďalej je to príjem za využívanie vlastných ubytovacích možností pre našich zamestnancov 
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na regeneráciu pracovnej sily. Výdavky sociálneho fondu tvoria príspevok na stravovanie 
zamestnancov, návratná a nenávratná sociálna výpomoc a výdavky súvisiace s regeneráciou 
pracovnej sily. Podrobný popis príjmov a výdavkov na účte sociálneho fondu je rozpísaný 
v časti 5.4 Finančné operácie. 
Na účte darov a grantov má Pamiatkový úrad sústredené finančné prostriedky ktoré úrad 
získal ako granty na nasledovné projekty: 
- zmluvy o poskytnutí účelových prostriedkov (SAV) 
- participačný program UNESCO 
- grant – UNESCO – Danube Limes 
- grant od VUB – reštaurovanie hlavného oltára v Červenom Kláštore 
- grant SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor 
 Podrobný popis príjmov a výdavkov na účte darov a grantov je rozpísaný v časti 5.3.4 
Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky. 
 
6. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   
 
6.1 Aktíva 
 
6.1.1Neobežný majetok 
 
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
 
 

Druh majetku 
Stav k 

1.1.2010 Prírastky Úbytky 
Stav  

k 31.12.2010 
Dlhodob.nehmot.majetok         
Software 1 671 757,66  1 149 540,00  2 821 297,66 
Licencie 86 899,57 6 991,25  93 890,82 
Spolu 1 758 657,23  1 156 531,25  2 915 188,48 
Dlhodobý hmot.majetok     
Stavby 9 111 027,55 5 498,52 24082,85 9 092 443,22 
Stroje,príst.,zariadenia 1 797 562,39  0 1 797 562,39 
Dopravné prostriedky 557 744,07  52 038,73 505 705,34 
Pozemky 558 521,72  3 065,45 555 456,27 
Umelecké diela 657,24   657,24 
Spolu: 1 202 5512,97 5  498,52 79 187,03 11 951 824,46 
 
 
     
6.1.2 Obežný majetok 
 
Zásoby 
 

K 31.12.2010 vykazuje účtovná jednotka zásoby v celkovej výške 74 699,- EUR, čo 
predstavuje zostatky reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava a ORA Levoča. 
Opravná položka k zásobám bola vytvorená z dôvodu dlhodobého nepoužívania starých 
skladových zásob pre potreby reštaurovania, v sume 11 087,- EUR. Na základe fyzických 
inventarizácií a odborných posudkov budú v nasledujúcich účtovných obdobiach 
znehodnotené a nepoužiteľné materiálové zásoby postupne vyraďované. V prípade získania 
zákaziek na reštaurovanie je možnosť ďalšieho využitia niektorých zásob v budúcnosti. Suma 
zásob po odpočítaní opravnej položky je 63 612,- EUR. 
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Na základe fyzickej inventarizácie materiálu na sklade k 31.10.2010 sa zistilo, že 
Pamiatkový úrad SR nedisponuje nedokončenou výrobou, ktorá bola  zavedená do 
účtovníctva ešte pred rokom 2002, kedy bola účtovná jednotka príspevkovou organizáciou. 
Z uvedeného dôvodu bola nedokončená výroba a opravná položka k nedokončenej výrobe 
zaúčtovaná do výnosov. 
 
6.1.3 Finančný majetok 
 

Text Počiatočný stav k 
 1. 1. 2010 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2010 

Ceniny 54,03 209 424,81 209 478,84 0 
Sociálny fond 32 878,32 45 665,62 47 945,01 30 598,93 
 Depozit 286 691,13 313 949,10 28 6691,13 313 949,10 
Bežné granty  53 191,84 216 067,34 226 950,46 42 308,72 
Preddav.úč.KPÚ 0 279 118,16 279 118,16 0 
 
Grantový účet tvoria  finančné prostriedky získané na základe zmluvných vzťahov, ktoré 
budú použité podľa potreby v priebehu roka 2011. 
 
6.1.4 Pohľadávky  
 
Ost.pohľadávky:  zost. z prísp. organizácie  100 100,67 
Pohľadávky z nedaň. rozp. príjmov 69 574,47 
Pohľadávky voči zamestnancom 2 162,08 
  
6.2.  Pasíva 
 
6.2.1 Záväzky 
 
Dodávatelia 93 377,31 
Krátkodobé rezervy 43 684,61 
Zamestnanci 207 208,16 
Sociálne a zdravotné zabezpečenie 118 320,38 
Daňové záväzky  24 537,17 
 
7. Personálne otázky 
 
7.1 Zhodnotenie zamestnanosti 
 
     Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 číslo MK 24/2010-
103/203 zo dňa 29. 1. 2010  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ 
SR“) pre rok 2010 stanovený limit zamestnancov v počte 316, bez členenia na štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  
     Rozpočtovým opatrením č. 6 – úprava limitu zamestnancov a zmeny v schválených 
projektoch, č. MK- 249/2010-103/17736 bol PÚ SR znížený limit počtu zamestnancov na 
314.  
     Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme 
je internou záležitosťou PÚ SR a je nasledovné: 

- 174 štátnych zamestnancov 
- 140 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  
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     PÚ SR mal k 31.12.2010 140 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme, z toho 
4 boli mimo evidenčného stavu , z dôvodu materskej dovolenky (1) a rodičovskej dovolenky 
(3). Zo 177 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo obsadených  172 miest, z toho bolo 
17 zamestnancov mimo evidenčný počet, z dôvodu materskej dovolenky (5) a rodičovskej 
dovolenky (12).  
 
7.2 Stav zamestnancov  
 
V roku 2010 bol vývoj v stave zamestnancov nasledovný: 

Štátna služba:  
- zo 174 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 17 zamestnankýň 

mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky; 5 
zamestnankýň na MD a 12 zamestnankýň na RD. Na ich zastupovanie boli prijatí 
zamestnanci do dočasnej štátnej služby a činnosti dvoch z nich sú prerozdelené medzi 
ostatných zamestnancov organizačnej zložky, ktorej sú súčasťou a len 1 
zamestnankyňu zastupuje prijatý zamestnanec v dočasnej štátnej službe.  

- ku koncu sledovaného obdobia skončilo štátnozamestnanecký pomer 10 
zamestnancov, z toho 1 trvalým preložením do iného služobného úradu v tom istom 
odbore štátnej služby, 3 zamestnanci na vlastnú žiadosť z dôvodu odchodu do 
starobného dôchodku, 5 zamestnanci na vlastnú žiadosť z dôvodu zmeny 
zamestnávateľa a 1 skončenie štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu úmrtia. 
Štátnozamestnanecký pomer vznikol 15 zamestnancom, z toho 4 z dôvodu 
zastupovania počas MD a RD, 1 zamestnankyňa zastupovala počas dlhodobej PN. 
Z celkového počtu 172 štátnych zamestnancov k poslednému dňu sledovaného 
obdobia pracujú dve štátne zamestnankyne  na kratší služobný čas. 

 
 
Výkon práce vo verejnom záujme:  
- zo 140 zamestnancov vykonávajúcich práce   vo verejnom záujme nastúpila ku koncu 
sledovaného obdobia 1 zamestnankyňa na materskú dovolenku a 3 zamestnankyne na 
rodičovskú dovolenku. 
-  ku koncu sledovaného obdobia ukončilo 16 zamestnancov pracovný pomer. 13 
zamestnancov skončilo pracovný pomer na vlastnú žiadosť a 3 zamestnanci 
z organizačných dôvodov organizácie. Z celkového počtu zamestnancov k poslednému 
dňu sledovaného obdobia 140 pracujú na kratší pracovný úväzok 9 zamestnanci.  
 

      EPZ 
k 1.1.2010 

PEPZ fyzický za 
1.polrok 

PEPZ 
prepočítaný 
k 31.12.2010 

       EPZ 
k 31.12.2010 

ŠS        169        170      170,56          172 
VS        134        136      135,24          140 
Spolu        303        303      305,8          312 

 
           
     V priebehu roka 2010 mal PÚ SR uzatvorenú Dohodu o zabezpečení podmienok 
vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie podľa § 51 zákona NR SR č. 5/2004  Z. z. o službách zamestnanosti  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prostredníctvom  Krajských 
pamiatkových úradov Nitra a Trenčín, pracovisko Prievidza - Dohody o poskytnutí príspevku 
na aktivačnú činnosť podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti. Tieto činnosti  boli 
vykonávané  bez nároku na plat.  
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     Úlohy  PÚ SR za rok 2010 boli  zamestnancami  plnené 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.   V roku 2010 bolo uzatvorených 
40 dohôd o pracovnej činnosti, 142 dohôd o vykonaní práce a 14 dohôd o brigádnickej práci 
študenta. Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru úrad 
zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere 
a súčasne dodržať stanovený limit zamestnancov, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci 
krajských pamiatkových úradov po území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské 
práce,  prípadne sa týmto spôsobom riešil problém nedostatku zamestnancov v oblasti 
reštaurovania s ohľadom na krátkosť termínov vykonania prác,  poveternostné a iné 
podmienky. 
 
7.3 Vývoj miezd 
 
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu č. MK 24/2010-103/203 zo dňa 
29.1.2010 nám určilo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2010 – rozpočtová 
položka  610 – nasledovne: celkom 2 644 162 €, bez členenia na štátnu a „verejnú“ službu.  
V rámci kategórie 610 boli čerpané aj mimorozpočtové finančné prostriedky v sume 6 524,- € 
na základe zmlúv o spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. 
       Mzdové prostriedky boli v priebehu roka 2010 čerpané nasledovne: 
- celkové mzdy   2 650 686,- €  
       z toho: 

� tarifné platy       2 316 150,- € 
� príplatky            431 438,- € 

            z toho:  
                      - za riadenie            41 213,- € 

                            - osobný            286 778,- € 
                            - za zastupovanie                1 718,- € 
                            - za vedenie motor. vozidla        7 474,- € 
                            - ostatné                                     94 255,- € 
 
      -    odmeny               85 382,- €  
           z toho: 
                      -  jubilejné pri veku 50 rokov           6 941,- € 
  - odmeny vyplatené  

  z mimorozpočtových  
  finančných prostriedkov           6 524,-  € 

      -    náhrady mzdy            125 969,-  € 
      -    náhrady príjmu za dočasnú PN                  19 457,- € 
 V odstupnom a odchodnom bolo vyplatených 6 955,00 €. 
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8. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia   
 

V roku 2010 neuzavrel Pamiatkový úrad SR žiadny kontrakt. 
 
 
 



 136 

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. 
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10. Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 
 V roku 2010 nebola na PÚ SR vykonaná žiadna externá kontrola a interné kontroly sa 
vykonávali na základe Plánu kontrolnej činnosti na rok 2010. 
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11. Záver 
 
 V roku 2010 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 2010, 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 aplikácia novely pamiatkového zákona, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. 6. 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, revízie pamiatkových území a mapovanie industriálnej 
architektúry na Slovensku. 

 
 Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2009 sa uskutočnil 8. 4. 2010 
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 roku 2009, publikácia Sakrálne 
pamiatky v Košiciach, na príprave ktorej sa podieľali aj zamestnanci KPÚ Košice, ako aj 
aktualizovaná verzia informačnej brožúry Vademecum pre vlastníkov kultúrnych pamiatok na 
Slovensku a odborné zborníky Monumentorum Tutela - Ochrana pamiatok č. 20 a 21. 

 
Ťažisko prác v roku 2010 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal Pamiatkový úrad SR celkovo 4038 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 6576 záväzných stanovísk a 6615 
odborných vyjadrení a stanovísk. 
 

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi spracoval 
pripomienky pre Ministerstvo kultúry SR k jednotlivým návrhom vyhlášky MK SR 
č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu a komentára k 
novelizovanému pamiatkovému zákonu. V súvislosti s novelou pamiatkového zákona začal 
Pamiatkový úrad SR s aktualizáciou jednotlivých metodických usmernení pre spracovanie 
výskumnej dokumentácie z pamiatkových výskumov.  
 

Na kompetenciu prevodu správy a vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov 
ako majetku štátu, ktorá bola uzákonená v novele pamiatkového zákona, reagoval Pamiatkový 
úrad SR vypracovaním metodického usmernenia pre krajské pamiatkové úrady o správe 
hnuteľných archeologických nálezov ako vlastníctve Slovenskej republiky. V priebehu roka 
2010 bola vytvorená a vedená evidencia archeologických nálezov ako vlastníctva štátu, 
evidencia realizovaných archeologických výskumov v roku 2009 a evidencia výskumných 
dokumentácii odovzdaných jednotlivým krajským pamiatkovým úradom. Pamiatkový úrad 
SR pripomienkoval Metodickú pomocnú inštrukciu Archeologickej rady MK SR na 
spracovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov a na svojej pôde zriadil 
subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre posudzovanie výskumnej dokumentácie 
z archeologických výskumov. Zamestnanci Pamiatkového úradu SR vystúpili v rámci 
diskusného fóra Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku – Etika 
v archeológii, ktoré zorganizovala Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Filozofická 
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fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra 8. 3. 2010 v Archeologickom múzeu SNM 
Bratislava. 

 
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 programu Obnovme si svoj dom.  
 

Pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov boli aj pre tento 
rok menovaní za členov komisie programu Obnovme si svoj dom v rámci grantovej schémy 
Ministerstva kultúry 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 rokovaniach za PÚ SR: PhDr. K. Kosová, za KPÚ: Ing. M. Dudáš, 
Ing. K. Markušová a Ing. A. Valeková. V programe 1.3. Aktivity kultúrnej politiky a edičnej 
činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu sa zúčastnili na rokovaniach za PÚ SR: RNDr. 
Ľ. Škoviera a za KPÚ PhDr. P. Jurkovič.  

 
V rámci plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2010 naďalej zostala ťažiskovou úlohou 

revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. V rámci úlohy sa v mesiacoch január a 
február uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch 
uskutočnených revízií za rok 2009 tak, aby bolo možné optimalizovať nároky na túto úlohu 
a realisticky postaviť plán revízie v roku 2010. Pripravený bol harmonogram činnosti na rok 
2010 s prioritou ukončenia revízie v rámci sídiel a okresov s vysokou mierou spracovania 
aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do 
plánu aj ďalšie okresy. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a 
okresov v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin, Trenčín, 
Hlohovec, Nitra, sídlo Levoča a Košice). V rámci prioritných projektov na rok 2010 
Ministerstvo kultúry SR schválilo Pamiatkovému úradu SR 190 000 EUR na realizáciu tejto 
úlohy. 

 
Dôležitou úlohou Pamiatkového úradu SR bola v roku 2010 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 nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako 
aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. V rámci projektov na kultúrne aktivity 
na rok 2010 Ministerstvo kultúry SR schválilo Pamiatkovému úradu SR 23 000 EUR na 
revíziu pamiatkových území a 20 000 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 2009, boli postupne pripomienkované a následne schválené Odborno-metodickou 
komisiou PÚ SR.  

Pôvodná predstava o množstve vyhlásených ochranných pásiem potrebných pre 
vytvorenie nástroja na usmerňovanie činností v prostredí pamiatok od svojho počiatku naráža 
na platný mechanizmus správneho konania. Najmä u rozsiahlejších ochranných pásiem okolo 
pamiatkových území, ale nielen tam, naráža Pamiatkový úrad SR na stále viac silnejúci odpor 
dotknutých účastníkov konania, ktorí nesúhlasia s predstavou akejkoľvek pamiatkovej 
ochrany svojich nehnuteľností. Jedným z hlavných argumentov je absencia kompenzácie 
povinností a obmedzení, ktoré vyplývajú z podmienok, sformulovaných v rozhodnutiach. 
Dotknuté osoby využívajú svoje právo odvolať sa a mnohé vyhlásenia končia na súdoch, 
ktoré neriešia odborný problém, len správnosť postupov, a tak sa mnohé vyhlásenia stávajú 
problémom riešeným viacero rokov bez úspechu.  
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Samotné spracovanie návrhu na vyhlásenie ochranného pásma je zložitou a časovo 
náročnou úlohou. Erudované zdôvodňovanie vytýčenia daného ochranného pásma si vyžaduje 
spracovanie rozsiahlych materiálov, zahrňujúcich množstvo informácií najmä s ohľadom na 
schválené rozvojové plány v dotknutých územiach. Pri odvolaniach je navyše potrebné 
spracovávať aj rozsiahle zdôvodnenia. V danej situácii sa Pamiatkový úrad SR sústredil na 
dotiahnutie rozpracovaných ochranných pásiem, ale novými podnetmi sa bude zaoberať len 
v obzvlášť dôležitých prípadoch. Základným predpokladom pri takýchto prípadoch bude 
zjednotený názor krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR na rozsah 
ochranného pásma a na podmienky v ňom stanovené. 

 
V roku 2010 Pamiatkový úrad SR pokračoval aj v plnení úlohy zameranej na 

mapovanie a vyhodnotenie industriálnej architektúry na Slovensku. V prvom polroku 
zodpovedná riešiteľka PhDr. J. Šulcová riešila otázky zabezpečenia postupu plnenia úlohy. 
Následne po pridelení finančných prostriedkov 20 000 EUR v rámci prioritných projektov 
začala konkrétne koordinovať krajské pamiatkové úrady a riešiť s nimi spôsob a rozsah 
zapojenia externých pracovníkov do riešenia úlohy. S Ekonomicko-prevádzkovým úsekom 
PÚ SR riešila otázky zmluvných vzťahov a prebehlo uzavretie zmlúv s externými 
spolupracovníkmi. V roku 2010 bolo spracovaných a odovzdaných 466 terénnych 
dokumentačných kariet t. j. 1071 objektov. Za trojročné obdobie mapovania industriálnej 
architektúry bolo celkovo spracovaných 886 terénnych dokumentačných kariet solitérov, resp. 
areálov, čo predstavuje 1726 jednotlivých objektov. 

 
Pamiatkový úrad SR pripravil odborné podujatie – medzinárodnú konferenciu Výskum 

a obnova hradnej architektúry. Interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej ochrany, 
výskumu a obnovy od roku 2002, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. - 24. 11. 2010 v Centre 
vedecko-technických informácií v Bratislave. V rámci prioritných projektov na rok 2010 
Ministerstvo kultúry SR schválilo Pamiatkovému úradu SR 12 000 EUR na realizáciu tejto 
konferencie. 
 

Pamiatkový úrad SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie 
věd Českej republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry 
v Európe, v rámci ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja 
v Kostoľanoch pod Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch. Súčasne pokračovala spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu 
stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied Bratislava Moderná architektúra ako 
pamiatka: energeticky úsporná obnova a spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu 
dejín umenia Slovenskej akadémie vied Bratislava Predrománske a románske umenie na 
Slovensku. 

 
Pamiatkový úrad SR je zriaďovateľom špecializovaného verejného archívu, ktorého 

poslaním je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie 
od pôvodcov, evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie 
a sprístupňovanie. Toto poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých 
niektoré boli aj súčasťou plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2010. Veľká pozornosť sa 
venovala inventarizácii archívnych fondov predchodcov Pamiatkového úradu SR v rokoch 
1951 – 1990. V rámci predarchívnej starostlivosti sa uskutočnila príprava a realizácia 
vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov vzniknutých do roku 2002 a ich prevzatie do 
archívu. Veľký posun nastal aj v digitalizácii archívnych dokumentov. Bolo zdigitalizovaných 
viac ako 6000 dokumentov, v rámci fotodokumentovania kultúrnych pamiatok bolo 
spracovaných 4644 digitálnych fotografií a 1483 farebných negatívov. Pre 1065 bádateľov 
bolo sprístupnených 3132 archívnych dokumentov. 
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Odbor štátneho informačného systému pracoval v roku 2010 na spracovaní návrhov na 

vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania o vyhlasení vecí za NKP, o zmene a 
o zrušení vyhlásenia veci za NKP, testoval aplikáciu AIS OP – SQL, spracovával a vkladal 
výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o národných 
kultúrnych pamiatkach. Veľa času venovali pracovníci odboru sprístupňovaniu informácií 
o národných kultúrnych pamiatkach odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 
stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 
osobných konzultácií. Odbor sa tiež podieľal na riešení digitalizačných a prezentačných 
projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Cararae).  
 
 Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom európskeho semináru UNESCO Zlepšenie 
riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva pre manažérov lokalít svetového dedičstva, 
ktoré zorganizoval Pamiatkový úrad SR v dňoch 23. – 26. 3. 2010 v Bardejove.  
 V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne 
v oblasti prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa Pamiatkový úrad 
SR zameral najmä na prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na 
Slovensku. V rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú 
zapojené viaceré štáty Európskej únie, Pamiatkový úrad SR spracoval projekt Danube Limes 
– UNESCO World Heritage. Dňa 28. 4. 2010 sa uskutočnilo 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.  
 Ďalšie pracovné stretnutie zorganizoval Pamiatkový úrad SR spolu s Institut für 
österreichische Geschichtsforschung vo Viedni pod názvom Danube Limes Project Workshop 
– Protection strategies, presentation and management principes, ktoré sa konalo 18. – 19. 11. 
2010 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili spracovatelia 
projektu a experti z ôsmich krajín Európy. Prezentovali aktuálne výsledky projektu, 
diskutovali o stave ochrany, prezentácie a manažment pláne navrhovaných častí rímskej 
hranice do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, ako aj o aktuálnej verzii manažment 
plánu Limes Romanus v Nemecku. Predstavená bola stratégia zviditeľnenia archeologických 
miest a diskutovalo sa o zapojení medzinárodných expertov do projektu.  

 
V roku 2010 Pamiatkový úrad SR pripravil zborník Monumentorum tutela – Ochrana 

pamiatok č. 22, v ktorom sú publikované odborné príspevky zo seminára konaného v roku 
2009 Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry. Na jeho vydanie prispelo 
Ministerstvo kultúry SR v rámci financovania prioritných projektov na rok 2010 sumou 
10 000 EUR. Ďalšou publikáciou, ktorú Pamiatkový úrad SR vydal v roku 2010, je kniha A. 
Jankó a B. Porubskej Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883, ktorá má byť 
pomôckou pre štúdium vojenských máp z uvedeného obdobia. Jej súčasťou je aj CD príloha 
s miestnym registrom obcí na území Slovenska ku všetkým trom mapovaniam. Na vydanie 
knihy prispelo Ministerstvo kultúry SR sumou 5 000 EUR. V ramci pravidelnej edično-
publikačnej činnosti boli vydané dve čísla časopisu Informátor Archívu Pamiatkového úradu 
SR. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 24. 4. 

2010 po tretíkrát 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 2010 udelená bývalým dlhoročným riaditeľom Krajských stredísk štátnej pamiatkovej 
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starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove PhDr. Alojzovi 
Jursovi, Ing. arch. Stanislavovi Dúbravcovi a in memoriam Františkovi Markušovi. 
 

Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie 49 
hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom oblastných 
reštaurátorských ateliérov v Bratislave a Levoči. 
 

Pamiatkový úrad SR spravuje a priebežne aktualizuje internetový portál 
www.pamiatky.sk, na ktorom prezentuje ochranu pamiatkového fondu Slovenska, ako aj 
svoju odbornú činnosť.  
 

Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci Plánu 
hlavných úloh na rok 2010, boli splnené. Štatistický prehľad výkonu štátnej správy 
Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov a revízie Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu v rokoch 2002 – 2010 v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu 
v rokoch 2000 – 2002 je uvedený v Tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 
Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 – 2010 
v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002. 
 

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 

2010 4038 rozhodnutí 
6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

 

 
Činnosti organizácie nad rámec plánovaných úloh 

 
Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie boli 
vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti.  
 
 Vo februári 2010 Pamiatkový úrad SR úspešne zavŕšil akreditačný proces Ministerstva 
školstva SR pre vydanie osvedčenia o spôsobilosti organizácie vykonávať výskum a vývoj 
v nasledujúcom šesťročnom období. 
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 KPÚ Prešov v spolupráci s Fakultou architektúry STU Bratislava pripravil 
medzinárodnú konferenciu v rámci podujatia Bardkontakt 2010, ktorá sa uskutočnila v dňoch 
26. – 29. 8. 2010 v Bardejove.  

 
Výstava Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku bola prezentovaná 

v Španielsku, v priestoroch Zastupiteľského úradu SR v Madride. V Španielsku, v priestoroch 
Kultúrneho centra Nicolasa Salmerona v Madride, bola prezentovaná aj výstava Pamiatky 
UNESCO na Slovensku. Výstava Stredoveké nástenné maľby v Gemeri bola prezentovaná 
v priestoroch Červeného Kláštora a v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek v Modrom 
Kameni. Výstava Kalvárie a krížové cesty na Slovensku bola prezentovaná v priestoroch 
Slovenského inštitútu vo Viedni a Slovenského veľvyslanectva v Madride. Výstava 
Stredoveké kláštory na Slovensku bola prezentovaná v priestoroch múzea Szeged a na hrade 
Blatný potok (Rákociho múzeum v Sárospataku) v Maďarsku.  

 
V rámci spolupráce so slovenskými a zahraničnými organizáciami uzatvoril 

Pamiatkový úrad SR v roku 2010 prílohu k Zmluve o pridruženom členstve Pamiatkového 
úradu SR so Spoločnosťou pre technológiu ochrany pamiatok – STOP Praha. Taktiež bol 
dohodnutý Pracovný program spolupráce Pamiatkového úradu SR na rok 2010 s Úradom pre 
ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti. Pamiatkový úrad SR uzatvoril Zmluvu o pripojení 
sa do projektu CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana) 
s Kulturarvsstyrelsen Dánsko (KUAS). Cieľom projektu je pripojiť digitálny obsah 
o architektonickom a archeologickom kultúrnom dedičstve do webového portálu 
EUROPEANA. 
 

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 2010 zapojili aj do práce poradných 
orgánov Ministerstva kultúry SR, najmä Archeologickej rady a Komisie pre overovanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov.  
 

Pracovníci PÚ SR a KPÚ sa podieľali na príprave a vydaní publikácií: Historické 
krovy v regiónoch Oravy a Kysúc, Slávne vily Slovenska, Zlatý vek cisárskej rezidencie 
v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského, Zlatá kniha Hontu, Parky a záhrady 
Slovenska.  
 
Vzdelávacie aktivity 
V hodnotenom období Pamiatkový úrad SR organizoval, zabezpečoval a umožňoval 
vzdelávanie zamestnancom v štátnej službe, ako aj zamestnancom vykonávajúcim práce vo 
verejnom záujme. Zmena právneho stavu si vyžadovala aktuálne absolvovanie vzdelávaní 
v rôznych oblastiach, ako sú účtovníctvo, výkon prác vo verejnom záujme a odmeňovanie 
niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, slobodný prístup 
k informáciám a pod. V rámci systematického vzdelávania sa zamestnanci v štátnej službe 
zúčastnili na školení Adaptačné vzdelávanie - všeobecná časť (v súlade s § 77 ods. 1, písm. a) 
zákona o štátnej službe). Priebežné vzdelávanie, zamerané na vzdelávanie súvisiace 
s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činnosti, ktoré štátny zamestnanec vykonáva podľa 
služobnej zmluvy, bolo realizované účasťou na týchto vzdelávacích aktivitách: 

- metodický deň PÚ SR venovaný implementácii novely zákona o ochrane 
pamiatkového fondu, 
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- akreditovaný kurz Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi,  
- akreditovaný kurz Konanie o priestupkoch v praxi, 
- odborný seminár Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a Stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov a jeho aplikácia v praxi,  
- odborný seminár Priestupkové konanie a evidencia priestupkov. 

Zamestnanci Pamiatkového úradu SR a vybraní zamestnanci krajských pamiatkových 
úradov absolvovali v sídle úradu vzdelávanie, ktoré realizoval dodávateľ – spoločnosť 
TEMPEST a týkalo sa prezentácie dodávaných programov: AIS OP, GIS a Vitráže. 

Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na konferenciách, sympóziách, 
kolokviách, seminároch, metodických dňoch s aktívnou prezentáciou svojich poznatkov a 
výskumov. 
 
Výberové konania 
V  roku 2010 realizoval úrad nasledovné etapy výberových konaní:  

� marec: jedno výberové konanie na miesto hlavného radcu - vedúceho zamestnanca 
v stálej štátnej službe (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vedúci pracoviska 
Lučenec) a päť výberov na miesta odborných radcov v stálej štátnej službe (Odbor 
pamiatkových území, archeológie a svetového kultúrneho dedičstva, Odbor 
preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní, Odbor národných kultúrnych 
pamiatok, Krajský pamiatkový úrad Bratislava); 

� apríl: konanie, ktorým sa realizoval výber na miesta odborných radcov v stálej štátnej 
službe (Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Krajský pamiatkový 
úrad Prešov, Krajský pamiatkový úrad Žilina); 

� júl: jedno konanie, ktorým sa realizoval výber na miesto odborného radcu v stálej 
štátnej službe (Odbor národných kultúrnych pamiatok), 

� november: jedno konanie, ktorým sa realizoval výber na miesta odborných radcov 
v stálej štátnej službe (Odbore pamiatkových území, archeológie a svetového 
dedičstva, Krajský pamiatkový úrad Bratislava a Krajský pamiatkový úrad Banská 
Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica). 

 
Stav zamestnancov 
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 číslo MK 24/2010-103/203 
zo dňa 29. 1. 2010 bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky pre rok 2010 stanovený 
limit zamestnancov v počte 316, bez členenia na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri 
výkone prác vo verejnom záujme. Rozpočtovým opatrením č. 6 – úprava limitu zamestnancov 
a zmeny v schválených projektoch č. MK- 249/2010-103/17736 – bol Pamiatkovému úradu 
SR znížený limit počtu zamestnancov na 314. Členenie na štátnych zamestnancov 
a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je internou záležitosťou PÚ SR a je 
nasledovné: 177 štátnych zamestnancov a 137 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme.  

Pamiatkový úrad SR mal k 31. 12. 2010 137 funkčných miest pre výkon prác vo 
verejnom záujme, z toho štyri boli mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky 
(1) a rodičovskej dovolenky (3). Zo 177 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo 
obsadených 173 miest, z toho bolo 17 zamestnancov mimo evidenčný počet z dôvodu 
materskej dovolenky (5) a rodičovskej dovolenky (12).  

 
V roku 2010 bol vývoj v stave zamestnancov nasledovný: 
Štátna služba:  
Zo 177 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 17 zamestnankýň 

mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky (5 zamestnankýň na 
materskej dovolenke a 12 zamestnankýň na rodičovskej dovolenke). Na ich zastupovanie boli 
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prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej služby a činnosti dvoch z nich sú prerozdelené medzi 
ostatných zamestnancov organizačnej zložky, ktorej sú súčasťou a len jednu zamestnankyňu 
zastupuje prijatý zamestnanec v dočasnej štátnej službe.  

 
Ku koncu sledovaného obdobia skončilo štátnozamestnanecký pomer 10 

zamestnancov, z toho jeden trvalým preložením do iného služobného úradu v tom istom 
odbore štátnej služby, 3 zamestnanci na vlastnú žiadosť z dôvodu odchodu do starobného 
dôchodku, 5 zamestnanci na vlastnú žiadosť z dôvodu zmeny zamestnávateľa a 1 skončenie 
štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu úmrtia. Štátnozamestnanecký pomer vznikol 15 
zamestnancom, z toho 4 z dôvodu zastupovania počas materskej dovolenky a rodičovskej 
dovolenky, jedna zamestnankyňa zastupovala počas dlhodobej práceneschopnosti. 
Z celkového počtu 169,25 štátnych zamestnancov k poslednému dňu sledovaného obdobia 
pracujú dve štátne zamestnankyne na kratší služobný čas. 
 

Výkon práce vo verejnom záujme:  
Zo 137 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme nastúpila ku koncu 

sledovaného obdobia 1 zamestnankyňa na materskú dovolenku a 3 zamestnankyne na 
rodičovskú dovolenku. Ku koncu sledovaného obdobia ukončilo 16 zamestnancov pracovný 
pomer, z toho 13 zamestnancov skončilo pracovný pomer na vlastnú žiadosť a 3 zamestnanci 
z organizačných dôvodov organizácie. Z celkového počtu zamestnancov k poslednému dňu 
sledovaného obdobia pracujú na kratší pracovný úväzok 9 zamestnanci.  
 
Tabuľka 2 

 Evidenčný počet 
zamestnancov  
k 1. 2010 

Prepočítaný evidenčný 
počet zamestnancov 
fyzický za 1. polrok 

Prepočítaný evidenčný 
počet zamestnancov 
prepočítaný k 31. 12. 2010 

 Evidenčný počet 
zamestnancov  
k 31. 12. 2010 

ŠS 170 174,68 169,25 173 
VS 139 141,42 135,15 137 
Spolu 309 316,1 304,4 310 

 
 V priebehu roka 2010 mal PÚ SR uzatvorenú Dohodu o zabezpečení podmienok 
vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie podľa § 51 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prostredníctvom Krajských 
pamiatkových úradov Nitra a Trenčín, pracovisko Prievidza - Dohody o poskytnutí príspevku 
na aktivačnú činnosť podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti. Tieto činnosti boli 
vykonávané bez nároku na plat.  

 
Úlohy PÚ SR za rok 2010 boli zamestnancami plnené 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. V roku 2010 bolo uzatvorených 
40 dohôd o pracovnej činnosti, 142 dohôd o vykonaní práce a 14 dohôd o brigádnickej práci 
študenta. Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Pamiatkový 
úrad SR zabezpečoval 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, prípadne sa týmto spôsobom riešil problém nedostatku 
zamestnancov v oblasti reštaurovania s ohľadom na krátkosť termínov vykonania prác, 
poveternostné a iné podmienky. 
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Vybrané ekonomické ukazovatele 
Pamiatkový úrad SR má na rok 2010 schválený rozpočet príjmov v celkovej sume 684 989€ 
a výdavkov 5 075 040€. V porovnaní s rokom 2009 bol schválený rozpočet príjmov znížený 
o 93 408€ a výdavkov o 906 637€. Najvyššie zníženie schváleného rozpočtu predstavuje 
rozpočtová kategória 630 Tovary a služby až o 1 141 865€ (43,58%), z ktorej je financovaný 
chod Pamiatkového úradu SR, krajských pamiatkových úradov a oblastných reštaurátorských 
ateliérov. V tejto súvislosti si dovoľujeme dať do pozornosti neadekvátne zníženie 
schválených príjmov a výdavkov. Vysoké zníženie výdavkovej časti schváleného rozpočtu 
bude mať negatívne dopady na plnenie príjmov z reštaurovania a spôsobí platobnú 
neschopnosť v závere roka 2010. Je pravdou, že Pamiatkový úrad SR má upravený (zvýšený) 
rozpočet výdavkov o 2 328 750€ účelovo určených na prioritné projekty, čo však nerieši 
deficit finančných prostriedkov na zabezpečenie chodu celej organizácie. 
 
 
 
Bratislava, dňa  11.04.2011 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 
 



Zoznam skratiek použitých vo výročnej správe za rok 2010 
 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL    aktualizačný list 
AR    automatizovaný register 
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 

 


