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

a odborných činností 
Ing. Daniela Bardúnová – ekonomicko-prevádzková      

námestníčka 
JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

Poradné orgány : 
1.  Riaditeľská rada 
2.  Operatívna porada 
3.  Vedecká rada   
4.  Odborno-metodická komisia 
5.  Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 
6.  Reštaurátorská komisia 

 
 
Telefón: 02/54 77 44 44 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: supsop1@ba.telecom.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
 
Hlavné činnosti: 
 

Zákonom č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (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“)a krajské pamiatkové úrady (ďalej len „úrad“). 
  
PAMIATKOVÝ  ÚRAD  
 

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

Pamiatkový úrad je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými 
vzťahmi na rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
(ďalej len „ministerstvo“), ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje financovanie a 
vecné prostriedky úradom. Pamiatkový úrad je zamestnávateľom aj tých 
zamestnancov, ktorí pracujú v  úradoch.     
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ÚRADY 
  

Úrady sú preddavkovými organizáciami pamiatkového úradu bez právnej 
subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu 
v rozsahu pamiatkového zákona vo svojom územnom obvode, ktorým je územný 
obvod kraja.  

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. 
 

Pamiatkový úrad a úrady vykonávajú štátny dohľad nad dodržiavaním 
ustanovení pamiatkového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov 
vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných 
rozhodnutí, a v rozsahu svojej pôsobnosti a právomoci  vydávajú rozhodnutia na 
odstránenie nedostatkov.  

Pamiatkový úrad vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany 
pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú úrady a v prvom 
stupni podľa pôsobnosti a právomoci ustanovenej v pamiatkovom zákone. 
 
Činnosť pamiatkového úradu a krajských pamiatkových úradov 
 
  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 ),   

h) vedie osobitný archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu, 
i)     zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, 

vývojové a analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá, 
j)     zabezpečuje výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na 

ohrozených národných kultúrnych pamiatkach (ďalej len „kultúrne 
pamiatky“), 

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

l)     poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom, 
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m) spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na 
záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu, 

n) podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych 
pamiatok a pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými 
organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí. 

 
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), 

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 správnych deliktov v zmysle zákona ( § 11 ods.2 písm. h) .   
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2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:  
 

V súlade so svojím poslaním a v nadväznosti na transformáciu 
Pamiatkového ústavu na Pamiatkový úrad k 1.4.2002 (v zmysle Zák. č.49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu) je tento zameraný vo svojej perspektíve prioritne na 
nasledovné úlohy : 

 
STÁLE ČINNOSTI 

 odbornometodická činnosť, teória a metodológia ochrany pamiatkového fondu 
 vedenie osobitného archívu, dokumentácie a knižnice, 
 výkon špecializovanej štátnej správy v 1. stupni v príslušnosti Krajských, 

pamiatkových úradov a tiež v príslušnosti Pamiatkového úradu Bratislava 
v rozsahu vymedzenom osobitným právnym predpisom (Zák. 49/2002 Z. z.), 

 výkon štátnej správy v 2.stupni v príslušnosti Pamiatkového úradu 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. 

 
3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho 
plnenie 
 
Pamiatkový ústav Bratislava uzavrel s Ministerstvom kultúry SR na rok 2002 kontrakt 
č. MK- 754/2002-700 v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000.  
Tento kontrakt vznikom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky k 1. 4. 2002 
zanikol, resp. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nemal na rok 2002 uzavretý 
kontrakt s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa   
20. 12. 2000. 
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4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady 
 
Pamiatkový ústav Bratislava v roku 2002 vykonával svoju činnosti do 31. 3. 2002. 
Následne bola k tomuto termínu vypracovaná mimoriadna účtovná závierka, ktorou 
sa z hľadiska ekonomického ukončila činnosť Pamiatkového ústavu ako príspevkovej 
organizácie. 
Dňa 1. 4. 2002 zahájil svoju činnosť Pamiatkový úrad SR, ktorý vznikol v súlade so 
zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 
Pamiatkový úrad SR vznikol ako rozpočtová organizácia Rozhodnutím MK SR č. MK: 
572/2001-1, podľa § 21 až 23 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov a zároveň sa stal nástupníckou organizáciou 
Pamiatkového ústavu Bratislava. 
K 1. 4. 2002 prešli na Pamiatkový úrad SR kompetencie krajských a okresných 
úradov v oblasti pamiatkovej starostlivosti ako aj pracovno-právne vzťahy vrátane 
finančných prostriedkov vyplývajúcich z prechodu kompetencií. 
Pamiatkový úrad SR v r. 2002 prešiel zložitým a náročný procesom transformácie, 
preto v tejto časti výročnej správy nemôžeme vyhodnotiť činnosti/produkty 
organizácie a výkonové ukazovatele za rok 2001, lebo tieto ukazovatele sú 
neporovnateľné, resp. boli by skreslené. 
Analýzu činnosti uvádzame v ďalších častiach tejto výročnej správy v členení: 

- za Pamiatkový ústav, 
- za Pamiatkový úrad, 

pričom výkonové a hodnotové ukazovatele neporovnávame. 
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5.5. Rozpočet organizácie 
A. Pamiatkový ústav Bratislava – príspevková organizácia 
 
Plnenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu podľa rozpisového listu             
za 1. štvrťrok 2002 pre príspevkovú organizáciu Pamiatkový ústav, Bratislava 

 
Tabuľka 5. 5. 1  (v tis. Sk) 

 
 

Schválený 
rozpočet 

na rok 2001 

 
Úpravy 
RO č.1 

Upravený 
rozpočet 

k 1.4.2002 

 
Skutočnosť k 

31. 3. 2001 

 
Poznámka 

Bežné transfery 
na činnosť: 08.2.0.7 
 
z toho účelovo určené na: 
- účtovná skupina 50 
- účtovná skupina 51 
- účtovná skupina 52 
 
   z toho: 
   521 mzdové náklady 
- účtovná skupina 53 
- účtovná skupina 54 
- účtovná skupina 55 
   z toho: 
   551 odpisy 

 
45 500 

 
 

8 000 
22 000 
11 670 

 
 

- 
130 

1 200 
2 500 

 
2 500 

 
-34 125 

 
 

-4 457 
-15 467 
-11 026 

 
 

- 
-94 

-581 
-2 500 

 
-2 500 

 
11 375 

 
 

3 543 
6 533 

644 
 
 

- 
36 

619 
- 

 
- 

 
11 375 

 
 

3 543 
6 533 

644 
 
 

- 
36 

619 
- 

 
- 

 

2. z toho účelovo určené na:      
Príspevok na zahraničné        
informácie a styky   
so zahraničím 
Z toho určené na: 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 
 

  

Bežné transfery na činnosť 
spolu 
Limit na reprezentačné: 
Limit na zamestnancov: 

 
45 500 

65 
278 

 
-34 125 

-52 

 
11 375 

13 
278 

 
11 375 

13 
278 

 

 
 

Záväzné výstupy štátneho rozpočtu MK SR 
Rozpísaný transfer na činnosť Pamiatkového ústavu na rok 2002 v celkovej 

výške 45 500 tis. Sk bol v dôsledku zmeny právnej formy organizácie, vyplývajúce   
zo zákona č. 49/2002 Z. z., t.j. zmeny z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu 
Pamiatkový úrad SR od 1. apríla 2002 upravený RO č. 1 a listom MK-3164/2002-700 
dňa 15.5.2002 na sumu 11 375 tis. Sk, čo predstavuje ¼ ročného rozpisu záväzných 
výstupov štátneho rozpočtu na rok 2002.  
     Upravený rozpočet zohľadňuje skutočné náklady na činnosť podľa predloženej 
účtovnej závierky k 31. 3. 2002 v účtovných skupinách 50- spotrebované nákupy, 51- 
služby, 53- dane a poplatky, 54- ostatné náklady až na účtovnú skupinu 52- náklady 
na sociálne poistenie a sociálne náklady, kde skutočné náklady boli 3 706 tis Sk 
a rozpočtovou úpravou boli kryté vo výške 644 tis Sk. 
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Výnosy z činnosti Pamiatkového ústavu za 1. štvrťrok 2002 
v tis. Sk 

Výnosy celkom 28 036 
z toho: 
Tržby z predaja služieb a výkonov 16 661 
z toho: 
 - tržby na reštaurovanie 1 419 
 - z predaja služieb 794 
 - z prenájmu 10 259 
 - zmenu stavu nedokonč. výroby ORA 2 392 
 - aktivácia HIM 350 
 - úroky 41 
 - iné výnosy 1 399 
 - predaj HIM a materiálu  7 
Prevádzková dotácia 11 375 

 
Výnosy v 1. štvrťroku 2002 v čiastke 28 036 295,- Sk predstavovali 31,06% 

z ročného rozpočtu Pamiatkového ústavu. V tomto je zohľadnené zúčtovanie tržieb 
z nájmu, ktoré boli účtované na účte časového rozlíšenia – výnosy budúcich období 
a mali byť rovnomerne mesačne odúčtované do augusta r. 2002. 

 
Náklady na činnosť Pamiatkového ústavu za 1. štvrťrok 2002 v tis. Sk  

Náklady celkom 23 809 
 z toho: 
 - spotreba materiálu 1 812 
 - spotreba energie 1731 
Spotrebované nákupy spolu 3 543 
Opravy 1 362 
Cestovné 425 
Náklady na reprezentáciu 12 
Ostatné služby 4 733 
Z toho: 
 - nájomné 158 
 - poštovné 922 
 - prepravné 38 
 - ost. služby 3 615 
    z toho subdodávky na rešt. práce 1189 
Služby spolu 6 533 
Mzdové náklady 9 372 
Náklady na poistenie 3 313 
Sociálne náklady 393 
Osobné náklady spolu 13 078 
Dane spolu 36 
Ost. prev. náklady 619 
Odpisy 0 
 

Čerpanie nákladov na činnosť Pamiatkového ústavu v 1. štvrťroku 2002 v celkovej 
výške 23 809 160,- Sk predstavovalo 26,38% čerpanie z celkového rozpočtu na rok 
2002. 
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Hospodárenie s energetickými zdrojmi 
 

Prehľad čerpania energetických zdrojov v Sk za 1. - 3. mesiac roku 2002 udáva 
nasledujúca tabuľka. 

 
 

Prehľad energie Čerpanie v Sk za 1.-3. mesiac roku 2002 
Elektrická energia 713 638,03 
Plyn 968 704,70 
Vodné a stočné 60 762,94 
Spolu 1 730 732,67 

 
 

Čerpanie pohonných hmôt 
Náklady na pohonné hmoty v 1. štvrťroku predstavovali čiastku 268 789,- Sk. 

 
Zahraničné aktivity 
V rozpise záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2002 nebol Pamiatkovému 
ústavu z bežného transferu na činnosť vyčlenený a účelovo určený príspevok na 
zahraničné informácie a styky so zahraničím. 
V 1. štvrťroku 2002 organizácia vyčlenila na zahraničné aktivity čiastku 61 007,- Sk 
z bežného transferu na činnosť. 
Jednotlivé aktivity sú uvedené v prílohe rozboru hospodárskej činnosti.   
 
Náklady na reprezentáciu 
Výška nákladov na reprezentáciu bola organizácii pre rok 2002 limitovaná čiastkou 
65 tis. Sk. 
V 1. štvrťroku bolo skutočné čerpanie 12 514,60 Sk, čo predstavuje cca 19% 
čerpanie z ročného limitu. 

 
Reprezentačné náklady   Skutočnosť 1. štvrťrok 2002 v Sk 
Celkom 12 514,60,- 
z toho:  
   sekretariát GR 4 365,40,- 
   sekretariát EPN 5 421,90,- 
   ostatné 2 727,20,- 
 
 

Odvody do poistných fondov 
 Fondy Odvody v Sk 
Sociálna poisťovňa 2 597 859,- 
Zdravotné poisťovne 1 354 228,- 
Národný úrad práce     363 879,- 
Spolu 4 315 965,- 

 
Uvedená čiastka predstavuje odvody organizácie vo výške 37,75% spolu s odvodmi 
pracovníkov 12,8%. Odvody sú finančne vysporiadané. 
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Tvorba odpisov a ich finančné krytie 
Pamiatkový ústav sa vzhľadom na očakávanú organizačnú zmenu k 1. aprílu 2002 
rozhodol odpisy nevykonávať. 
 
Hospodársky výsledok 
V zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu sa činnosť 
Pamiatkového ústavu Bratislava ako príspevkovej organizácie končí k 31. 3. 2002 
a k tomuto termínu bola vykonaná mimoriadna účtovná závierka organizácie. 
Zlepšený hospodársky výsledok v čiastke 4 227 134,92,- Sk za 1. štvrťrok 2002 sme 
navrhli v mimoriadnej účtovnej závierke použiť na úhradu straty z minulých období 
v sume 4 227 959,09,- Sk v súlade s § 39 ods. 5 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Tento návrh bude súčasťou 
návrhu na finančné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. 

 
Mimorozpočtové prostriedky 
V 1. štvrťroku 2002 dostal Pamiatkový ústav v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. MK – 26/2002-MO a v súlade s uznesením vlády SR č. 38 
z 10. januára 2002 finančné prostriedky na vyplatenie mimoriadnych odmien 
zamestnancom v sume 368 tis. Sk, z toho 267 tis Sk na mimoriadne odmeny a  101 
tis Sk na odvody do poisťovní a príspevok NÚP. 
Tieto prostriedky sme vyčerpali vo výške 367 792,- Sk podľa predpísaného účelu 
a zostatok 208,- Sk sme odviedli na depozitný účet MK SR. 

 
Kapitálové výdavky 
V 1. štvrťroku 2002 organizácii  nebol pridelený kapitálový transfer a vzhľadom na 
očakávanú transformáciu na rozpočtovú organizáciu neboli tvorené ani odpisy HIM. 
Z uvedených dôvodov nebolo možné ani čerpanie kapitálových výdavkov. 

 
Mimorozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky 
V 1. štvrťroku organizácia nemala pridelené mimorozpočtové prostriedky na 
kapitálové výdavky. 
 
Pracovníci a mzdový vývoj 
Komentár k príslušnej téme je za rok 2002 v časti B. – rozpočtová organizácia tejto 
výročnej správy. 
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B. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – rozpočtová organizácia 
      v tis. Sk 

  Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť % Index 

Ukazovateľ 2001 rozpočet rozpočet 2 002 čerpania 02/01x100 

    2002 2 002   4:3 4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom     31 679 33 612 106,1   

   z toho:             
200 Nedaňové príjmy     31 679 33 612 106,1   

   z toho:             
210 Prijny z vlast. majetku   16000 183 114,0  

220 Adminin. a iné popl. a pl.     600 864 144,0   

230 Kapitálové príjmy     3 600 3 600 100,0   

240 Úroky z dom.úverov,     0 27     

        pôž. a vkladov             

290 Iné nedaň. príjmy     13 079 14 539 111,2   

600 Bežné výdavky     91 612 92 298 100,7   

   z toho:             
610 Mzdy,platy služ.príjmy a OOV     46 138 45 084 97,7   

        a OOV             

620 Poistné a prísp.zamest.     17 418 16 564 95,1   

        do poisť. a NÚP             

630 Tovary a ďalšie služby     27 144 29 738 109,6   

   z toho:             
631 Cestovné výdavky     1 730 2 116 122,3   

632 Energie, voda a komun.     6 250 6 770 108,3   

633 Materiál a služby     6 023 6 946 115,3   

634 Dopravné     1 500 1 908 127,2   

635 Rut. a štan. údržba     4 610 4 538 98,4   

636 Nájomné za prenájom     400 584 146,0   

637 Ostatné tovary a služby     6 631 6 876 103,7   

    v tom:             
Reprez.výdavky a dary     52 49 94,2   

640 Bežné transfery     912 912 100,0   

   z toho:             
Odstupné zamestnancom     912 912 100,0   

700 Kapitálové výdavky     6 752 6 715 99,5   

710 Obstar.kap. aktív     6 752 6 715 99,5   

Výdavky celkom  / BV + KV /     98 364           99 013 100,7   

Poznámka: skutočnosť vrátane mimorozpočtových výdavkov  
BV – bežné výdavky 
KV – kapitálové výdavky 
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a) Rozpočtové príjmy  za obdobie od 1. 4. do 31. 12. 2002 
Pre PÚ SR bol upravený rozpočet príjmov na rok 2002 vo výške 31 679 tis. Sk. 
Plnenie k 31.12.2002 bolo dosiahnuté vo výške  33 612 tis. Sk, čo je plnenie  na 
106,1 %. 
 

 
Kategória 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie od 1.4. do 
31.12.2002  

 
% plnenia 

200 - Príjmy 31 679 33 612 106,1 
 
Plnenie príjmov podľa jednotlivých podpoložiek  je v priloženej tabuľke č. 1 

 
Organizácia prekročila nasledovné príjmy: 
 z prenájmu budov - rozpočtované príjmy v podpoložke 213 003 boli v sume 14 

400 tis. Sk ich plnenie bolo 14 582 tis. Sk. Organizácia mala v roku 2002 
uzavretých 13 zmlúv o prenájme nebytových priestorov (tabuľka č. 7), 
prekročenie týchto príjmov o 182 tis. Sk bolo spôsobené tým, že úhrady faktúr 
vystavených v mesiaci marci 2002 boli realizované v apríli r. 2002, t.j. až po 
zmene formy hospodárenia. 
 za predaj kníh a publikácií - v rámci výstavnej činnosti organizácia predáva 

vlastné publikácie odbornej a lajckej verejnosti. V podpoložke 223 016 bolo 
rozpočtovaných 107 tis. Sk a plnenie predstavovalo 207 tis. Sk, t.j. prekročenie o 
100 tis. Sk hlavne z dôvodu vydania publikácie "Kalvárie a Krížové cesty na 
Slovensku" o ktorú bol mimoriadny záujem. 
  za služby výskumu a vývoja (archeologické výskumy) - organizácia realizovala 

archeologický výskum pre mesto Bardejov, kde boli rozpočtované príjmy v 
podpoložke 223 033 220 tis. Sk a plnenie vo výške 336 tis. Sk, t.j. prekročenie o 
116 tis. Sk z titulu rozšírenia zmluvy zo strany objednávateľa. 
 z reštaurovania - tieto príjmy boli rozpočtované v podpoložke 292 026 v sume 13 

079 tis. Sk a plnenie bolo  sume 14 539 tis. Sk, t.j. prekročenie o 1 460 tis. Sk. 
Plnenie a prekročenie týchto príjmov ovplyvňuje viacero faktorov, z ktorých 
najvýznamnejší je záujem o odborné reštaurovanie, ktoré poskytujú naše 
oblastné reštaurátorské ateliéry.  
 ďalšie príjmy - podpoložka 221 001 v sume 18 tis. Sk. Išlo o vrátenie súdneho 

poplatku z minulého roku, podpoložka 222 003 v sume 30 tis. Sk bola v súlade so 
zákonom NR SR č. 49/2002, udelená pokuta, podpoložka 223 008 v sume 20 tis. 
Sk za ubytovanie reštaurátorov v priestoroch Červený Kláštor, podpoložka 223 
039 v sume 3 600 tis. Sk za predaj nadbytočného investičného majetku - kaštieľa 
v Hronseku. 

 
b) Bežné výdavky ŠR 
Celkom výdavky boli pre PÚ SR  k 31.12.2002 upravené vo výške 99 013 tis. Sk, 
z toho bežné výdavky vo výške 92 298 tis. Sk a kapitálové výdavky  vo výške 6 715 
tis. Sk. V čerpaní bežných výdavkov sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky vo 
výške 712 tis. Sk. Tieto výdavky boli použíté na čerpanie grantu prideleného 
medzinárodnou organizáciou UNESCO na realizáciu medzinárodného seminára vo 
výške 686 tis Sk a na poistné plnenie vo výške 26 tis. Sk.  
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Bežné výdavky 
Za obdobie od 1. 4. do 31. 12. 2002 sa bežné výdavky čerpali do výšky 92 298 tis. 
Sk, čo je plnenie na 100,75 %. V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné: 
 

Ukazovateľ Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie %čerpania v tis. Sk 
610 mzdy,platy, služ.         
príjmy a OOV   44 638 43 584 97,4 
620 poistné a prísp.         
zam.do poisť. a NÚP   16 852 15 998 94,9 
630 Tovary a ďalšie         
služby   25 774 28 475 110,5 
640 bežné transfery   912 912 100 
600 bežné výdavky         
progr.nealokované   88 176 88 969 100,9 
610 mzdy   1 500 1 500 100 
620 poistné    566 566 100 
630 tovary a ďalšie         
služby   1 370 1 263 92,2 
600 bežné výdavky         
progr.alokované   3 436 3 329 92,9 
600 bežné výdavky         
Celkom   91 612 92 298 100,8 

 
Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia nedodržala čerpanie  
bežných výdavkov v jednotlivých rozpočtových kategóriách, nedočerpané zostali 
kategórie 610, 620 a kategória 630 je prečerpaná. Hlavnú príčinu tohto stavu vidíme 
v nezvládnutí delimitácie finančných prostriedkov do našej organizácie. Pamiatkový 
úrad SR prešiel náročným a zložitým procesom transformácie. V súlade so zákonom 
NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu prechádzali na našu 
organizáciu okrem iného aj pracovno-právne vzťahy v oblasti pamiatkovej 
starostlivosti, čoho súčasťou bola aj delimitácia finančných prostriedkov z 8. 
rozpočtových kapitol krajských úradov ako aj okresných úradov celej SR. Táto 
delimitácia nebola dostatočne pripravená, kapitoly sa nevedeli dohodnúť na forme 
a obsahu delimitačných protokolov. I napriek tomu, že vypracovanie delimitačných 
protokolov v zmysle zákona NR SR 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, nebola 
naša úloha, začali sme vo vlastnom záujme na ich realizácii. Niekoľkokrát nám boli 
delimitačné protokoly vrátené, aby sme zabezpečili ich prepracovanie. Celá 
delimitácia bola ukončená až RO č. 21 dňa 18.12.2002. Najväčšie problémy s 
delimitáciou boli v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach. 
Po ukončení delimitácie sme sa snažili dať náš rozpočet do poriadku. Požiadali sme 
listom č. 8034 zo dňa 23.12.2002 o vykonanie rozpočtového opatrenia, pričom našej 
žiadosti už nebolo vyhovené.  
Ďalšou príčinou nedodržania čerpania jednotlivých kategórií je skutočnosť, že rozpis 
rozpočtu k 1.4.2002, ktorým nám bol rozpísaný zostatok bežného transferu na 
činnosť príspevkovej organizácie nebol urobený správne. Zostatok bežného transferu 
predstavoval sumu 36 140 tis. Sk, z toho bolo do kategórie 610 presunutých 34 773 
tis. Sk, do kategórie 620 1 367 tis. Sk a do kategórie 630 neboli presunuté žiadne 
finančné prostriedky.      
Tento rozpis rozpočtu sme rozporovali a žiadali sme jeho úpravu, našej žiadosti však 
nebolo vyhovené. Následne keď sa delimitovali finančné prostriedky podľa 
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rozpočtových kategórií vznikol stav, že v kategóriách 610 a 620 sme mali nadbytok 
finančných prostriedkov a v kategórii 630 sme mali nedostatok finančných 
prostriedkov, čo sa už nestihlo z časového hľadiska v rámci rozpočtového roka 
doriešiť.  
 
Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV - kategória 610    
K 31.12.2002 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 44 638 tis. Sk 
a čerpanie vo výške 43 584 tis. Sk, čo je čerpanie na 97, 64 %. Podrobný rozbor 
mzdových prostriedkov je uvedený v časti III. Pracovníci a mzdový vývoj. 

 
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP - kategória 620  
 
 
Prehľad čerpania podľa položiek za obdobie od 1. 4. do 31. 12. 2002  v tis. Sk 
 

 
Položka 

Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
5 150 

 
5 069 

 
98,4 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
10 000 

 
9 729 

 
97,3 

626 – Príspevok do NÚP 1 528 1 128 73,8 
629 – Poistné 
 na poist. zodp. škody 

 
174 

 
72 

 
41,4 

620 – Poistné a príspevky 16 852 15 998 94,9 
 
 
V čerpaní v kategórii 620 sú aj odvody, ktoré boli v predpise za Pamiatkový ústav za 
mesiac marec 2002 a tento záväzok prešiel na Pamiatkový úrad a bol už čerpaný 
z rozpočtových prostriedkov  rozpočtovej organizácie. 
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Tovary a ďalšie služby -  kategória 630  
Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a ďalšie služby uvádzame 
podľa jednotlivých položiek v tis. Sk v nasledovnej tabuľke : 

 
 

Položka 
 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie od 
1.4. do 31.12. 

2002 

 
%  

plnenia 
630 – Tovary a ďalšie služby v tom: 25 774 28 475 110,5 
- 631  Cestovné výdavky 1 590 2 083 131,0 
- 632  Energie, voda a komunikácie 6 250 6 770 108,3 
- 633  Materiál a služby  5 993 6 916 115,4 
- 634  Dopravné 1 500 1 908 127,2 
- 635  Rutinná a štandardná údržba 3 410 3 338 97,8 
- 636  Nájomné za prenájom 400 584 146,0 
- 637  Tovary a ďalšie služby 6 631 6 876 103,7 
630 – Tovary a ďalšie služby program.  
           alokované v tom: 

 
1 370 

 
1 263 

 
92,2 

- 631  Cestovné výdavky programovo 
          alokované 

 
140 

 
33 

 
23,6 

- 633  Materiál a služby  30 30 100,0 
- 635  Rutinná a štandardná údržba 1 200 1 200 100,0 
 
Z prehľadu vyplýva, že kategória 630  Tovary a ďalšie služby bola prekročená o  
2 698 tis. Sk. V rámci tejto kategórie mala organizácia povolené prekročenie čerpania 
výdavkov vo výške 686 tis. Sk z titulu prideleného grantu medzinárodnou 
organizáciou UNESCO na realizáciu medzinárodného seminára na tému "Materiály, 
techniky a technológie pri obnove pamiatok", ktorý sa konal v Banskej Štiavnici a 26 
tis. Sk na poistné plnenie. Z uvedeného vyplýva, že prekročenie čerpania bežných 
výdavkov v tejto kategórii bolo 1 989 tis. Sk. Hlavnú príčinu tohto stavu vidíme v 
nezvládnutí delimitácie finančných prostriedkov z krajských a okresných úradov, čo 
podrobnejšie uvádzame v úvodnom komentári bežných výdavkov.  

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

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

podpoložky 632 018 - para, plyn, zvýšenie čerpania plynu spôsobila dlhá a silná 
zima a podpoložka 632 018 - revízie a kontroly zariadení, ich čerpaním bola 
zabezpečená prevádzka budov. 

 
 položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie sa vykazuje 

v podpoložkách   tlačivá, materiál, náhradné diely, upratovanie, stravovanie 
zamestnancov. Ich výška čerpania sa podieľa až 81,87 % na celkovom čerpaní 
položky Materiál a služby. Ich zvýšenie priamo vyplýva z prevzatia kompetencií 
KÚ a OÚ (napr. vydávanie rozhodnutí počet 1143 a stanovísk počet 824). 
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Prehľad čerpania energetických zdrojov v Sk za rok 2002 udáva nasledujúca tabuľka. 
 
Prehľad energie Čerpanie v Sk 

Za rok 2001 
Čerpanie v Sk 
Za 1.Q. 2002 

Čerpanie v Sk 
Za 2.-4.Q. 2002 

SPOLU 
Rok 2002 

Elektrická energia 2.092.941,00 679.927,73 1.427.149,30 2.107.077,03 
Plyn 1.445.945,28 968.704,70 1.298.296,15 2.267.000,85 
Vodné a stočné 326.756,50 60.158,94 253.758,80 313.917,74 
Ostatná energia 43.410,00 21.941,30  21.941,30 
Spolu 3.909.052,78 1.730.732,67 2.979.204,25 4.709.936,92 
 
 položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba 

a opravy, ktoré vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Vozidlá sú staré  
6 až 12 rokov. Výdavky na opravy a údržbu sú spojené so zabezpečením 
technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. Týkali sa hlavne opráv 
riadenia, brzdovej sústavy, výmeny tlmičov, zberného výfukového potrubia 
a oprava klimatizácie (vozidlá centa PÚ SR Audi, Espero, Felícia) a rozsiahlejšie 
karosárske práce na vozidlách v KPÚ Trenčín a pracovísk Kremnica a Lučenec. 

 
Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2002  
 

Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 
 v roku 2002 (v lit./Sk) 

 litre Sk 
Benzín 40  424,47 1 207 296,38 
Nafta  5 272,18 135 925,10 
Spolu 45 363,65 1 343 221,48 

 
     V spotrebe pohonných hmôt za rok 2002 v porovnaní s rokom 2001 vykazujeme 
úsporu tak v litroch ako aj v slovenských korunách. 
 
 položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - bolo zabezpečené rovnomerné 
čerpanie. 
 položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 156 %. Vyššie čerpanie 

vyplýva z úhrady záväzkov z predchádzajúceho štvrťroka za činnosti príspevkovej 
organizácie. Najvyššie nájomné sa uhrádza za KPÚ Trenčín, kde naša 
organizácia dosiaľ nenašla priestory za primeranú cenu. V budúcnosti je nutné 
hľadať riešenie na zníženie podpoložky  za nájomné budov. 
 položka 637 - Ostatné tovary a služby - najvyššie čerpanie je v podpoložkách 

školenie, v rámci ktorej bolo finančne zabezpečené školenie odborných 
pracovníkov pre výkon štátnej správy, ďalej kultúrne podujatia, z ktorej sme 
financovali kultúrnu aktivitu Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe 
a odmeny za ďalšie práce vykonané mimo pracovného pomeru, z ktorej sme 
hlavne finančne zabezpečovali právne a auditorské poradenstvo transformačného 
procesu.  

 
Limit na reprezentačné výdavky bol určený na 52 tis. Sk. Vyčerpalo sa 49 tis. Sk, čo 
predstavuje čerpanie na 94,23 %. 
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Prostriedky ŠR na programy       
   Pro Slovakia:      v tis. Sk  
Program Názov projektu Rozpočet Skutoč. 

  Drevená sakrálna architektúra v     
00E01 Strednej Európe – výstava  30 30  
00E10 Dom meštiansky Poprad – rekonštrukcia 250 250 

 Dom meštiansky Bardejov – rekonštrukcia 300 300 
    
 

Červený kláštor, kláštorný kostol sv. 
Antona pustovníka - rekonštrukcia 650 650 

    
 Prezentácia kultúry v zahraničí:   
         v tis. Sk 
Program Názov projektu Rozpočet Skutoč. 

Študijný pobyt v oblasti       
pamiatok – Ruská federácia 23 23 
26. zas. Výboru svet. dedičstva     02C05 
UNESCO – Maďarsko 10 10 
Medzinárodný veľtrh      
DENKMAL – Lipsko – výstava */ 106 0 

*/výdavky boli uhradené z nealokovaných  výdavkov (kat. 630) 
 Rozvoj kultúry   
         v tis. Sk 
Program Názov projektu Rozpočet Skutoč. 
02C06 Ohodnotenie odborných pracovníkov  2 066   2 066 
 
Prostriedky ŠR z VPS 
a) Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK 2083/2002 zo dňa 9. mája 2002 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky kat. 630 Tovary 
a ďalšie služby o čiastku 600 tis. Sk účelovo určenú v rámci Projektov na kultúrne 
aktivity v r. 2002 na financovanie týchto aktivít: 

  
- Stredoveké nástenné maľby a Maľované kazetové stropy – fyzikálno chemický 
prieskum 100 tis. Sk 
Ide o spoločnú slovensko-maďarskú úlohu. Bolo navrhnutých na prieskum 5 
kostolov. Tento prieskum bol do konca roka dokončený. 
 
 - Výstava Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe – realizácia výstavy 
 500 tis. Sk 
Výstava bola otvorená 5. 4. 2002 v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Bola 
prezentovaná v Budapešti. Vzhľadom k značným rozpočtovým výdavkom bolo 
zabezpečené spolufinancovanie projektu z Visegradského fondu. Súčasťou projektu 
bolo aj vydanie katalógu k výstave a interaktívneho CD-nosiča. 

 
b) Rozpočtovým opatrením č.4 – list MK 3449/2002-700 bol organizácii upravený 
rozpočet na bežné výdavky kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 550 tis. Sk na 
ďalšie plánované kultúrne aktivity pre rok 2002 a to: 
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- Biografický slovník zvonoolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí
  
 300 tis. Sk 

Publikácia bola vydaná koncom roka 2002 
 
-  Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 1991 – 1995 

 250 tis. Sk 
Termín realizácie bol 12/2002, ktorý bol dodržaný. 

 
Organizácii boli pridelené účelovo určené finančné prostriedky, ktoré použila 
nasledovne:  
 
V rámci projektov na kultúrne aktivity v roku 2002: 
 
Por.       v tis. Sk 
číslo Názov  projektu Rozpočet Skutoč. 

  Bežné výdavky:     
  Bibliografický slovník zvonolejárov      
1. činných na Slovensku v druhom tisícročí    345 288 

Por.        
číslo Názov  projektu Rozpočet Skutoč. 

      

2. 

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za 
roky 1991 – 1995 250 183 

3. Financovanie stredovekých nástenných 
malieb a maľovaných kazetových 
stropov: fyzikálno - chemický prieskum  

    

  a dokumentácia    100 100 
4. Drevená sakrálna architektúra v                  
  strednej Európe 500 482 

 
V roku 2002 získal Pamiatkový úrad SR od Centra svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO Paríž grant vo výške 686 268,48 Sk na realizáciu Workshopu „Materiály, 
techniky a technológie pri obnove pamiatok“ v Banskej Štiavnici. 
Po usmernení zriaďovateľa sme grant previedli na účet MK SR a následne požiadali 
o povolenie prekročenia limitu bežných výdavkov na realizáciu seminára. Súhlas 
s prekročením rozpočtového limitu výdavkov v kategórii 630 Tovary a ďalšie služby 
nám bol daný listom MK SR – 3806/2002-700 zo dňa 2. júla 2002. Grant bude 
zúčtovaný priamo organizácii UNESCO. 
 
Kapitálové výdavky  
Pre rok 2002 mal Pamiatkový úrad SR upravený rozpočet čerpania kapitálových 
výdavkov ŠR v čiastke 2 500 tis. Sk rozpočtovým opatrením č. 2, číslo listu MK 
3076/2002-700 zo dňa 20.5.2002 nasledovne: 
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Kapitálové  Upravený  % 
výdavky rozpočet Čerpanie plnenia 
700 z toho : 6 752 6  715 99,45 
711 003 nákup softvéru - ú.43 896 881  98,33 
713 002 nákup VT - ú.43 3802 3 800 99,95  
713 004 nákup kanc.strojov - ú.43 150 149  99,33 
714 001 nákup os.vozidla -  ú.43 1 280 1 263  98,67 
715 027 nákup fototech. -  ú.43 59 59 100 
717 002 rekonštr.a moder. - ú.916 565 563 99,65 
 
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2002 nám bol stanovený RO č. 2 
vo výške 2 500 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli rozpočtované nasledovne: 
- nákup softvéru (č.p. 711 003) 200 tis. Sk 
- nákup výpočtovej techniky (č.p. 713 002)    1 046 tis. Sk  
- nákup kanc. strojov a rôznych vybavení (č.p. 7130002)     150 tis. Sk 
- nákup osobného automobili (č.p. 714 001)    480 tis. Sk 
- nákup prevádz. strojov - foto - kino (č.p. 715 027)      59 tis. Sk 
- B.B., Lazovná 8 - dofinancovanie (č.p. 717 002)    448 tis. Sk 
- Cesta na Červený most - dofinancovanie (č.p. 717 002)       77 tis. Sk 
  
Ďalšie finančné prostriedky nám boli pridelené z predaja nehnuteľnosti (kaštieľ 
Hronsek) RO č. 11  2 700 tis. Sk na nákup výpočtovej techniky. 
RO č. 17 bol realizovaný presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 
800 tis. Sk, ktoré sme použili na nákup osobného motorového vozidla pre generálnu 
riaditeľku. 
Prostriedky  z VPS na kapitálové výdavky   
RO č. 8 boli našej organizácii pridelené mimorozpočtové prostriedky na kapitálové 
výdavky vo výške 752 000,- Sk, ktoré boli určené na "budovanie geografického 
informačného systému pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk 
SR". Z týchto finančných prostriedkov bolo skutočne čerpaných 715 866,60 Sk, čo 
bolo riadne zúčtované a doklady predložené na MK SR. 
 
Obnova objektov 
                            v tis. Sk 
 
Stavby rozostavané 

Schválený  
rozpočet  

Upravený  
rozpočet  

 
Čerpanie v skut. 

Bratislava 
Cesta na Červený most 

 
 

 
77 

 
76 

Banská Bystrica 
Lazovná 

 
 

 
488 

 
487 

 
 Cesta na Červený most, Bratislava (M5) - Pre rok 2002 Ministerstvo kultúry SR 

pre objekt M5 pridelilo finančné prostriedky v celkovej výške 77 tis. Sk.  
 
 Lazovná, Banská Bystrica - Objekt odovzdaný do užívania v časti poschodie a 

podkrovie. Užívacie povolenie vydané v apríli 2002. Pre ukončenie prízemia a 
suterénu sú potrebné finančné zdroje vo výške 3 mil. Sk. Predpoklad ukončenia 
celej stavby po pridelení finančných zdrojov v roku 2004. 
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6.6. Personálne otázky 
 

Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len zákon) 
a Rozhodnutím ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 č. MK 
572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky bol 
zriadený Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady. 
Pamiatkový úrad sa stal právnickou osobou a špecializovaným orgánom štátnej 
správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu 
s celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu pamiatkového zákona. Súčasne sa stal 
štátnou rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, a v rámci svojej 
pôsobnosti zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky úradov. Pamiatkový úrad 
je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských  pamiatkových 
úradoch. 
Zákon nadobudol účinnosť dňom 1. 4. 2002 a uvedeným dňom v zmysle § 45 ods. 3 
zákona práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
Pamiatkového ústavu prešli na Pamiatkový úrad. 
Súčasne ku dňu 1. 4. 2002 nadobudli účinnosť zákony č. 312/2001 Z. z. o štátnej 
službe a 313/2001 Z. z. o verejnej službe. 
V zmysle § 45 ods. 4 zákona práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov okresného a krajského úradu, ktorí zabezpečovali činnosti súvisiace 
so štátnou pamiatkovou starostlivosťou, prešli od 1. apríla 2002 na Pamiatkový úrad. 
Ku dňu vzniku  Pamiatkového úradu SR ako rozpočtovej organizácie,  k 1. 4. 2002 
bol evidenčný fyzický stav zamestnancov 294 a 9 zamestnancov bolo vyňatých z 
evidenčného stavu (8 z dôvodu MD a ĎMD 1 CS).  
Súčasne v súlade s § 45 ods.4 zákona boli do Pamiatkového úradu delimitovaní 
zamestnanci krajských a okresných úradov, ktorí zabezpečovali činnosti súvisiace so 
štátnou pamiatkovou starostlivosťou, čo v priemernom prepočítanom stave malo 
predstavovať 75,4 zamestnancov. 
Fyzicky bolo delimitovaných 59 zamestnancov, čím sa evidenčný stav zamestnancov 
k 1. 4. 2002 upravil na 353.   
V priebehu obdobia od 1. 4. 2002 do 31. 12. 2002 sa  pôvodný evidenčný stav 353 
zamestnancov zvýšil o 38 novoprijatých zamestnancov, 9 do verejnej služby na dobu 
určitú a 3 do štátnej služby podľa § 25 ods.3 zákona o štátnej službe (zastupovanie 
počas MD a ĎMD a na miesto na ktoré bolo vypísané výberové konanie). Za to isté 
obdobie sa stav zamestnancov znížil o 58 zamestnancov nasledovne: 
 
- výpoveď zo strany zamestnávateľa        1 
- výpoveď zo strany zamestnanca        1 
- v skúšobnej dobe           3 
- dohodou          13 
- doba určitá          20 
- nesplnenie podmienok pre prijatie do verejnej služby     5 
- nesplnenie podmienok pre prijatie do štátnej služby      1 
- odmietnutie štátnej služby       13 
- skončenie štátnej služby          1 
   

Ku dňu 31. 12. 2002 bol evidenčný stav zamestnancov 333, z evidenčného 
stavu  bolo vyňatých 11 zamestnancov z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej 
dovolenky ako aj civilnej služby. 
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Za účelom zabezpečenia výkonu špecializovanej štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu sa zamestnanci Pamiatkového úradu a krajských pamiatkových 
úradov zúčastnili vzdelávania na Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave, po 
absolvovaní ktorého sa podrobili skúškam a získali Osvedčenie o získanom vzdelaní 
v odbore ochrany pamiatok. 
Tiež sa zamestnanci zúčastňovali školení zameraných na zabezpečenie aplikácie 
zákona o štátnej službe, zákona o verejnej službe, zákonníka práce, zákona 
o verejnom obstarávaní, zákona o finančnej kontrole a zákona o cestovných 
náhradách. 
V oblasti výkonu štátnej správy štátnymi zamestnancami sa prijímanie nových 
zamestnancov riadi zákonom o štátnej službe. V súlade s príslušným paragrafom 
tohto zákona bolo na Úrad pre štátnu službu predložené oznámenie o voľných 
štátnozamestnaneckých miestach so žiadosťou o uverejnenie tohto oznámenia vo 
Vestníku Úradu pre štátnu službu a to pre pracovisko v Bratislave, ako aj pre 
pracoviská krajských pamiatkových úradov v Kremnici, Košiciach, Nitre, Prešove 
a v Trenčíne.  
Organizačná štruktúra  v rátane počtov zamestnancov úradu  k 31. 12. 2002 
uvedená v nasledovných tabuľkách: 
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7. 7.  Ciele a prehľad ich plnenia: 
 
A. Pamiatkový ústav Bratislava – príspevková organizácia 
 
Plnenie Plánu hlavných úloh Pamiatkového ústavu v 1. štvrťroku 2002: 
1. Príprava a spracovanie všeobecných pokynov vo vzťahu k prechodu 

inštitúcie na úrad od 1. 4. 2002 v nadväznosti na schválený zákon              
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu: 

 
a) v oblasti organizačno-administratívnej: 

 
• podklady pre spracovanie Zriaďovacej listiny a Štatútu organizácie 
• organizačný poriadok 
• pracovný poriadok 
• personálna inventúra   
• registratúrny poriadok 

 
b) v oblasti ekonomickej 
 
c) v oblasti vecno-právnej: 
 

• spracovanie všeobecných pokynov pre výkon štátnej správy v oblasti 
ochrany pamiatkového fondu 

 
                                                                                            T: 03/2002  
                                                                                            Z: ÚGR,EPN 
 
V nadväznosti na zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, schválený 
NR SR 19.12.2001, boli pripravované a spracované nasledovné návrhy materiálov: 
• Zriaďovacia listina, ktorú svojím Rozhodnutím o vydaní Zriaďovacej listiny 

Pamiatkového úradu SR z 1. 4. 2002 č. MK:572/2002-1 vydalo Ministerstvo 
kultúry SR podľa §§ 21 a 23 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách, v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. 
z o ochrane pamiatkového fondu. Vzhľadom na uvedené štatút organizácie sa 
nevydáva. 
 

• Organizačný poriadok, ktorý v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
o ochrane pamiatkového fondu upravuje postavenie Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky ako rozpočtovej organizácie, napojenej finančnými vzťahmi 
na Ministerstvo kultúry SR, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové 
a vecné prostriedky krajských pamiatkových úradov a je zamestnávateľom 
zamestnancov. Obsahuje tiež návrhy vnútornej štruktúry krajských pamiatkových 
úradov, ktoré sú v I. stupni vecne príslušnými správnymi orgánmi vo svojich 
územných obvodoch, ktorými sú územné obvody krajov. Návrh štruktúry 
Pamiatkového úradu SR je formulovaným v súlade s úlohami úradu, 
vymedzenými v § 10 ods. 2 ako aj v § 10 ods. 1 -  ako orgánu, ktorý vykonáva v II. 
stupni štátnu správu na úseku ochrany pamiatkového fondu.  
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• Pracovný poriadok je spracovaný v súlade s § 11 zákona č. 313/2001 Z. z. 
o verejnej službe, v znení neskorších predpisov a § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce za účelom zabezpečenia vnútorného poriadku správnej 
organizácie práce a upevňovania pracovnej disciplíny. 

 
• Personálna inventúra zamestnancov Pamiatkového ústavu, ktorá  slúži ako 

podklad pre postupné zaraďovanie zamestnancov do verejnej služby ako aj 
následne do štátnej služby. Súčasne boli vykonané kroky k zisteniu menných 
podkladov tých zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí v zmysle  § 45 
ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zabezpečujú 
činnosti súvisiace s ochranou pamiatkového fondu a ktorých práva a povinnosti 
z pracovno-právnych vzťahov prešli k 1. 4. 2002 na Pamiatkový úrad SR. 
Následne boli dotknutí zamestnanci zvolaní na pracovné stretnutia, ktoré sa 
konali v sídlach jednotlivých regionálnych stredísk. 

 
• Registratúrny poriadok Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových 

úradov, vypracovaný Odborom archívnym a knižničným. V tejto súvislosti v prvom 
polroku boli realizované služobné cesty na krajské pamiatkové úrady ohľadne 
zaškolenia pracovníkov k registratúrnemu poriadku, uskutočnila sa  pracovná 
porada pracovníkov Pamiatkového úradu SR s gestorom úlohy( OOA).  

 
V oblasti vecno-právnej: 
 
 S ohľadom na skutočnosť, že dňom 1. 4. 2002 nadobúdal účinnosť zákon č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (s výlukou § 35 ods. 3 zákona), boli pre 
zabezpečenie činnosti krajských pamiatkových úradov, ktoré uvedeným dňom ako 
vecne príslušné prvostupňové správne orgány začínali rozhodovanie o právach 
a povinnostiach fyzických a právnických osôb, spracované ako pracovné pomôcky 
návrhy rozhodnutí a písomností používaných pri výkone štátnej správy v oblasti 
ochrany pamiatkového fondu (cca 21). 
  
 Taktiež boli spracované ako pomocné pracovné materiály formy rozhodnutí, 
ktoré vydáva Pamiatkový úrad SR ako prvostupňový orgán, ako aj tie, ktoré vydáva 
pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v druhom stupni vo 
veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské pamiatkové úrady. 
 
2. Zabezpečenie odborno-metodickej činnosti na úseku pamiatkovej 
starostlivosti a výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu.  
  
                                                                                T: 03,12/2002    
                                                    Z: RS+pracoviská, GR, KPÚ 
 
   Pracovníci Pamiatkového ústavu, regionálnych stredísk a pracovísk v I.  štvrťroku 
absolvovali v súvislosti s prechodom na výkon štátnej správy v Inštitúte pre verejnú 
správu kurz „ Ochrana pamiatok“ aj so záverečnými skúškami.  
   V priebehu marca boli vypracované informatívne listy so základnými informáciami o 
novom zákone, zmenách a dopadoch na dotknuté subjekty a Pamiatkový ústav 
vyzval v tejto súvislosti k spolupráci v dotknutej oblasti odbory životného prostredia 
okresných úradov. 
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   Pamiatkový ústav uzavrel dohodu s Archeologickým ústavom SAV NITRA o 
realizácii zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v praxi.   
 
3. Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok a to najmä: 
                               Z: OEI  
 
 a) vypracovanie metodiky na spracovanie návrhov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie 
vyhlásenia vecí za národné kultúrne pamiatky a území za pamiatkové zóny 
a pamiatkové rezervácie a ich ochranných pásiem v nadväznosti na nadobudnutie 
platnosti zákona o ochrane pamiatkového fondu. 
                                                                                                  T: 03/2002 

 
Metodika bola vypracovávaná vrátane vzorov pre jednotlivé druhy národných  
kultúrnych pamiatok (pamiatky ľudového staviteľstva, pamiatky histórie, kaštiele a 
kurie, architektúru 20. storočia, technické pamiatky, sakrálne pamiatky, pamiatky 
archeológie, historickú zeleň, pamiatky výtvarného umenia a umeleckých 
remesiel). 
 
b)vypracovanie metodiky vedenia evidencie pamiatkového fondu 

v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona o ochrane pamiatkového 
fondu. 

                                                                                                  T: 03/2002 
 
Metodika bola vypracovávaná vrátane obsahu operátov a registrov. 

 
c) aktualizácia projektu AIS PS 

                                                                                             T: 06/2002 
 

Projekt bude aktualizovaný v spolupráci s Odborom osobitného archívu, 
oponovaný na pôde Pamiatkového úradu SR a následne bude predložený Rade 
informatikov pri MK SR. 
Keďže založenie registrov pamiatkových území je predmetom riešenia ďalšej 
úlohy PHÚ a zároveň spolupracujúce oddelenia Pamiatkového úradu navrhli 
ďalšie námety pre rozšírenie a doplnenie funkcií AIS PS SQL, termín aktualizácie 
projektu AIS PS bol presunutý na 12/2002, čo sme oznámili riadiacej sekcii aj OI 
MK SR. S ohľadom na znenie zákona č. 49 / 2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu bude AIS premenovaný na AIS OP SQL. 

 
Projekt  AIS OP SQL bude obsahovať tieto zásadné inovácie: 

• založenie registra pamiatkových rezervácií  (zákon č. 49 /2002), 
• založenie registra pamiatkových zón  (zákon č. 49 /2002), 
• rozšírenie možnosti pre odborno-metodické úlohy (metodika pamiatkovej 

ochrany daného územia vo forme GIS), 
• zásadné rozšírenie skladby údajov SQL databázy. 
                                                                     
d) harmonizácia dát AIS PS v nadväznosti na PHÚ č. 1/2001, novú databázu 

SQL (program spĺňajúci zákonom dané kritériá o časti Štátneho 
informačného systému) a terminologický slovník. 

                                                                                                         T: 12/2002 
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Toho času sa pripravuje záverečná konverzia databázy nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok do SQL. 
Následne budeme vkladať do databázy odborné texty, grafiky a fotografie. 
Dokumentácia bude konvertovaná po aktualizácií a oprave jej údajov. 
  
e) testovanie a skúšobná prevádzka SQL softvéru  AIS PS. 
                                                                                                      T: 10/2002  
 
V náväznosti na aktualizáciu projektu bude vypracované zadanie na zmeny v SQL 
AIS PS pre dodávateľa Tempest. 
 
f) založenie evidencie pamiatkových území. 
                                                                                                  T: 06/2002 
 
Podľa Metodiky evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu bude 
založená evidencia území a v rámci SQL AIS OP budú založené príslušné 
registre ÚZPF. Jednotlivé odbory Pamiatkového úradu SR priebežne 
spolupracujú na riešení tejto časti úlohy. 
 
g) návrh na zmenu schváleného štatistického výkazu KULT1-0 za rok 2002,   

návrh   na  roky 2003- 2005.  
                                                                                                        T:  03/2002   
 
V I. štvrťroku bol spracovaný KULT 1–01 za SR za rok 2001 a odovzdaný SKD 
a OI  MK SR. 
 
4. Zabezpečenie činnosti archívu osobitného významu  a knižničnej služby. 
                                                                                                            T: 12/2002  
                                                               Z: OOA 
V prvom štvrťroku 2002 bola činnosť zameraná na:  
 

1. Odborné spracovávanie archívnych fondov (prírastkovanie, tvorba katalógu 
lokalitného) 

      Fondy:  
Tematický výskum:  5508 - 5541 
                   Projektová dokumentácia: 7945 - 7956 
                   Reštaurátorská dokumentácia: 3957 - 3987   
 Negatívy: cca 2900, príprava na spracovanie (do obálok, popis obálok, 

číslovanie) = 2700 
   
2. Opatrenia v súvislosti s prechodom ústavu na  úrad: 
• vypracovanie podkladov pre Organizačný poriadok PÚ SR, 
• realizované služobné cesty na regionálne strediská – Nitra, Trenčín, Banská 

Bystrica ohľadne zaškolenia k registratúrnemu poriadku, 
• konzultácie na Ministerstve vnútra SR ohľadne delimitácie písomností z OÚ a 

KÚ, príkazný list na regionálne strediská ohľadne delimitácie, 
• vypracovanie návrhu Registratúrneho poriadku pre krajské pamiatkové úrady 

a PÚ SR. 
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3. Spracovanie: 
o Informátor č. 26 – nové prírastky v archíve za rok 2001, 
o Informátor č. 27 – monotematický k archeologickým lokalitám – inventár  

dokumentačných materiálov. 
 

4. Kontrola regionálnych stredísk ( na základe podkladov: Rozbory činnosti PÚ za 
rok 2001) ohľadne odovzdania elaborátov za rok 2001 do archívu. 
 
5. Fotografovanie v teréne: lokality Hronsek, Beckov, Trnava ( pre univerzitu 
v USA), Bojnice, Topoľčany, Bratislava mesto, Nové Mesto nad Váhom, Ducové, 
Bratislava – PHÚ5/2002, fotografovanie pre ORA Bratislava – 45 objednávok. 
 
6. Dokumentácia PUKu z 1.poschodia presťahovaná na prízemie do depozitov. 
 
7. Konzultačná, informačná činnosť.  
 
8. Výpožičky: 743 výpožičiek – pre externých bádateľov. 
 
9. Knižnica: 

• Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za rok 1996 – 18 excerpovaných 
titulov 

• redakcia knižničného fondu v počítači – 1000 katalógových lístkov 
• výmena – distribúcia: Pamiatky a múzeá č. 4/2001 a č. 1/2002 

Informátor č.26 a 27 
ostatné ústavné publikácie podľa požiadaviek 

• akvizícia: 35 ks - + zaprírastkovanie a skatalogizovanie 
• monitoring dennej tlače 
• výpožičná a konzultačná činnosť: 149 výpožičiek 
• evidencia a rozdelenie došlých časopisov 
• likvidácia faktúr 
• sťahovanie knižnice z PUKu 

 
5. Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR podľa  
schváleného rozpisu lokalít. 
 

    Harmonogram plnenia úlohy: 
    a) upresnenie harmonogramu na r.2002              T:01/2002         Z:OOP+OEI 
    b) komisionálne posúdenie v rámci RS               T:11/2002          Z: RS 
    c) posúdenie v komisii centra                               T:12/2002  Z: OOP+OEI 

 
V priebehu januára bolo vypracované zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2001 za 
všetky strediská a pracoviská Pamiatkového ústavu, vypracovanie tabuliek, návrhy 
na SZM vrátane prihliadnutia k výsledkom plnenia v roku 2000. Upresnený 
harmonogram vrátane konkretizovanej spolupráce centra bol na regionálne strediská 
a pracoviská rozoslaný na základe vyhodnotenia a upresnenia v polovici marca 
2002. 
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6. Svetové kultúrne dedičstvo - monitoring 
a) zostavenie hlavných ukazovateľov monitoringu v súlade s aktuálnymi 
požiadavkami centra svetového dedičstva. 
                                                                                                  T : 03/2002  
                                                                        Z :  OOP 
 
Termín zostavenia hlavných ukazovateľov monitoringu v súlade s aktuálnymi 
požiadavkami centra svetového dedičstva bol posunutý kvôli urýchlenému 
spracovaniu podkladu pre prerokovanie predbežného návrhu do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva na úrovni MK SR a následnému spracovaniu Predbežného 
návrhu na zápis na Zoznam SKD pre 8 lokalít:  
 
 Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku 
 Pamätník Chatama Sofera v Bratislava 
 Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami 
 Limes Romanus - rímske antické pamiatky na strednom Dunaji 
 Komárno - protiturecká pevnosť 
 Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice 
 Mesto Majstra Pavla - Levoča a kultúrna krajina Spiša 
 Tokajská vinohradnícka oblasť 

 
 
b)  napĺňanie údajov  v monitoringu u lokalít  na základe  údajov  z terénu:      

- Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí, 
     - Spišský hrad a pamiatky na jeho okolí, 

- Vlkolínec, 
- Bardejov.         
 
                                                                                   T: 12/2002    
                                                                                   Z: OOP 
                                       S: príslušné RS  
   

Realizovaná kompletizácia informácii zo všetkých lokalít SKD, ktoré boli odovzdané 
až začiatkom roku 2002 – uloženie do počítača a založenie vytlačených 
pasportizačných kariet nehnuteľných kultúrnych pamiatok – pamiatkových objektov – 
uskutočnená prezentácia na verejnom odpočte činnosti PÚ. 
Z RS Prešov a pracoviska v Banskej Štiavnici sme v priebehu januára dožiadali 
neodovzdané spracované karty KP, ktoré obratom s výnimkou Spišského hradu 
predložili v digitálnej forme. 

   
7. Pokračovanie v budovaní a napĺňaní databázy pre lokalitu Bardejov a 
Spišský hrad vo vzťahu k monitoringu svetového kultúrneho dedičstva SR  
                                              
                                                                                       T: 12/2002 
                                                                                       Z : OOP+OEI+RS 
 
a) geografický informačný systém (GIS) o SKD – Bardejov a Spišský hrad 
a pamiatky okolia   

                                                                                   T:12/2002                                 
                                                                     Z: OOP+OEI 
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• prevedené zálohovanie databázy v ORACLE a prezentácia na verejnom 
odpočte činnosti PÚ, 

• aktualizácia databázy z AISPS nemohla byť prevedená kvôli zmenám 
v zdrojovej databáze – aktualizácii projektu AISPS, v nadväznosti na novú 
databázu SQL sa musí doriešiť zosynchronizovanie oboch systémov, následne 
bude prebiehať napĺňanie databázy pre určenú lokalitu, 

• keďže systematické napĺňanie tejto databázy si vyžaduje, aby sa min. 1 
odborný pracovník venoval výhradne tejto problematike, pri súčasnom 
personálnom obsadení odboru rieši napĺňanie pracovník na vojenskej 
náhradnej službe, ktorý vkladá aktualizačné listy z PHÚ 1/2001 do databázy, 

• skenované a upravené podklady pre napĺňanie databázy Bardejov a Spišský 
hrad a pamiatky okolia, 

• spracovanie digitálnej mapy Spišského Podhradia 
 
b) zber a nahrávanie diapozitívov z archívneho fondu. 

                                                                           T:12/2002  
                                                                                Z : OEI+ OAK 
 
c) vypracovanie inventára k lokalite Spišský hrad – digitálna fotodokumentácia. 

                                                                           T: 12/2002  
                      Z: OAK 
 
8.  Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy kultúrnych pamiatok za rok 2001. 

                                                           Z: RS, OOP 
 

a) spracovanie podkladov                                    T: 03/2002 
 
V prvom štvrťroku 2002 spočívalo ťažisko úlohy na RS a ich pracoviskách. 
Spracovávali údaje o akciách obnovy kultúrnych pamiatok ukončených počas 
minulého roku, ktoré v rámci svojej kompetencie sledovali, alebo metodicky 
usmerňovali.  
 
Do 31.3. 2002 boli spracované tieto podklady:  
 

 Počet akcií SO RO 
Nové Zámky 3 2 1 
Topoľčany 3 3 0 
Bojnice 2 0 2 
Žilina, Martin, 
Ružomberok 

4 1 3 

Prešov 3 2 1 
Bardejov 0 0 0 
Levoča 21 19 2 
Košice 4 4 0 
Michalovce 8 6 2 
SPOLU 48 37 11 
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b)  vyhodnotenie                                                T: 11/2002   
           Z: OOP 

   
                                                                                      

 
Po prekonzultovaní dodaného materiálu so spracovateľmi podkladov, doplnení a 
korekcii údajov bolo spracované vyhodnotenie akcii obnovy za RS Košice.  
 
9. Aktualizácia katalógu pamiatok ponúkaných na predaj a využiteľných 

v cestovnom  ruchu. 
                                                                                         T: 10/2002   
                                                  Z: OEI 

 
Katalóg bude spracovaný v príslušnom termíne, digitalizovaný a časť podľa možnosti  
vystavená na web stránke www.pamiatky.sk 
V tomto období pripravuje Pamiatkový úrad SR prehľadnejšiu a pútavejšiu verziu 
KATALÓGU pre Internet. 

 
10. Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na 

internetovej  stránke www.pamiatky.sk.  
                                                                         T: O3, O6, 10, 12/2002 

                                           Z: OEI 
 
Stránka bola od 1. 1. 2002 priebežne aktualizovaná, najmä: 
• Výročná správa Pamiatkového ústavu za r. 2001 
• Správy o odpočte činnosti Pamiatkového ústavu za r. 2001 
• Katalóg pamiatok ponúkaných na predaj a využiteľných v cestovnom  ruchu  
• Štatistiky k 1. 1. 2002 
• Zmeny stránky súvisiace s transformáciou ústavu na úrad 
 
11. Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
 
  a) Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991 – 1995,   
          vydanie.       T: 12/2002 

                         Z: OAK 
 

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991 –1995 bola 
Odborom archívnym a knižničným Pamiatkového ústavu pripravovaná na  vydanie. 

 
b) Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v 2. tisícročí. 

                                                                                          T: 12/2002   
                                                         Z: ÚGR 
 

c) Zborník prednášok z Výročnej konferencie pri príležitosti 50. výročia 
založenia  PÚ 

                                                                                         T: 12/2002   
                                                        Z: ÚGR 
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d) Výstava Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe 
                                                                                         T: 04/2002   
                                                                  Z: ÚGR+RS Žilina 
  

e) Účasť na 4. ročníku veľtrhu „Nostalgia Expo 2002“ na jeseň v roku 2002. 
                                          T: 11-12/2002 
                                          Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností 
 

Spracovaný návrh riešenia prezentácie PÚ SR s rozpisom čiastkových 
zodpovedných a riešiteľov. 

  
f) Účasť na medzinárodnom veľtrhu “Denkmal 2002” v Lipsku na jeseň v 
roku  2002. 

                         T: 10-11/2002     
              Z: ÚGR - ref. edično-propagačných činností       

                                                       - ref. vnútorných a zahraničných vzťahov 
 

Spracovaný rozpis úloh, zabezpečuje komunikáciu s Lipskými veľtrhmi ohľadom 
pridelenia termínu a priestoru na prednášky našich odborných pracovníkov. 
   

g) Príprava a realizácia cyklu podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva 2002 v SR.      T : 09/2002  

         Z : ÚGR,KPÚ 
 
Vyhodnotenie činnosti Pamiatkového ústavu, regionálnych stredísk a 
pracovísk v I. štvrťroku v oblastiach:  
• odbornometodická činnosť  RS a ich pracovísk v I. štvrťroku (počet odborných 

vyjadrení),  
• spracovanie odbornometodických materiálov (návrhy na vyhlásenie KP a návrhy 

na zrušenie vyhlásenia KP, zásady na obnovu, zásady na reštaurovanie), 
• ukončené výskumy. 
 
Tabuľka č. 1 

 odb. 
vyjad-
renia  v 
I.Q.  

KP- 
návrhy 
na  vyhlá-
senie a 
zrušenie 
v I.Q. 

zásad
y pre 
reštau
rova-
nie v     
I.Q. 

zásady 
na obnovu 
v        I. Q. 

výsku-my 
v I.Q. 

PÚ  Bratislava 21 Z 0 1 0 0 
RS Bratislava 385 0 0 1 6 
RS Trnava 81 V 4 0 2 2 
RS Trencín  61 0 3 0 0 
RS B. Bystrica 187 V1       Z 1 5 29 3 
RS Žilina 113 V3       Z 0 0 0 3 
RS Prešov 422 V1     Z12 7 1 4 
RS Nitra 130 V 0      Z 1 0 3 0 
RS Košice  334 V 1     Z 3 2 0 4 
Spolu 1734 V10   Z17 18 36 22 
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Úlohy splnené mimo Plánu hlavných úloh v 1. štvrťroku 2002: 
 
Predbežné návrhy na zápis na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva /SKD/. 
Spracovanie 8-mich návrhov v slovenčine a v angličtine, predložené na MK SR.  
• Pracovná porada k ďalšiemu postupu pri pamiatkovej ochrane území 

(zabezpečenie a vedenie porady so zástupcami MŽP SR). 
• Predvedenie vedeckovýskumných kapacít Pamiatkového ústavu akreditačnej 

komisii MK SR.  
• Zorganizovania odborného seminára firmy Schwenk v Bratislave a Levoči. 
• Pripomienkovanie záverov z odborného seminára o hradbách v Bratislave.  
• Spolupráca pri zabezpečovaní seminára v Banskej Štiavnici (kontakty s 

UNESCO). 
• Spolupráca na príprave máp kultúrnej krajiny – pamiatky drobnej architektúry, 

exteriérové výtvarné diela.  
 
Aktívna publikačná, prednášková a výstavná činnosť: 
• Ďurišová, M.: Výskum v Seni. In: AVANS v roku 2001. Nitra, v tlači. 
• Gembický, J. - Ďurišová,M.: Epigrafické pamiatky z Keceroviec. In: AVANS v roku 

2001. Nitra, v tlači. 
• Gembický, J.: Zvonolejári v Košiciach - relácia pre SRo Rádio Regina Košice. 
• Gembický, J.: Zvony Košíc v ozvenách storočí - relácia pre rádio Devín. 
• Bóna, M.- Ilievová,D.: Obnova kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom - 

príspevok do časopisu Pamiatky a múzeá. 
• KPÚ Prešov publikoval v Arkáde a v Pamiatkach a múzeách pri príležitosti 

medzinárodného dňa pamiatok. 
• Kušnierová, E. - Šmelková,E.: Középkori freskók Gömörben. Recenzia 

publikácie. In: Arkáda č.1/2002. 
• Kušnierová, E. - Šmelková,E.: Prežije starý kúpeľný dom v Tatranskej Lomnici? 

In: Arkáda č.1/2002. 
• Kušnierová, E. - Šmelková,E.: Smutné zrúcaniny. In: Arkáda č.1/2002. 
• Kušnierová, E.: Problematika farby strešnej krytiny v pamiatkovej obnove. In: 

Eurostav č.1/2002, s.26. 
• Kušnierová,E.: Prednáška s videom o pamiatkach z vlastnej tvorby (v spolupráci 

s STV Košice) pre učiteľov dejepisu okresu Rožňava, február 2002. 
• Lacková, D.: Kamenné architektonické články s dominantnou figuratívnou 

zložkou v sakrálnej gotickej architektúre na Slovensku. na kongrese Asociácie 
Talianska pre rekonštrukciu a obnovu budov (ASS.I.R.C.CO) o sakrálnej 
architektúre, Rím 18.-21.3.2002.   

• Markušová, K.:Košické múzeum. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie 
Účelové múzejné budovy včera, dnes a zajtra, VSM Košice 2002, s. 77-92. 

• Markušová, K.:Pastofóriá vo východoslovenských kostoloch. In: Korene 
európskej civilizácie. Studia Archaeologica Slovaca Medaevalia III-IV. VEDA, 
SAV Bratislava 2002. s. 365-380.  

• Žuffová, J.: Nový pohľad na počiatky Trnavy. In: Pamiatky a múzeá 1/2002. 
• Žuffová, J.: cyklus prednášok o stavebnom vývoji mesta Trnava, ukončený 

odbornou exkurziou po významných pamiatkach pre učiteľov základných škôl. 
• Žuffová,J.: Vývoj meštianskej architektúry v stredovekej Trnave. Konferencia pri 

príležitosti výročia Trnavskej univerzity. 
• Žuffová, J.: zostavenie zborníka „ Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 5“.  
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• Ptáček, J.: Slovenské gymnázium v Nových Zámkoch - prednáška o poslaní 
ochrany NKP v modernej spoločnosti. 

• Prednáška pre študentov „Kultúrne pamiatky Spiša“, ktoré usporiadalo pracovisko 
Poprad. 

• Tököly: príprava a organizácia odbornej exkurzie po pamiatkach Rožňavy, 
Gemera a Novohradu  -  pre poslucháčov Egerskej letnej univerzity, ako i pre 
niekoľko skupín odborníkov z Maďarska. 

• Výstava „Sakrálne pamiatky regiónu“  (PhDr. Ptáček, Vlastivedné múzeum Nové 
Zámky). 

• Výstava „Oživené pamiatky“, cieľom ktorej bola prezentácia obnovy kultúrnych 
pamiatok na území Prešovského kraja. 

• Výstava spojená s prednáškami pre študentov stredných škôl v Levoči. 
• Výstava „Vízia slovenského kultúrneho dedičstva na začiatku 3.milénia“ 

(sprístupnená ku dňu pamiatok v budove Centra). 
 
 
Činnosť komisii pri centre: 
 
Prehľad o činnosti Komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu:   
  

Počet zasadaní komisie:          7 
Počet posudzovaných návrhov celkom:         139 

- z toho návrhov na vyhlásenie          103 
-            návrhov na zrušenie ochrany          32 
-   iné (zúženie, rozšírenie ochrany)          4 

Počet odsúhlasených vyhlásení za KP         14 
Počet odsúhlasených zrušení ochrany         30 

Počet neodsúhlasených vyhlásení za KP         5 
Počet neodsúhlasených zrušení           2 

Odborno-metodická komisia:  zasadla 1x, posúdila 2 metodické materiály PHÚ 
 
Činnosť regionálnych pamiatkových komisii pri regionálnych strediskách v I. 
štvrťroku: 

Regionálna pamiatková 
komisia 

1. štvrťrok 

RS Bratislava 0 
RS Trenčín 1 
RS Košice 0 
RS Nitra 0 
RS Žilina  0 
RS Trnava 2 
RS B. Bystrica 1 
RS Prešov 0 
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O D D E L E N I E  G R A F I C K E J  D O K U M E N T Á C I E  
Akcie do 31.3.2002 

Číslo akcie 
 

Názov akcie 

7/2001/111 33 Bratislava, Univerzitná knižnica 
Nové sklady - konštrukčné a kresličské práce 

9/2000/111 33 Spišský hrad – Románsky palác 
- konštrukčné práce 

17/2000/111 33 Kostoľany pod Tríbečom - kostol sv. Juraja 
II. etapa - konštrukčné práce 

14/2000/111 33 Baďan - kostol 
- konštrukčné práce 

 Trnava, MPR – kresličské práce 
 

9/2002/108 Stará Ľubovňa, hradná veža  
- konštrukčné práce 

2/2002/111 33 Devín – Východná brána hradu  
konštrukčné a kresličské práce 

 Organizačné štruktúry PÚ, Spracovanie japonského grantu, Technický  
servis PÚ – počítačové a tlačiarenské práce pre PÚ. 

 
 
B. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – rozpočtová organizácia 
 
Plnenie Plánu hlavných úloh Pamiatkového úradu v 2. - 4. štvrťroku 2002: 
1. Zabezpečenie výkonu štátnej správy  na úseku ochrany pamiatkového 
fondu.  
                                                                                T:12/2002   
                                                           Z: GR, ÚVŠS, KPÚ 
                                                                                              S: OVŠS, OPR 
     Pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov v priebehu 
 II. štvrťroku absolvovali v súvislosti s prechodom na výkon štátnej správy v Inštitúte 
pre verejnú správu kurz „ Ochrana pamiatok“ aj so záverečnými skúškami.  
     V priebehu apríla a mája boli vypracované informatívne listy so základnými 
informáciami o novom zákone, zmenách a dopadoch na dotknuté subjekty a 
Pamiatkový úrad SR vyzval v tejto súvislosti k spolupráci v dotknutej oblasti odbory 
životného prostredia okresných úradov, vybrané samosprávy (s pamiatkovými 
územiami), cirkvi, ktoré vlastnia pamiatkový fond a ZMOS. 
       Boli uskutočnené pracovné stretnutia s vedúcimi odborov životného prostredia 
okresných úradov v súvislosti s realizáciou zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v praxi.  
         V súvislosti s vypracovaním Organizačného poriadku Pamiatkového úradu SR 
boli spracované zriaďovacie listiny a rokovacie poriadky Komisie pre posudzovanie 
pamiatkového fondu, Reštaurátorskej komisie, Pamiatkovej komisie krajských 
pamiatkových úradov a Vedeckej rady Pamiatkového úradu SR. Dňa 17. 12. 2002 sa 
uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie Vedeckej rady PÚ SR. Vypracované boli aj 
štatúty jednotlivých odborných sekcii PÚ SR. 
     V súvislosti s prijatím nového zákona č. 49/29002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu a vyhlášky MK SR k tomuto zákonu boli prijaté tieto vnútroorganizačné 
predpisy: 
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- Príkaz GR č. 3/2002 na vykonanie mimoriadnej inventarizácie hospodárskych 
prostriedkov hmotného a nehmotného investičného majetku, drobného hmotného 
investičného majetku, majetku vedeného v operatívnej evidencii a materiálových 
zásob na skladoch ORA, 

- Príkaz GR č. 5/2002 na vykonanie mimoriadnej inventarizácie pohľadávok 
a záväzkov, 

- Smernica PÚ SR o postupe pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb, prác 
a výkonov podľa zákona NR SR č. 263/1999 Z. z. v znení zákona č. 557/2001 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Metodika evidencie pamiatkových území, 
- Metodika vedenia ÚZPF, 
- Metodika na vyhlasovanie NKP, 
- Metodický pokyn o slobodnom prístupe k informáciám  - 15.12.2002 
- Registratúrny poriadok na správu registratúry PÚ SR a KPÚ, 
- Pracovný poriadok PÚ SR, 
- Metodický list pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany archeologických nálezov 

a nálezísk. 
      Pamiatkový úrad SR realizuje jednotlivé ustanovenia dohody s Archeologickým 
ústavom SAV NITRA o realizácii zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v praxi. Pamiatkový úrad vypracoval návrh dodatku dohody s AÚ SAV Nitra. 
 
 
Vyhodnotenie činnosti Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových 
úradov v 2. – 4. štvrťroku  v oblastiach:  
• vyhodnotenie výkonu štátnej správy v II. – IV. štvrťroku (počet rozhodnutí a 

 počet odborných stanovísk), 
• spracovanie odbornometodických materiálov (návrhy na vyhlásenie NKP 

a návrhy na zrušenie vyhlásenia NKP), 
• ukončené výskumy. 
 
 
 
                     tabuľka 1 

 rozhod
nutia  
v 2.- 4. 
Q. 

odborné 
stanoviská 
v 2. – 4. Q. 

NKP- návrhy na 
vyhlásenie a 
zrušenie 
v 2. – 4. Q. 

výskumy v  
2. – 4. Q. 

PÚ SR 
Bratislava   

 
538 

 
554 

 
V 2                Z 51 

 
0 

KPÚ Bratislava 885 116 V 3                  Z 1 12 
KPÚ Trnava 281 155 V 1                  Z 2 3 
KPÚ Trenčín  167 137 0 0 
KPÚ B. Bystrica 747 205 V 1                  Z 3 9 
KPÚ Žilina 231 157 V 3                  Z 1  3 
KPÚ Prešov 776 527 V 1                  Z 6 10 
KPÚ Nitra 322 211 V 1                  Z 0 3 
KPÚ Košice  479 474 V 26                Z 4 11 
spolu 4426 2536 V42            Z 110   51 
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2. Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a to najmä: 
                  Z: OŠIS  
 
a) vypracovanie metodiky na spracovanie návrhov na vyhlásenie, zmenu 

a zrušenie vyhlásenia vecí za národné kultúrne pamiatky a území za 
pamiatkové zóny a pamiatkové rezervácie a ich ochranných pásiem 
v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona o ochrane pamiatkového 
fondu.           

                                                                      T:05/2002  
Metodika bola vypracovaná Odborom štátneho informačného systému PÚ SR 
v spolupráci s Odborom výkonu štátnej správy PÚ SR vrátane vzorov pre jednotlivé 
druhy pamiatok (pamiatky ľudového staviteľstva, pamiatky histórie, kaštiele a kurie, 
architektúru 20. storočia, technické pamiatky, sakrálne pamiatky, pamiatky 
archeológie, historickú zeleň, pamiatky výtvarného umenia a umeleckých remesiel), 
odoslaná na pripomienkovanie SKD MK SR, po zapracovaní pripomienok bola 
oponovaná v 2 kolách v odborno-metodickej komisii. Definitívna verzia bola odoslaná 
na SKD MK SR listom č.1558/24.6.2002. Vzhľadom na odlišný výklad zákona bolo 
zvolané spoločné zasadnutie pracovníkov PÚ SR a SKD a odboru legislatívy  MK SR 
10.9.2002, ktoré potvrdilo potrebu prehodnotenia usmernenia MK SR. Listom č. 
7592/23.10.2002 požiadal PÚ SR  SKD MK SR o zaslanie definitívneho stanoviska 
k uvedenému problému. 
 
b) Vypracovanie metodiky vedenia evidencie pamiatkového fondu 

v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona o ochrane pamiatkového 
fondu. 

                                                                                               T:05/2002  
Metodika bola vypracovaná vrátane obsahu operátov a registrov a taktiež bola 
odoslaná na SKD MK SR listom č.1558/2002. 
 
c) Aktualizácia projektu AIS PS 

                                                                                          T: 12/2002  
Projekt bol vypracovaný  v spolupráci s OVŠS (časť GIS a pamiatkové územia), 
predložený Rade informatikov pri MK SR (KIRK) listom č. 7592/8.12.2002. Rada ho 
schválila a odporučila na predloženie vedeniu MK SR po zapracovaní pripomienok. 
Pripomienky Rady boli zapracované a aktualizovaný projekt bol zaslaný e-mailom 
7.1.2003. OI MK SR predložilo projekt na pripomienkovanie príslušným útvarom MK 
SR. Po zapracovaní pripomienok bude predložený vedeniu MK SR. 
 
 
Projekt  AIS OP SQL, obsahuje tieto zásadné inovácie: 

• založenie registra pamiatkových rezervácií  (zákon č. 49 /2002). 
• založenie registra pamiatkových zón  (zákon č. 49 /2002). 
• rozšírenie možnosti pre odborno-metodické úlohy (metodika pamiatkovej ochrany 

daného územia vo forme GIS) 
• zásadné rozšírenie skladby údajov SQL databázy 
• doplnenie údajov o údaje finančného charakteru a údaje o obnove 
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d) Harmonizácia dát AIS PS v nadväznosti na PHÚ č. 1/2001, novú databázu 
SQL (program spĺňajúci zákonom dané kritériá o časti Štátneho 
informačného systému) a terminologický slovník. 

                                                                                                         T: 12/2002 
Definitívna konverzia databázy NhNKP a HNKP do SQL s možnosťami vstupu údajov 
z podkladov revízie (odborné texty, grafiky a fotografie) bola vykonaná a databáza 
spĺňa príslušné kritéria. 
 
e) Testovanie a skúšobná prevádzka SQL softvéru  AIS PS. 
                                                                                                             T: 10/2002  
V roku 2002 boli testované 2 verzie AIS SQL. Na základe pripomienok a námetov 
dopracoval dodávateľ záverečnú verziu, ktorá bola nainštalovaná na nový server PÚ 
SR začiatkom decembra. AIS OP SQL bol uvedený do ostrej prevádzky a ďalšia 
aktualizácia už prebieha na novom serveri a nových staniciach.  
 
f) Založenie evidencie pamiatkových území. 
                                                                                                         T: 11/2002  
     Podľa Metodiky evidencie Ústredného zoznamu boli založené základné 
registre pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón. Bol vypracovaný materiál 
Evidencia pamiatkových území, ktorá popisuje a usmerňuje ďalšie dopĺňanie 
registrov v rámci AIS OP – GIS a bude slúžiť ako zadanie na  rozšírenie 
funkcií SQL AIS PS pre dodávateľa Tempest. Jednotlivé odbory Pamiatkového 
úradu SR priebežne spolupracujú na riešení tejto časti úlohy. 
 
g) Návrh na zmenu schváleného štatistického výkazu KULT1-0 za rok 2002,   
návrh   na  roky 2003- 2005.  
           T: 05/2002  
• V I. štvrťroku bol spracovaný KULT 1–01 za SR za rok 2001 a odovzdaný SKD 

a OI  MK SR. 
• Návrh formulára na rok 2002 bol vypracovaný, odovzdaný SKD MK SR a OI MK 

SR, konzultovaný so SE MK SR. Po dopracovaní nových námetov a pripomienok 
(evidencia zamestnancov v štátnej službe a spôsob zisťovania financovania 
obnovy nielen zo štátnych ale i verejných zdrojov) bol prostredníctvom OI MK SR 
predložený príslušnému štatistickému orgánu na schválenie. 

• V máji 2002 sme vypracovali návrh na roky 2003 – 2005, doplnený v zmysle 
štandardov EÚ, ktorý taktiež prostredníctvom na OI MK SR bol predložený na 
schválenie . 

 
3. Zabezpečenie činnosti archívu osobitného významu  a knižničnej služby. 
                                                                                               T: 12/2002   
                                                     Z: OOA 
 
a) Nové prírastky , odborná evidencia archívnych a knižničných fondov 

Dokumentačné fondy Stav k 31.12.2001 Stav k 31.12.2002 
Výskumné správy  5 505 5 572 
Reštaurátorská dokumentácia  3 956 4 051 
Projektová dokumentácia                     7 945                     8 597 
Schematické zamerania                   10 714                   10 714 
Historické mapy 1 798  1 799 
Súčasné mapy 1 861  1 873 
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Plagáty   249    264 
Pohľadnice                   14 027                   14 027 
Fotografie  3 609 3 609 
CD       19     39 
Videokazety    130   135 
Diapozitívy veľké                   12 877                   12 929 
Diapozitívy malé – kino                     9 910                   10 120 
Negatívy                 135 858                 153 185 
Filmy     162    162 
Knihy a časopisy                   27 880                   28 103 
 
b) Dokumentovanie národných kultúrnych pamiatok a fotolaboratórne práce: 
• Fotodokumentácia NKP zapísaných v ÚZPF: okresy: Púchov, Bytča, Čadca, 

Považská Bystrica, mestá: Malacky, Stupava, Banská Štiavnica, Trnava, 
Topoľčany,  Bratislava MPR 

• Fotodokumentácia NKP aj na digitálny fotoaparát: Banská Belá, Beckov, Bojnice, 
Bratislava – mesto, Rusovce, Bzovík, Ducové, Dúbravka, Hronsek, Hronský 
Beňadik, Kremnica, Kláštorisko pri Letanovciach, Nová Baňa, Nové Mesto nad 
Váhom,   Podlužany, Sazdice, Spišské Podhradie,  Trnava, Topoľčany, Žehra + 
Spišský hrad 

• foto a fotolaboratórne práce: 
počet objednávok :  184 
počet negatívov :   4844 
počet pozitívov:     2306 
digitálne zábery:      822 
počet diapozitívov:  123 

• Tvorba vlastných CD: Banská Štiavnica, Bytča, Prievidza, Letanovce - 
Kláštorisko, Levoča, Spišské Podhradie, Žehra, reprefond PÚ = 8 CD   

 
c)  Sprístupňovanie archívnych a knižničných fondov: 
• tvorba lokalitného katalógu ku všetkým novým prírastkom v archívnych fondoch –   

klasický kartotečný systém 
• spracovanie katalógových lístkov pri knižničných prírastkoch pre služobný, 

autorský a predmetový katalóg 
• odborné spracovanie negatívov z ORA Levoča za rok 2001 – zaevidovanie + 

lístkový  katalóg 
• sprístupnenie tzv. fondu negatívov „Motaj“ usporiadanie do krabíc, zoradenie 

abecedne   podľa lokalít (70 roky) – 10 archívnych krabíc 
• prehodnotenie sklenených negatívov zo štátneho referátu – zavedenie evidencie   

v počítači (medzivojnové obdobie) -  9 archívnych krabíc 
• spracovávanie negatívov (úloha PHÚ 4) – tvorba katalógu  –  13 000 

spracovaných negatívov kompletne a založených vo fonde a v lokalitnom katalógu    
• spracovaný výberový inventár  -  ku lokalite Banská Štiavnica (zviazaný)  - ku 

archeologickým pamiatkam na Slovensku 
• sprístupnenie výskumu ľudovej architektúry na Slovensku + fotodokumentácie  

spracovaného  formou lístkového katalógu – abecedné usporiadanie lokalít (70 
roky ), 7 archívnych krabíc 

• ošetrenie fondu schematického zamerania, vytvorenie kópií dokumentov, 8000 ks  
(2/3  fondu) 
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• revízia ÚZPF – spracovanie dvoch kostolov v Bratislave. 
 
d)  Elektronické spracovávanie archívnych fondov 
     V rámci nového počítačového programu AIS SQL sa upravovala databáza 
evidencie dokumentačných fondov : 
• ošetrovali sa unifikované názvy NKP a jednotlivé polia vstupnej vety 
• vkladali sa a vypĺňali nové  polia v rámci vstupnej vety. 
 
e)  Odborno – metodická činnosť: 
     Archív metodicky usmerňuje a riadi archívne pracoviská na KPÚ v oblasti 
evidencie, odborného spracovávania a sprístupňovania archívnych a knižničných 
fondov a v oblasti predarchívnej starostlivosti a správy registratúry. V priebehu roka 
sme navštívili všetkých osem KPÚ, kde sa uskutočnila inštruktáž k návrhu 
registratúrneho poriadku. Inštruktáž sme zorganizovali aj v centre na PÚ SR. 
Boli spracované :             - Registratúrny poriadok KPÚ 

                            - Registratúrny poriadok PÚ SR 
                                       - Predbežný projekt automatizácie správy registratúry na  

  PÚ SR a KPÚ. 
                                        
f)   Úlohy súvisiace s prechodom inštitúcie na úrad:                         
• príprava podkladov pre vypracovanie Organizačného poriadku PÚ SR 
• vypracovanie pripomienok k Organizačnému poriadku PÚ SR 
• konzultácie na okresných a krajských úradoch ( Nitra, Trenčín, Banská Bystrica ), 

MV  SR ohľadne delimitácií písomností z týchto úradov na PÚ SR. 
 
g)   Edičná činnosť – sklad publikácií PÚ SR 
• archívu:     Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR č. 26, 27; Bibliografia 

pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za r. 1991 – 1995  
• spravovanie skladu publikácií PÚ SR 
• prebratie publikácií PÚ SR: - Pamiatky a múzeá 1 – 4/ 2002                                                     

- Kalvárie a krížové cesty na Slovensku                                         
- Výročná správa PÚ za rok 2001 
- Biografický slovník zvonolejárov na Slovensku  
- Bibliografia PS na Slovensku za rok 1991 – 1995                       

• predaj  publikácií v archíve a v predajniach po Slovensku a v Bratislave ( 
spolupráca  s kníhkupectvami ), sledovanie faktúr z predaja, likvidovanie faktúr 

• príprava publikácií pre Archeologický ústav SAV Nitra – knižnicu a zorganizovanie 
odvozu do  Nitry na AÚ SAV       

 
• počet publikácií na sklade k 1.1.2003:                                                     

názov počet 
Archaeologica historica 40 
Banská Śtiavnica,angl. 434 
Banská Štiavnica,slov. 636 
Bibliografia PS 1986 – 90 485 
Bibliografia PS 1991 – 95 815 
Folk architektur 571 
Ľudová arch.,slov. 1.diel 1081 
Ľudová arch.,slov. 2.diel 491 
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Trnavská univerzita 470 
Devín slov.       1258 
Devín angl.        523 
Devín nem.         648 
Kalvárie a krížové cesty         901 
Biograf. slovník zvonolej.         815 
CD – nástenné maľby 50 

 
h)  Knižnica 
• Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za rok 1996 – spracovanie excerpt 
• akvizičná činnosť – 223 knižničných jednotiek 
• monitoring dennej tlače 
• tematické bibliografie podľa požiadaviek bádateľov v knižnici   
• objednávka časopisov a periodik na rok 2003 
• likvidovanie faktúr 
• zaslanie povinných výtlačkov publikácií PÚ SR 
• výmena – distribúcia: - Pamiatky a múzeá č. 4/2001, 1,2,3/2002 

- Informátor č.26 a 27 
- ostatné ústavné publikácie podľa požiadaviek 

• výpožičná a konzultačná činnosť: 442 výpožičiek 
 
i)  Odborná spolupráca, účasť na konferenciách, služobných cestách, 

školeniach 
• Archív pravidelne spolupracuje s FA STU, FFUK – katedra etnológie, archeológie,  

muzeológie... SNM, OMH Budapešť, Památkový ústav Brno a Praha, AÚ SAV 
Nitra,  Umenovedný ústav SAV, Národný archív, Ministerstvo vnútra, sekcia 
verejnej správy                   

• Školenia 
- Ochrana pamiatok – kurz ukončený záverečnými skúškami 
- WinASU – školenie k automatizovanému systému úradu 

 
j) Využívanie archívnych a knižničných fondov: 
     Informačná činnosť a sprístupňovanie fondov sa zabezpečuje formou štúdia 
v bádateľmi Pamiatkového úradu SR, reprodukovaním dokumentov, výpožičnou 
a konzultačnou činnosťou.  V roku 2002 zamestnanci archívu spracovali  cca 2112 
výpožičiek z fondov.  Počet bádateľov : 664   
k)  Výnosy archívu  
• za služby v archíve a predaj publikácií PÚ : 174 610.- 
• sponzorský dar – napaľovačka do počítača na CD v hodnote 6000.- Sk 

                televízor Thomson do študovne v hodnote 9000.- Sk  
 
l)  Rôzne: 
• pravidelná aktualizácia stránky na internete – archív, knižnica, edičná činnosť 
• činnosti v depozite archívu: upratanie dokumentácií na regáloch, presťahovanie 

časti fondov, preukladanie zameraní v lístkovniciach, uloženie publikácií PÚ SR 
• spolupráca pri organizovaní Nostalgie 2002 – prezentácia a predaj publikácií PÚ 

SR 
• spolupráca s inými odbormi PÚ SR pri plnení úloh PÚ SR 
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4. Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR 
podľa  schváleného rozpisu lokalít.                           
  

        Z: OVŠS 
                                       S: OOA, OŠIS, OdGD,  
       KPÚ, ÚGR–odd. právne a kontrolné 

 
V podmienkach Pamiatkového úradu od 1.4.2002 bol stanovený na základe nového 
PHÚ Pamiatkového úradu SR, schváleného MK SR, nový harmonogram plnenia 
úlohy: 
 
 a) zhodnotenie plnenia úlohy za r. 2000 a 2001  

T: 05/2002 
     V priebehu apríla bol vyhodnotený doterajší priebeh plnenia úlohy za roky 2000-
2001. Na základe tohto vyhodnotenia a pri prihliadnutí k novej úlohe Pamiatkového 
úradu SR ako výkonného orgánu štátnej správy bola schválená zmena v prístupe k 
riešeniu úlohy tak, aby sa veľká rozpracovanosť úlohy eliminovala. S týmto zámerom 
bol prepracovaný systém ďalšieho riešenia úlohy prostredníctvom tímu 
zodpovedných riešiteľov na jednotlivých KPÚ a pracoviskách. Riešilo sa 
intenzívnejšie zapojenie externého odborného prostredia (MÚOP Bratislava, FA STU 
Bratislava, FFUK Bratislava, SAV) do plnenia tejto úlohy. Nedoriešenou otázkou, 
najmä vo vzťahu k pamiatkovému fondu Bratislavy a západoslovenskému regiónu, 
bolo dlhodobé odmietnutie Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy spolupracovať pri 
sprístupnení NKP.   
 
 b) stanovenie úloh vyplývajúcich z hodnotenia 
                                                                            T: 06/2002 
 
Na základe rozhodnutia definovaného v bode a) boli upravené rozpisy spracovávania 
aktualizačných listov na jednotlivé KPÚ a rozpis bol predložený v termíne 06/2002 na 
MK SR. K riešeniu boli uskutočnené viaceré porady, zamerané na vyjasnenie 
postupov a zodpovedanie niektorých odborných problémov, ktoré komplikovali 
priebeh aktualizácie.  
Do spracovávania aktualizačných listov sa intenzívnejšie zapojilo externé odborné 
prostredie (MÚOP Bratislava, FA STU Bratislava, FFUK Bratislava, oslovená bola aj 
SAV. 
Vďaka osobnej iniciatíve Mgr. Kľačanskej (KPÚ Trnava) sa podarilo doriešiť otázku 
aktualizácie v Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze, kde je povereným pracovníkom na 
základe listu na Arcibiskupskému úradu umožnená revízia.   
Postupné spracovávanie aktualizácie širšieho spektra NKP si vyžadovalo aj 
priebežné riešenie postupu, plnenia, odbornosti a metodiky úlohy, upresňovanie 
metodiky riešenia úlohy (na základe podnetov z KPÚ a pracovísk). 
Veľké množstvo práce si vyžadovala kontrola spracovaných AL. Osobitne HNKP a 
PP, zaslané zo stredísk a pracovísk za r.2000, 2001 a 2002 kontrolujú 
zamestnankyne OdVP (v r.2002 cca 1500 skontrolovaných AL). Prvú kontrolu 
NhNKP vykonávajú externistky. Druhú kontrolu v priebehu roka na seba preberalo 8 
spoluriešiteľov z OVŠS. 
Vo vzťahu k priebehu a plneniu revízie sa uskutočnilo zasadnutie odbornej sekcie 
hnuteľných a výtvarných pamiatok, na základe jej záverov boli upresnené metodiky 
riešenia a zaslané všetkým KPÚ a pracoviskám a odborným oddeleniam PÚ SR.  
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     V hodnotenom období boli spracované aktualizačné listy pre nasledovné počty 
NKP, vo vzťahu k plánu predloženému MK SR: 
 

druh NKP plán plnenie % 
NhNKP 616 591 96 
HNKP 776 656 84,5 

 
Tieto čísla sa vzťahujú len k prvotne spracovaným AL za sledované obdobie. 
Spracované AL sú následne prekontrolované z hľadiska vecného (spracovanie podľa 
metodiky) a terminologického (formulovanie popisov v súlade s terminologickým 
slovníkom), ako aj z pohľadu špecifikácie pamiatkových hodnôt. Pred definitívnym 
zaradením AL do ÚZPF musia byť chyby, zistené kontrolou opravené a chýbajúce 
časti doplnené.   
 
c) harmonogram na rok 2003 
                                                            T: 12/2002 
Príprava harmonogramu na rok 2003 uviazla na nedostatočnom zaslaní podkladov 
zo strany niektorých KPÚ, keďže nie všetci delimitovaní pracovníci zo štátnej správy 
predložili do konca roku 2002 spracovaný vzorový AL, na základe ktorého sa 
posudzovala vhodnosť zaradenia konkrétneho pracovníka do riešiteľského tímu. 
Druhou prekážkou uzatvorenia definitívnych harmonogramov do konca roku 2002 bol 
neujasnený stav spracovávania rozpisu za uvedený rok. Do 16.12. 2002 však boli na 
základe návrhov z KPÚ spracované predbežné harmonogramy. 
                                                          
5. Svetové kultúrne dedičstvo – monitoring 
 
a) zostavenie hlavných ukazovateľov monitoringu v súlade s aktuálnymi 
požiadavkami centra svetového dedičstva. 
                                                   T : 06/2002  
                                                                          Z :  OdVTM 
 
Termín zostavenia hlavných ukazovateľov monitoringu v súlade s aktuálnymi 
požiadavkami centra svetového dedičstva bol posunutý kvôli urýchlenému 
spracovaniu podkladu pre prerokovanie predbežného návrhu do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva na úrovni MK SR a následnému spracovaniu Predbežného 
návrhu na zápis na Zoznam SKD pre 8 lokalít:  
 Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku 
 Pamätník Chatama Sofera v Bratislava 
 Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami 
 Limes Romanus - rímske antické pamiatky na strednom Dunaji 
 Komárno - protiturecká pevnosť 
 Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice 
 Mesto Majstra Pavla - Levoča a kultúrna krajina Spiša 
 Tokajská vinohradnícka oblasť 

 
Úloha rozpracováva dielčie súčasti monitoringu, ktoré sú mimo kompetencie PÚ SR 
tak, aby sa monitoring mohol vykonávať v celom spektre sledovania potrebných 
údajov. Úloha zaslaná na MK SR v termíne 06/2002.  
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b)  napĺňanie údajov  v monitoringu u lokalít  na základe  údajov  z terénu:      
- Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí, 

      - Spišský hrad a pamiatky na jeho okolí, 
 - Vlkolínec, 
 - Bardejov.         
                                                                                 T: 12/2002                                         
        Z: OdVTM 
                                    S: príslušné KPÚ, OOA  

     Realizovaná kompletizácia informácii zo všetkých lokalít SKD, ktoré boli 
odovzdané až začiatkom roku 2002 – uloženie do počítača a založenie vytlačených 
pasportizačných kariet nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok – pamiatkových 
objektov – uskutočnená prezentácia na verejnom odpočte činnosti PÚ SR za r.2001. 

Na základe požiadavky Medzirezortnej komisie pri MK SR bola vypracovaná 
Analýza súčasného stavu lokalít zapísaných na Zozname svetového 
dedičstva zameraná na posúdenie zachovania hodnôt, na základe ktorých boli 
lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva. Bola zameraná na: 
• stručné uvedenie zmien, ktoré majú vplyv na autenticitu a integritu 

a zhodnotenie významných zásahov do chránenej lokality, čo sa týka zvýšenia 
alebo zníženia týchto faktorov, 

• informáciu o faktoroch, prinášajúcich problémy alebo riziká, 
• posúdenie zachovania hodnôt, ktoré umožnili zápis do Zoznamu svetového 

dedičstva. 
Obsahovala : 
* Výpis všetkých predpisov a opatrení prijatých k ochrane svetového 
kultúrneho dedičstva a ich účinnosť. 
* Závery a návrh opatrení v súvislosti s ďalším postupom ochrany 
pamiatkového fondu v lokalitách zapísaných do Zozname svetového dedičstva 
/zaslané na MK SR – 27.8.2002/ 

 
6. Pokračovanie v budovaní a napĺňaní databázy pre lokalitu Bardejov a 
Spišský hrad vo vzťahu k monitoringu svetového kultúrneho dedičstva SR  
                                              
                                                                         T: 12/2002 
                                                                         Z : OdVT 
                S: OŠIS,KPÚPrešov,OOA, OdGD 
 
a) geografický informačný systém (GIS) o SKD – Bardejov a Spišský hrad 
a pamiatky okolia   

                                                                      T:12/2002                                  
                                                                 Z: OdVTM, OŠIS 

                                                                             S: KPÚ Prešov, OOA, OdGD   
 

• prevedené zálohovanie databázy v ORACLE a prezentácia na verejnom 
odpočte činnosti PÚ SR, 

• aktualizácia databázy z AISPS nemohla byť prevedená kvôli zmenám 
v zdrojovej databáze – aktualizácii projektu AISPS, v nadväznosti na novú 
databázu SQL sa musí doriešiť zosynchronizovanie oboch systémov, následne 
bude prebiehať napĺňanie databázy pre určenú lokalitu, 

• keďže systematické napĺňanie tejto databázy si vyžaduje, aby sa min. 1 
odborný pracovník venoval problematike výhradne, pri súčasnom personálnom 
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obsadení odboru rieši napĺňanie pracovník na vojenskej náhradnej službe, 
ktorý vkladá aktualizačné listy z PHÚ 1/2001 do databázy, 

• spracovanie digitálnej mapy aktuálneho stavu lokality Spišské Podhradie a jej 
začlenenie do systému,  

• zdigitalizovanie archívnych podkladov - historických máp, starých fotografií, do 
systému sa včlenili fotografie aktuálneho stavu lokality, 

• do systému sa včlenili AL všetkých doposiaľ spracovaných lokalít SD a ich 
fotografií,  

 
b) zber a nahrávanie diapozitívov z archívneho fondu. 

                                                                           T:12/2002  
                                                                                Z : OŠIS, OOA 
V rámci riešenia úlohy sme vykonali prieskum možných partnerov pre kúpu 
vhodného softvéru, rokovania s vybranými partnermi a bol zakúpený ďalší softvér 
aplikácie GIS. 
Fotofond bol rozšírený o ďalšie digitálne snímky a bude dopĺňaný aj do aplikácie AIS 
OP SQL. 
 
c) vypracovanie inventára k lokalite Spišský hrad – digitálna fotodokumentácia 

                                                                           T: 12/2002   
                           Z: OOA 
                                                                                 S: OdVTM, KPÚ Prešov 
Realizovaný výber fotografií a diapozitívov lokality Spišský hrad a pamiatky okolia 
z archívneho fondu a ich digitalizácia a nahrávanie, spracovávanie digitálnej 
fotodokumentácie lokality v teréne. 
 
 
7.  Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy kultúrnych pamiatok za rok 2001. 

                                                            Z: OdPÚ 
a) spracovanie podkladov                                   
         T: 03/2002 
V prvom i druhom štvrťroku 2002 spočívalo ťažisko úlohy na RS a ich pracoviskách, 
resp. KPÚ a ich pracoviskách. Spracovávali údaje o akciách obnovy kultúrnych 
pamiatok ukončených počas minulého roku, ktoré v rámci svojej kompetencie 
sledovali, alebo metodicky usmerňovali.  
KPÚ Bratislava, KPÚ Banská Bystrica a jej pracovisko Lučenec dodali podklady po 
viacerých urgenciách až v priebehu júla a augusta. 
 
b)  vyhodnotenie      

                                                                                     T: 11/2002    
                                                                                     Z: OOP 

Po prekonzultovaní dodaného materiálu so spracovateľmi podkladov, doplnení a 
korekcii údajov boli spracované v PC vyhodnotenia akcií obnovy a zároveň vytlačený 
výsledný elaborát pozostávajúci z dvoch častí, ktorý je zostavený zhodne so 
štruktúrou Pamiatkového ústavu v roku 2001. Na začiatku 1. časti elaborátu je 
tabuľkovou formou uvedená sumarizácia všetkých akcií obnovy podľa jednotlivých 
regiónov pri rozlíšení stavebnej obnovy nehnuteľných NKP a reštaurátorskej obnovy 
nehnuteľných NKP, nehnuteľných súčastí NKP a hnuteľných NKP, ako aj 
s vyznačením hodnotenia z hľadiska kvality vykonaných prác a rešpektovania 
pamiatkových hodnôt objektov. Za ňou nasledujú jednotlivé formuláre všetkých 
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ukončených akcií obnovy spracované jednotnou metodikou, radené podľa 
regionálnych stredísk a ich pracovísk. 
Prehľadná tabuľka s počtom vyhodnotených obnov a termínom zaslania podkladov: 
 
RS+pracoviská      počet akcií        stavebná      reštaurátorská      zaslanie podkladov 
                                                           obnova        obnova    
BRATISLAVA       7                    4                     3 06.08.2002 
TRNAVA       8                    7                     1 28.06.02 
NITRA       4                    4                     0 04.04.02 
NOVÉ ZÁMKY       3                    2                     1 08.03.02 
TRENČÍN     26                   21                    5 1.04.02 
TOPOĽČANY 
BOJNICE 

      3                    3                     0 
      2                    0                     2 

20.03.02 
25.03.0 

B.BYSTRICA       0 26.06.02 
B. ŠTIAVNICA       6                    3                     3 25.06.02 
KREMNICA       2                    1                     1 11.04.02 
LUČENEC       5                    4                     1 10.07.02 
ŽILINA       4                    1                     3 13.03.02 
MARTIN viď Žilina  
RUŽOMBEROK viď Žilina  
PREŠOV      3                     2                     1 25.03.02 
BARDEJOV      0 02.04.02 
LEVOČA    21                   19                     2 26.03.02 
POPRAD      3                     3                     0 15.04.02 
KOŠICE      4                     4                     0 25.02.02 
MICHALOVCE      8                     6                     2 27.03.02 
ROŽŇAVA      9                     4                     5 05.04.02 
Spolu  117                   87                   30  
 
 
8. Aktualizácia katalógu pamiatok ponúkaných na predaj a využiteľných 

v cestovnom  ruchu. 
                                                                                  T: 10/2002   
                                           Z: OŠIS 
Katalóg bol spracovaný do HTML a DOC formátu, napálený na CD ROM, ktorý sme 
uviedli na „Expo Nostalgia 2002“ v novembri. O CVD ROM je záujem aj v zahraničí. 

 
9.  Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na      
internetovej  stránke www.pamiatky.sk.  

                                                                   T: 06, 10, 12/2002 
 Z: OŠIS 

Stránka bola od 1.1.2002 priebežne aktualizovaná, najmä: 
• Výročná správa Pamiatkového ústavu za r. 2001 
• Správy o odpočte činnosti Pamiatkového ústavu za r.2001 
• Katalóg pamiatok ponúkaných na predaj a využiteľných v cestovnom  ruchu  
• Štatistiky k 1.1.2002 
• Zmeny stránky súvisiace s transformáciou ústavu na úrad: 
- Smernica o slobodnom prístupe k informáciám z 15.12.2002 
- Aktuality ako Workshop v Banskej Štiavnici, Nostalgia EXPO 2002. 
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10. Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
 
a) Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991 – 1995,   
vydanie. 

                                                                                       T: 12/2002   
                                                                   Z: OOA 

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991 – 1995, spracovaná 
Mgr. M. Mojžišovou, bola vydaná a prezentovaná počas podujatia „NOSTALGIA 
EXPO“ v novembri 2002. 

 
b) Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v 2. tisícročí. 

                                                                            T: 12/2002   
                                                        Z: ÚGR 

Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v 2. tisícročí (autor Juraj 
Špiritza) vyšiel v stanovenom termíne v náklade 1000 ks a bol prezentovaný v rámci 
podujatia „NOSTALGIA EXPO 2002“. 

 
c) Zborník prednášok z Výročnej konferencie pri príležitosti 50. výročia 
založenia  PÚ 

                                                                                         T: 12/2002   
                                                        Z: ÚGR 

Zborník prednášok z Výročnej konferencie pri príležitosti 50. výročia založenia PÚ 
bude vydaný po rozhodnutí vedenia PÚ SR v I. polroku 2003. 

 
d) Výstava Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe 

                                                                                        T: 04/2002   
                                                                          Z: ÚGR,KPÚ Žilina 

Vernisáž výstavy Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe sa uskutočnila dňa 
5. 4. 2002 v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Od júna 2002 výstava putovala 
v rámci krajín V4 a celej Európy.  
Doteraz bola výstava prezentovaná: 
- jún 2002 – Budapešť 
- august 2002 – Nyregyháza 
- september 2002 – Rožňov pod Radhoštěm 
- október/november 2002 – Lipsko 
- november 2002 – Strasburg 
- december 2002 – Bratislava (Nostalgia Expo) 
- december 2002 – Budapešť 
 
e) Účasť na 4. ročníku veľtrhu „Nostalgia Expo 2002“ na jeseň v roku 2002 

                                           T: 11-12/2002 
           Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností 
           S: ÚVŠS, ORA 

V rámci 4. ročníka veľtrhu „Nostalgia Expo 2002“ sa dňa 27. 11. 2002 uskutočnili 
sprievodné podujatia, v rámci ktorých PÚ SR prezentoval svoje publikácie: „J. 
Špiritza - Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v 2. tisícročí“, „H. 
Mojžišová - Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991-1995“, 
„Výročná správa PÚ SR“ a „Vademecum vlastníka. Príručka pre vlastníka kultúrnej 
pamiatky“. Dňa 29. 11. 2002 sa uskutočnila vernisáž výstavy „Drevená sakrálna 
architektúra v Strednej Európe“. Oblastné reštaurátorské ateliéry prezentovali na 
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veľtrhu dva drevené polychrómované reliéfy: „Ježiš nesie svoj kríž“, „Lúčenie Ježiša 
s matkou“-  z Kalvárie  v Banskej Štiavnici a ikonu sv. Michala archanjela 
z dreveného kostolíka v Príkrej.  
Odbor výkonu štátnej správy PÚ SR zabezpečil výrobu a inštaláciu výstavy 
„Predbežný návrh lokalít do Zoznamu svetového dedičstva“.  

  
f) Účasť na medzinárodnom veľtrhu “Denkmal 2002” v Lipsku na jeseň v roku  
2002. 

     T: 10-11/2002    
Z: ÚGR - ref. edično-propagačných činností ref. 

vnútorných a zahraničných vzťahov 
S:OdA,OŠIS,OOA,CHTO,OdGD,ORA, KPÚ 

Žilina 
V dňoch 30. 10. – 2. 11. 2002 sa uskutočnil v Lipsku už tradičný odborný veľtrh 
DENKMAL. Výstava bola zameraná na priemyselnú architektúru, technické pamiatky 
a drevenú architektúru. Pri tejto príležitosti bola dňa 30. 10. 2002 v Infocentre 
prezentovaná výstava „Drevená sakrálna architektúra v Strednej Európe“. Veľtrhu 
Denkmal sa zúčastnilo spolu 11 zamestnancov PÚ SR. 
Pracovníci Odboru výkonu štátnej správy PÚ SR zabezpečili vypublikovanie 
vybraných objektov v katalógu burzy nehnuteľností, prezentáciu prednášok o 
technických pamiatkach na Slovensku, ako aj účasť zamestnancov PÚ SR v 
diskusnom fóre na tému „Drevené kostoly a ich obnova“. K tejto diskusii bola 
pripravená tematická výstava.   
 
 g) Príprava a realizácia cyklu podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva 2002 v SR.  

                                                                                            T :09/2002  
                                                          Z : ÚGR,KPÚ 
V dňoch 6. a 7. septembra 2002 sa pod záštitou Rady Európy konal 11. ročník 
podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre. Spoluorganizátorom tohto 
podujatia bol aj KPÚ Nitra. Tohtoročné Dni európskeho kultúrneho dedičstva boli 
zamerané na cirkevné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti. Toto podujatie 
patrilo do cyklu aktivít konaných na Slovensku v rámci Roka kultúrneho dedičstva. 
V piatok 6. septembra sa konalo slávnostné otvorenie a zároveň aj uvedenie 
publikácie „Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku“. V tento deň sa uskutočnilo okrem 
iného aj odovzdanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá. V sobotu sa konalo 
kolokvium „Cirkevné pamiatky – pramene kultúry a vzdelanosti“ v Ponitrianskom 
múzeu, ďalej prehliadka Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. V Katedrále 
na Nitrianskom hrade sa v rámci Pribinových slávností konala slávnostná svätá omša 
a popoludní sa uskutočnil historický sprievod zo Župného námestia na Pribinovo 
námestie. 
 
Úlohy splnené mimo Plánu hlavných úloh: 
• Evidencia vitráží– zapracovávanie umelecko-historických popisov do AR a 

zhotovovanie evidenčných listov (EL) vitráží – II.etapa (v priamej náväznosti na 
plnenie úlohy PHÚ č.1/2001 sú etapy vyhotovovania EL vitráží zhodné 
s etapami revízie ÚZPF, kde k spracovaným objektom v príslušných lokalitách 
budú dodané aj EL vitráží + 1 ks EL bude na OVP ako osobitná kartotéka). 

• Doplnenie a upravovanie správy o vedecko-výskumnej činnosti PÚ podľa 
požiadavky MK SR.  
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• Spolupráca na príprave grantu Japonskej vlády.  
• Koordinácia spoločnej maďarsko-slovenskej úlohy: Výskum a dokumentácia 

stredovekých nástenných malieb v Karpatskej kotline. 
• vydanie publikácie: Čičo, M. - Kalinová, M. - Paulusová, S. a kol.: „Kalvárie a 

krížové cesty na Slovensku“ – súčasť medzinárodného projektu tematického 
súpisu pod názvom „ Atlas Svätých vrchov, kalvárii a  devocionálnych komplexov  
v Európe“ pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 1999 s dokumentačným 
centrom v Piemonte v Taliansku. 

•  KPÚ Košice spoluorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu „Účelové  
múzejné budovy - včera dnes a zajtra“ (29.-31.5.2002, Košice) 

• KPÚ Žilina spoluorganizoval slávnostné odovzdanie medzinárodného ocenenia 
Europa Nostra Awards 2001 v kategórii „Restoration of the Building” na objekt 
Slovenskej Sporiteľne, a.s., mestskej pobočky v Martine (za komplexnú obnovu 
budovy). Prítomní zástupcovia MK SR, PÚ SR, Slovenskej Sporiteľne, a.s. a 
samosprávy mesta Martin. 

• pripomienkovanie návrhu zákona o nezákonnom vývoze 
• správa vo veci návratu slovenského kultúrneho dedičstva z Maďarska 
• vedenie evidencie vydaných rozhodnutí a odborných stanovísk v oblasti 

archeológie 
• spolupráca s AÚ Nitra pri výkone štátnej správy 
• príprava podkladov pre Archeologickú radu pri MK SR 
• spolupráca pri riešení archeologického výskumu Ba - Rusovce 
• Vypracovanie a prepracovávanie verzií návrhu vykonávacej vyhlášky a 

vypracovanie podkladu k dôvodovej správe k vykonávacej vyhláške 
• Aktualizácia projektu trilaterálnej spolupráce na rok 2002– Trebišov – 

mauzóleum –   spolupráca pre MK SR   
• Vypracovanie odbornej časti ponuky a organiz. zabezpečenie skompletizovania 

ponuky PÚ do verejnej súťaže vypísanej MK SR “Celoslovenské zmapovanie a 
výskum vitráží na Slovensku”  

• Pre MK SR – na základe podkladov KPÚ Prešov zaslanie tipov na reštaurovanie 
drevených kostolíkov východného Slovenska a ich mobiliárov v rámci deblokácie 
dlhov Ruskej federácie. 

• Ďalšie podklady pre MK SR o výške finančných prostriedkov potrebných pre 
uvedené reštaurovanie drevených kostolíkov. 

• Spracovávanie revízie vyhlásených PZ: V prvej fáze bol prevedený prehľad 
všetkých materiálov týkajúcich sa PZ, ktoré sa nachádzajú  v archíve. Je 
vyhotovený zoznam lokalít s údajmi: inventárne číslo, návrh na vyhlásenie, 
vyhláška, zásady pamiatkovej starostlivosti, historické mapové podklady, 
súčasné mapové podklady, súvisiace materiály (ÚPD). Tieto materiály sú 
postupne preverované. 

• vypracovanie žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov z všeobecnej 
pokladničnej správy: „Publikovanie a budovanie geografického informačného 
systému pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk Slovenskej 
republiky“ – následne pridelenie finančných prostriedkov – výber firmy – nákup 
hardvéru a softvéru, koordinácia  

• OdVP vypracovalo 78 podkladov pre rozhodnutia MK SR o vývoze vecí kultúrnej 
hodnoty (Komisia pre ochranu súčastí KD),  

• Návrh metodiky k spracovaniu zásad ochrany pamiatkových území (OdPÚ 
12.02) 
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• príprava podkladov k európskemu projektu zameranému na výskum, 
reštaurovanie, údržbu a turistické využitie kalvárií - Interreg III. 

• účasť vo výberovej komisii verejnej súťaže na reštaurovanie kaplnky vo Sv. 
Antone 

• účasť na zasadnutiach byra a výboru pre svetové dedičstvo 
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok zorganizovali: 
• KPÚ Košice: 
     - diskusné fórum 18.4.2002 pre odbornú verejnosť (hlavná téma: nový zákon o 

ochrane pamiatkového fondu), 
     - rozhovor pre STV: „Kultúrne pamiatky a reklamné označenia“ - do relácie o Dni 

pamiatok, 
• pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči: 
     - odborné prednášky pre stredné školy, 
     - výroba panelu s prezentáciou NKP v meste Spišské Vlachy, 
• pracovisko Rožňava: 

- prezentácia výstavy „Ľudová architektúra Gemera - Malohontu“ v ZŠ v 
Gemerskej Polome (pre spádovú oblasť ZŠ na trase Betliar - Dobšiná). 

 
Aktívna publikačná činnosť: 

K. Kosová : Der Denkmalschutz in der Slowakei. Denkmalpflege in  
Niederosterreich. Band 27, St.Polten 2002, s.46- 49. 

• 

• 

• 
• 

K. Kosová : K založeniu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ...Pamiatky 
a múzeá 2/2002, s.2-3 
V.Jablonický – K.Kosová : Podhodnotená starostlivosť o pamiatky. 
Rozhovor v časopise Verejná správa č.18/2002,s.2-4. 

• Pinčíková, Ševčíková, Kravjanská, Dvořáková, Veľasová - Atlas Slovenskej 
krajiny - 8 autorských máp s pamiatkovým fondom. 

• Dvořáková V.: Zákon o ochrane pamiatkového fondu, Stavebnícka ročenka 2003, 
vydavateľstvo Jaga group v.o.s. Bratislava 2002, str. 159-162 

• Dvořáková V.: Pamiatková ochrana vidieckych sídiel , PaM 4/2002, str.12-17 
• Dvořáková V.: Bamijánski budhovia a ničenie kultúrneho dedičstva, PaM 1, 

str.66-67 
• Dvořáková V.: Predbežný návrh kultúrneho dedičstva do Zoznamu Svetového 

kultúrneho dedičstva (UNESCO), PaM 2/2002 
• Dvořáková v., Husovská Ľ.: Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných 

dokumentoch ICOMOS, I. diel, Kontakt plus s.r.o. Bratislava 2002 - zostavenie 
publikácie 

• Dvořáková V.: Report on activities towards preinventory in Slovak Republic, in El 
Patrimonio intangible y otros aspectos relativos a los itinerarios culturales, 
Gobierno de Navarra, 2002, str. 135-137 

• Fajglová K.: Nájomné domy v prvej polovici 20. stor. v Bratislave, PaM 2/2002 
• Gojdičová S.: Obnova kultúrnych pamiatok v rokoch 1999-2000, Stavebnícka 

ročenka 2003, vydavateľstvo Jaga group v.o.s. Bratislava 2002, str. 163 
• Haberland D.: Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste n.Váhom, PaM 

2/2002 
• Kalinová M. - Čičo,M. - Paulusová,S. a kol.: „Kalvárie a krížové cesty na 

Slovensku“ , Bratislava 2002 
• Kalinová M. : Neologická synagóga v Trenčíne, PaM 2/2002, str. 18-20 
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• Kalinová M. - Paulusová S.: Kalvárie a krížové cesty v regióne Nitry, PaM 3/2002, 
str. 18-23  

• Katkinová J. : Pôsobnosť zákona NRSR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v oblasti archeológie, Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri 
SAV, č.2, roč. XIII, 

• Moncoľová M.: Ždiar a Osturňa, problémy ich ochrany a obnovy, PaM 4/2002 
• Moncoľová M.: Krásy ľudovej architektúry, Nové línie 1/2002 
• Ševčíková – Vypracovanie posudku na publikáciu o Kalváriách a Krížových 

cestách na Slovensku, na základe preštudovania celej úvodnej state a niekoľkých 
príkladov konkrétnych kalvárií a následných konzultácií so spracovateľkami 

• Ševčíková - Vypracovanie reakcie PÚ na články o synagóge Sereď + listy 
denníkom SME a Práca  

• Ševčíková - Pre MK SR a pre Partners Production s.r.o. – príprava textových 
podkladov a výber fotodokumentácie z reštaurátorských akcií – na pohľadnice a 
propagačné materiály MK SR a fondu Pro Slovakia 

• Ševčíková - Informácie o obnove Mohyly M.R.Štefánika na Bradle do 
pripravovanej publikácie V.Apfela. 

• Veľasová – Szerdová Ľ., Dudáš. M – historická architektúra mesta Bytča, 
príspevok do monografie 

• Arce. D – ohlas na príspevok: „Do We Need Change or Quo Vadis Restoration?“ 
In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 2002 

• Liptayová Z. – príspevky: „Vlkolíne – súčasť svetového kultúrneho dedičstva“ a 
„Podbiel“, PaM 4/2002 

• Dudáš M. – príspevok „Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Čičmany“, 
PaM 4/2002 

• KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza v spolupráci s r. k. cirkvou, farnosť Lazany -  
Oltár sv. Floriána Lazany, bulletin pri príležitosti reštaurovania bočného oltára sv. 
Floriána, 11/2002 

• Reštaurovanie oltára sv. Floriána v Lazanoch – pre Slovenský rozhlas, štúdio 
Banská Bystrica, 30.11.02 a štúdio Slovensko, 1. 12. 2002 

• Sv. Barbora – ikonografia a pamiatky na Slovensku – pre Slovenský rozhlas, 4. 
12. 02, článok v Považskom hrade v regionálnych novinách 

• PhDr. Jurkovič – „Tajomstvá meštianskych domov“–DNEŠOK, 12/2002 
• PhDr. Ilievová, Ing. arch. Viršík – „Pamiatková zóna v Nitre“ –PaM 3/2002 
• Dr. Habáňová G. – Habánsky dvor vo Veľkých Levároch a Automatizovaný 

register Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR – PaM 4/2002 
• Poláková, M.: Oživené pamiatky. In: Prešovský večerník 18.4.2002. 
• Uličný, M.: Poklady šošovky. In: Prešovský večerník 18.4.2002. 
• Kubeková, L.: Dvojkrídlová fantázia. . In: Prešovský večerník 18.4.2002. 
• Petranská, D.: Bosákova banka. In: Arkáda, číslo 1/2002. 
• Petranská, D.: Obnova starého divadla v Prešove. In: Pamiatky a múzeá, č. 

1/2002. 
• Petranská, D.: Šarm secesie. In: Prešovský večerník 18.4.2002. 
• Petranská, D.: Deväť múz umenia. In: Prešovský večerník. 17.1.2002. 
• Petranská, D.: Musíme reagovať. In: Prešovský večerník 6/2002. 
• Semanová, E.: Veď zatiaľ nehorí – Kmeťovo stromoradie v Prešove. . In: 

Prešovský večerník 18.4.2002. 
• Pappová, J.: Dom zvonárskeho majstra. . In: Prešovský večerník 18.4.2002. 
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• Vološčuk, P.: Cestujeme Karpatami – drevené kostolíky a zvonice, Vydavateľstvo 
AN Prešov 2002, vyhotovenie textov k fotografiám. 

• Lukáč, G. – Uličný, M.: Predbežné výsledky archeologického prieskumu na 
Radničnom námestí v Bardejove. In: Bardkontakt 2002, s. 37-47. 

• Lačná, I.:Podtatranské noviny, informácie o Medzinárodnom dni pamiatok 
a historických sídiel, (18. apríl 2002). 

• Lukáč, G:  príspevok v odbornom časopise Dzieje Podkarpacia na tému 
Najstaršia sakrálna architektúra v Šariš 

• Gembický, J. - Ďurišová, M.: Epigrafické pamiatky z Keceroviec. In: AVANS v 
roku 2001. Nitra, v tlači 

• Ďurišová, M.: Výskum v Seni. In: AVANS v roku 2001. Nitra, v tlači 
• Ďurišová, M.: Pešia zóna Košice 2001. Pohľad archeológa. In: Zborník prednášok 

na tému “Problematika mestských pamiatkových centier”, Bardejov, 2002, str.83-
87 

• Gembický, J.: Ploské – rímskokatolícky kostol, reštaurovanie nápisu na omietke. 
In: Zborník “Omietka. Ochrana a krása architektúry”, Bratislava 2002, str. 11-17 

• Markušová, K.: Košické múzeum. In: Zborník medzinárodnej vedeckej 
konferencie Účelové múzejné budovy včera, dnes a zajtra, VSM Košice 2002, str. 
77-92 

• Markušová, K.: Pastofóriá vo východoslovenských kostoloch. In: Korene 
európskej civilizácie. Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia III-IV. VEDA, 
SAV Bratislava 2002. Str. 365-380 

• Markušová, K. - Mokriš, R.: Pešia zóna Košice 2001. Pohľad architekta – 
pamiatkára. In: Zborník prednášok na tému “Problematika mestských 
pamiatkových centier”, Bardejov, 2002, str.  

• Halásová, A. - Schmiedlová, M.: Pamiatky židovskej architektúry v Košiciach. 
Košice, 2002 (monografia, počet strán: 60) 

• Labudová, Z.: Omietka v architektonickej moderne. Explikácia na tzv. Zahlerovom 
dome, Rooseveltova 3, Košice, architekt Ľudovít Kozma, r. 1913. In: Zborník 
“Omietka. Ochrana a krása architektúry”, Bratislava 2002, str. 19-23 

• Labudová, Z.: Niveau stable. In: Profil 4/2001, str.92-100 (vyšlo v r.2002) 
• Labudová, Z.: Oddelenie tvorby hračiek a dekoratívnych predmetov na ŠÚV 

Kremnica. In: DE-SIGN-UM 3/2001, str.56-57 (vyšlo v r. 2002) 
• Kušnierová, E.: Problematika farby strešnej krytiny v pamiatkovej obnove. In: 

Eurostav č.1/2002, str.26 
• Kušnierová, E. - Šmelková, E.: Prežije starý kúpeľný dom v Tatranskej Lomnici? 

In: Arkáda č.1/2002 
• Kušnierová, E. - Šmelková, E.: Smutné zrúcaniny. In: Arkáda č.1/2002 
• Kušnierová, E. - Šmelková, E.: Középkori freskók Gömörben. Recenzia 

publikácie. In: Arkáda č.1/2002 
• Ing. arch. Renáta Lieskovská: článok s názvom „Špania Dolina“, In.: Pamiatky a 

múzeá č. 4/2002, 
• Ing. arch. Hojčková, Anna Puškárová: článok s názvom „Vinohradnícke domčeky 

v Sebechleboch, In.: Pamiatky a múzeá č. 4/2002, 
• Mgr. Fillová Ľubica, PhDr. Marta Mácelová, Mgr. Michal Šimkovic: článok    
      s názvom „Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na  
      začiatku 16. storočia“, In.: Archaeologia historica 27/02, zborník príspevkov  
      prednesených na XXXIII. Konferencii arecheológov stredoveku v Brtnici, AÚ AV   
      ČR Brno 2002,  s. 355-370 
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Ing. arch. Katarína Vošková: „Pamäť tradičného stavebného remesla“ – in  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

      Remeslo/Umenie/Dizajn č. 4/2002 (str. 10-11), 
Ing. arch. Iveta Chovanová: „Banská Štiavnica, Nám. sv. Trojice 23, metodika       
obnovy SZ nárožia fasády“ in: Omietka, ochrana a krása architektúry, zborník   
príspevkov odb. kolokvia NOSTALGIA Expo, 28. 11. 2002, Bratislava, 
Ing. arch. Iveta Chovanová: „Urbanistické a architektonické hodnoty Banskej  
Štiavnice a okolia“ in: Banká Štiavnica – svedectvo času, štúdio Harmony Banská  
Bystrica, december 2002, 
Mgr. Andrea Gregová: „Okná do minulosti: vitráže“ in: Štiavnický život č.14, júl    
2002, 
Mgr. Andrea Gregová: „Okná do minulosti: vitráže, II. časť“ in: Štiavnický život č.  
15, august 2002, 
Mgr. Andrea Gregová: „Okná do minulosti: vitráže, kostol sv. Kataríny“ in: 
Štiavnický život č. 16, august 2002, 
Mgr. Andrea Gregová: „Okná do minulosti: vitráže, kostol sv. Kataríny- 
pokračovanie“ in: Štiavnický život č. 17, september 2002, 
Ing. arch. Katarína Vošková: „Medzinárný workshop Materiály, techniky 
a technológie v pamiatkovej obnove“, in: Štiavnický život, máj 2002,   
Ing. arch. Iveta Chovanová: „Historický architektonický detail meštianskeho 
a baníckeho domu v Banskej Štiavnici– pozvánka na výstavu“, in: Štiavnické 
noviny, máj 2002, 
Mgr. Barbora Glocková: článok „Čo so sebou prináša obnova? (kopernická 
prelúdia)“, In: Kremnický rumaj – historicko –spoločenský občasník,  
Mgr. Ľuboš Kurthy článok „Problematika ochrany historických stavieb vo vzťahu 
k architektonickej tvorbe a stavebnej praxi“, In: Kremnický Rumaj – historicko –
spoločenský občasník, 
Mgr. Ľuboš Kurthy : článok „Nástenná maľba v meštianskom dome č. 38 
v Kremnici“, In: Kremnický Rumaj – historicko –spoločenský občasník,  
Hrašková Erika:  „Hlinené omietky na ľudovej architektúre ( príklad obnovy na 
objekte v Sucháni )“, In : Zborník z kolokvia Omietka, ochrana a krása 
architektúry, Bratislava 2002, s. 35 – 37. 
Hrašková, E. – Šimkovic, M. : Nové poznatky k opevneniu hradu Branč. In : 
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, Trnava 2002, s. 35 – 44. 
Dzurňáková,Z.: Klačanská K.: Objav nástennej maľby v kaplnkách kostola sv. 
Jána Krstiteľa v Trnave. In: PamiatkyTrnavy a Trnavského kraja 5. Zborník zo 
seminára zo dňa 4.12.2001, Pamiatkový ústav, reg. stredisko v Trnave, Trnava 
2002, s. 19-24 
Petrovič,R.: Architektúra a pamiatky :In: Sereď-dejiny mesta 
(zost.E.Vrabcová, R.Petrovič) Sereď 2002, s.319-336 
Petrovič,R.: spolupráca Vrabcová.E.,Mallá,P.: Doprava. In: Sereď-dejiny 
mesta,s.269-274 
Petrovič,R.: spolupráca Vrabcová,E.,Mallá,P.: Živnosti, obchod a priemysel 
In: Sereď-dejiny mesta, S.253-268 
Petrovič,R.: spolupráca Vrabcová E.: Osobnosti In.Sereď- dejiny mesta, s.345 - 
360 
Žemberová,R.: Rezervácia ľudovej architektúry v Plaveckom Petri. In: 
Pamiatky a múzeá č.4/2002 s.35-37 
Žemberová,R.: Hodnoty pamiatkového územia Habánskeho dvora v Sobotišti 
z pohľadu štátnej pamiatkovej starostlivosti. In: Habáni v Sobotišti – zborník 
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príspevkov zo seminára, Sobotište 2001, zostavilo Záhorské múzeum Skalica, 
2002. 
Petrovič,R. Cisársko-kráľovský soľný úrad v Seredi, In: Pamiatky Trnavy a 
Trnavského kraja 5, Zborník zo seminára konaného dňa 4.12. 2001, Trnava 2002, 
s.31-34 

• 

• 
• 

• 

Žuffová,J.: Nový pohľad na počiatky Trnavy. In: Pamiatky a múzeá 1/2002 
Žuffová,J.: Zostavenie zborníka a zabezpečenie tlače „Pamiatky Trnavy a 
Trnavského kraja 5“ 

 
Aktívna prednášková činnosť: 

K. Kosová : Kulturtourismus in der Slowakei. www.kulturgueterschutz.ch 
Prednáška na International Conference on the Protection of the Cultural Property, 
Bern 23.-25.9.2002 
K.Kosová : Aktuálne otázky ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. 
Prednáška pre poslucháčov katedry muzeológie FF UK Bratislava. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

K.Kosová : prednášky v Inštitúte pre verejnú správu v kurze Ochrana pamiatok na 
tému : Úvod do problematiky ochrany pamiatkového fondu, január – máj 2002 
K.Kosová : účasť na besede v STv- štúdio Banská Bystrica – relácia Téma : 
Ochrana kultúrnych pamiatok, apríl 2002. 
K.Kosová : rozhovor v zahraničnom vysielaní SRo k otázkam novej pamiatkovej 
legislatívy, apríl 2002 
K.Kosová : účasť na besede v SRo – relácia pod Pyramídou – na tému 
aktuálnych otázok ochrany pamiatkového fondu a nového pamiatkového zákona, 
máj 2002 
K.Kosová : účasť na besede vo vysielaní Rádia Slobodná Európa na tému 
programu financovania obnovy kultúrnych pamiatok „ Obnovme si svoj dom“ 

• Dvořáková,V.: Pamiatkový fond, jeho úloha a miesto pri revitalizácii krajiny na 
medzinárodnej konferencii Krajina-človek- kultúra, máj 2002, Banská Bystrica.  

• Dvořáková,V.: Problém zachovania autenticity a integrity slovenských lokalít 
zapísaných na zozname svetového dedičstva a ich menežmentu (kritériá, 
prístupy k ochrane a prax) na medzinárodnom workšope o technikách a 
technológiách v Banskej Štiavnici, máj 2002. 

• Dvořáková V.: prednášky v Inštitúte pre verejnú správu v kurze Ochrana 
pamiatok, téma : Úvod do problematiky pamiatkového fondu, január - máj 2002  

• Dvořáková V.: Prednáška pre poslucháčov AI NOVA na tému : Ochrana 
pamiatkového fondu na Slovensku, október 2002 

• Dvořáková V.: Proces povoľovania stavieb, údržby a obnovy KP a pamiatkového 
územia, Obnova kultúrnej pamiatky a nehnuteľnosti v pamiatkovom území - 
prednášky pre frekventantov tréningu Menežment kultúrnych pamiatok a 
historických objektov, Spišské Podhradie, september 2002 

• Dvořáková účasť na rozhlasovej besede o novom zákone 49/2002 v rámci relácie 
Zrkadlenie na stanici Devín, SRo, júl 2002  

• Fajglová K.: Rekonštrukcie a adaptácie technických pamiatok na Slovensku, 
prednáška na Denkmal v Lipsku, október 2002 

• Gojdičová S. : Interview o obnove KP, Hospodárske noviny 2.8.2002 
• Lacková,D.: Kamenné architektonické články s dominantnou figuratívnou zložkou 

v sakrálnej gotickej architektúre na Slovensku. na kongrese Asociácie Talianska 
pre rekonštrukciu a obnovu budov (ASS.I.R.C.CO) o sakrálnej architektúre, Rím 
18.-21.3.2002.   
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• Moncoľová: Informácie o novom zákone o ochrane pamiatkového fondu na 
Medzinárodnej konferencii: Urbanistické, architektonické a technické pamiatky 
vidieka (STU Bratislava) máj 2002. 

• Moncoľová: Informácie o novom zákone o ochrane pamiatkového fondu, 
Informácie SKA september 2002 
Mgr. Ševčíková - Rozhovor pre SRo – vysielanie pre zahraničných Slovákov o 
ochrane pamiatkových kostolov – vysielané 20.4.2002  

• 

• Mgr. Ševčíková - účasť na odbornom pracovnom seminári Komory reštaurátorov 
– Bojnice 26.-27.9., prednáška o nových právnych úpravách a novej legislatívnej 
situácii v oblasti ochrany pamiatkového fondu s aplikáciou na prax reštaurovania 
a spracovanie reštaurátorskej dokumentácie 

• Ing.arch. Ľ.Pinčíková – zorganizovanie celoslovenského odborného seminára so 
zahraničnou účasťou „ Miestne charakteristické znaky a ich využitie pri rozvoji 
vidieka“ – Kunovská priehrada, 30.9. – 1.10. 2002 – PÚ SR v spolupráci s NGOs 
ECOVAST a ICOMOS v rámci „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“, prednášky 
na seminári „ Geografický informačný systém o pamiatkovom fonde SR 
s perspektívnym využitím pre obce“ a „Využitie miestnych osobitostí pri rozvoji 
vidieka v Belgicku a Luxembursku“. 

• Ing. arch. Ľ. Pinčíková – prednáška „Cultural Landscapes in Conditions of 
Slovakia, Management on Tokaj Wine Region“ 12.12.2002 v Ríme 

• Ing. arch. Ľ. Pinčíková – prezentácia splou s Divay Gupta ( India), Lloyd 
Chapman ( USA), Luisa de Marco ( Talansko), Philip Segadika ( Botswana): „ 
Monitoring of Via Appia Antica Park“, 13.12.2002 Rím. 

• Arce D. – cyklus prednášok z dejín výtvarnej kultúry na Súkromnej akadémii 
vzdelávania, pobočka Žilina (počas školského roku) 

• Mešťa P., Krivošová J., Kissová (Arce) D. – Architektúra synagóg na Slovensku. 
Židovské múzeum SNB Bratislava, 2002 

• Dudáš M. – Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, séria prednášok na tému: 
Conservation of Vernacular Architecture in Slovakia (02/2002 a 11/2002) 

• Dudáš M. – prednáška – Wooden Church of All Saints at Tvrdošín and Preserved 
Area of Folk (Vernacular) Architecture of Podbiel – Principles of Conservation 
and Preservation. Medzinárodná konferencia „5th EC Conference – Cultural 
Heritage Research: a Pan – European Challenge“, Krakov, Poľsko 5/2002 

• Liptayová Z.  prednáška „Vlkolínec – súčasť svetového kultúrneho dedičstva, 
dôvody vyhlásenia a problémy ochrany“, seminár „Dřevené stavby. Pruzkum, 
dokumentace, ochrana, využití“ Rožnov p. Radhoštěm, Česká republiky, 09/2002 

• Dudáš M. – prednáška „Zdobený drevený portál v ľudovej zrubovej architektúre 
Kysúc“, seminár „Dřevené stavby. Pruzkum, dokumentace, ochrana, využití“ 
Rožnov p. Radhoštěm, Česká republiky, 09/2002 

• Dudáš M. – prednáška „Wooden Lutheram Churches of Slovakia“ Denkmal 2002 
Lipsko, Nemecko 11/2002 

• Babjaková Z. – prednáška „Ochrana pamiatkového fondu“ na Žilinskej univerzite, 
Stavebnej fakulty 

• Liptayová Z.  – príspevok „PRĽA na Slovensku – prezentácia pamiatkovej 
ochrany vo Vlkolínci a v Podbieli“ na seminári sekcie pre vernakulárnu 
architektúru ICOMOS Slovensko (Nostalgia Expo Bratislava, 11/2002) 

• Pamiatky stredoveku a ich uplatnenie v súčasnosti: Exkurzia na trase Poruba, r. 
k. kostol sv. Mikuláša biskupa – dejiny, ikonografia a reštaurovanie nástenných 
malieb; Turčianske Jaseno, kostol sv. Margita: ikonografia a reštaurovanie 
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nástenných malieb; Turany, r. k. kostol sv. Gála – stredoveký kostol 
a neskorogotický oltár sv. Kataríny; Martin, r. k. kostol sv. Martina, dejiny 
a ikonografia interiéru kostola – v rámci aktivít ku dňu pamiatok a k mesiacu 
kultúrneho dedičstva pre Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, 05/2002 

• R. k. kostol Nanebovzatia panny Márie v Prievidzi. Dejiny a ikonografia – 
prednáška na mieste pre gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, 04 
a 05/2002 

• Historické a výtvarné pamiatky Prievidze – prednáška s obhliadkou pamiatok pre 
Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, 05 a 06/2002 

• Dejiny a ikonografia r. k. kostola piaristov v Prievidzi – prednáška na mieste pre 
Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, 04 a 05/2002 a v rámci Fóra sv. 
Jozefa Kalazanského pre Piaristické gymnázium F. Hánaka v Prievidzi, 06/2002 

• Reštaurovanie súsošia kalvárie z Považskej Bystrice. Skica k problematike etiky 
reštaurovania, Komora reštaurátorov, 2 odborný seminár o reštaurovaní Bojnice, 
27. 9. 2002 

• Reštaurovanie bočného oltára sv. Floriána v Lazanoch – dejiny a ikonografia – 
pre r. k .cirkev, farnosť Lazany, 30. 11. 2002 

• PhDr. Ptáček „O vzťahoch historickej a postmodernej architektúry“ –– FF UKF 
• Ing. arch. Ondrejčíková „Pamiatky nášho mesta“ –– Gymnázium Nové Zámky 
• Ing. Ďuračka Prednáška o ochrane historickej zelene pre žiakov topoľčianskych  

škôl  
• Dr. Habáňová G. – Bratislava FFUK, katedra etnológie – 2 prednášky na tému 

etnokultúrne skupiny 
• Dr. Habáňová G. – Zvolen, Vysoká škola drevárska – 3 prednášky na tému 

ľudové staviteľstvo 
• Mgr. Betková K. – Bratislava, STU, fakulta architektúry – prednáška na tému 

pamiatková obnova Palugyaiho paláca v Bratislave 
• Vološčuk, P.: Stručný náčrt typológie východoslovenských drevených chrámov 

východného rítu. Prednáška odznela na medzinárodnom seminári Drevené 
kostolíky v Karpatskom euroregióne 25.9.2002 v Prešove. 

• Uličný, M.: Hrnčiarska výroba v Šariši v 12.-14. storočí. Prednáška odznela na 
medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku konanej v Opave, Česká 
republika v septembri 2002 

• Uličný, M.: Archeologický výskum na Radničnom námestí v Bardejove. 
Prednáška odznela na stretnutí Východoslovenských archeológov na Prešovskej 
univerzite. 

• Lukáč, G. – Uličný, M.: Predbežné výsledky archeologického prieskumu na 
Radničnom námestí v Bardejove. Seminár Bardkontakt 2002. 

• Lačná, I.: - prednáška „Kultúrne pamiatky Spiša“  pre študentov gymnázia 
Poprad,  konala sa v priestoroch Okresnej knižnice v Poprade, apríl 2002. 

• Ižvolt, P.: - účasť  na medzinárodnej odbornej konferencii o použití tradičných 
materiálov a techník v obnove pamiatok v Banskej Štiavnici v dňoch 27.05.-
01.06.2002 

• Ižvolt, P.: - účasť na medzinárodnej konferencii Manažment historických centier 
transformačných krajín v Pécsi, Maďarsko 7-9.11. 2002, prednáška “Nový 
pamiatkový zákon a transformácia štátnej správy “ 

• Ižvolt, P.: - prednášky pre študentov stredných škôl- Gymnázia, Strednej  
pedagogickej školy a Základnej umeleckej školy-výtvarný odbor 

 57 



• Lukáč, G.: - účasť na medzinárodnom seminári BARDKONTAKT v Bardejove 
s prednáškou „Výsledky archeologického výskumu Bardejov – Radničné nám.“ 
v auguste 2002. 

• Lukáč, G.: účasť na 34. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku 
v Opave (ČR) s prednáškou „Vývoj hradnej architektúry v slovenských 
Karpatoch“ v októbri 2002. 

• Lukáč, G.: účasť na medzinárodnej konferencii venovanej dejinám Spiša v Levoči 
s prednáškou „Včasnostredoveké osídlenie Spiša“ (do konca 12.stor.) v novembri 
2002. 

• Lukáč, G.:účasť na seminári 30 rokov archeologického výskumu na Spiši 
s prednáškou „Stredoveká archeológia na Spiši za posledných 30 rokov.  

• Gembický: Zvony Košíc v ozvenách storočí - relácia pre rádio Devín 
• Gembický: Zvonolejári v Košiciach - relácia pre SRo Rádio Regina Košice 
• Markušová: Odborná exkurzia pre študentov histórie a muzeológie Univerzity 

Miskolc po MPR Košice (apríl 2002) 
• Markušová: Odborná exkurzia pre archeológov Maď. národného múzea 

Budapest v MPR Košice a v okolí mesta Košice (september) 
• Markušová: Odborná exkurzia na tému “Dobré a zlé príklady ochrany 

pamiatkového fondu na území MPR Košice” pre starostov obcí okresu Košice-
okolie 

• Kušnierová: Prednáška s videom o pamiatkach z vlastnej tvorby (v spolupráci s 
STV Košice) pre učiteľov dejepisu okresu Rožňava, február 2002 

• Kušnierová: Prednáška o ruskej barokovej architektúre a umení peredvižnikov 
pre učiteľov ruského jazyka a výtvarnej výchovy okresu Rožňava, apríl 2002 

• Tököly: príprava a organizácia odbornej exkurzie po pamiatkach Rožňavy, 
Gemera a Novohradu  -  pre poslucháčov Egerskej letnej univerzity, ako i pre 
niekoľko skupín odborníkov z Maďarska 

• Kušnierová: odborná exkurzia pre pracovníkov Múzea Betliar po trase Gotickej 
cesty 

• Markušová: účasť ako predseda sekcie na medzinárodnom seminári Tagung für 
Kleindenkmalforschung, Komárno, 9.-11.5.2002 

• Mgr. Peter Mosný - prednáška „ praveké osídlenie Žiarskej kotliny „ pre učiteľov 
stredných škôl v Žiari  nad Hronom,  
Mgr. Peter Mosný - prednáška „ Archeologický výskum v Žiari nad Hronom a jeho 
výsledky „ pri  príležitosti Moysesových dní,  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mgr. Peter Mosný - prednáška „ Mestské múzeum v Žiari nad Hronom „ pre Klub 
dôchodcov v Žiari nad Hronom, , 
Mgr. Anna Skelton - prednáška „Výtvarné stvárnenie dreva v Podpoľaní “  -  kríže, 
pre školy v Detve, 03/2002,  
Mgr. Anna Skelton - prednáška „Symbol, ornament vo výtvarnom prejave “, 
Podpolianske múzeum Detva, pracovníci  osvety, učitelia Detva, 09/2002,  
Mgr. Ľubica Fillová -  prednáška „Význam diela Andreja Stollmanna pre poznanie 
stavebno-historického vývoja Banskej Bystrice“- prednáška pri otvorení výstavy 
v Stredoslovenskom múzeu 10/2002,  
Mgr. Michal Šimkovic: „Banská Štiavnica, Starý zámok – metodika reštaurovania 
historických omietok“, príspevok odb. kolokvia NOSTALGIA Expo, 28.11. 2002, 
Bratislava, 
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Ing. arch. Iveta Chovanová: „Banská Štiavnica, Nám. sv. Trojice 23, metodika 
obnovy SZ nárožia fasády“, príspevok odb. kolokvia NOSTALGIA Expo, 28. 11. 
2002, Bratislava, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Ing. arch. Iveta Chovanová, Mgr. Michal Šimkovic: „Románska architektúra okolia 
Banskej Štiavnice“, prednáškový cyklus Slovenského banského múzea, január, 
február 2002, 
Mgr. Michal Šimkovic: „Starý zámok, výsledky aktuálnych pamiatkových 
výskumov“, prednáškový cyklus Slovenského banského múzea, január, február 
2002, 
Ing. arch. Katarína Vošková: „Príklady pamiatkových obnov zo zahraničných 
ciest“,  prednáškový cyklus Slovenského banského múzea, január, február 2002, 
Ing. arch. Katarína Vošková: „Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí – 
problematika obnovy a prezentácie banských diel“, seminár o technických     
pamiatkach v rámci medzinárodného veľtrhu DENKMAL - Lipsko, Nemecko, 
november 2002, 
Mgr. Ľuboš Kurthy - Slovenská akadémia vied Bratislava – Pamiatkový výskum 
kostola sv. Alžbety v Kremnici  
Ing. arch. Jarmila Maršálková - ZŠ Kremnica – prednáška pre IV. B. triedu - 
Sakrálna architektúra na Slovensku + hradný areál v Kremnici 
Ing. arch. Jarmila Maršálková, Gymnázium Kremnica – prednáška pre študentov 
II. a III. Ročníka – Slovenská vidiecka krajina – kultúrne dedičstvo očami 
súčasníka  
Ľudovít Kakaš - Okresný úrad Žiar nad Hronom – prednáška v rámci 
Konzultačného dňa starostov a primátorov obcí a miest okresu – výklad zákona č. 
49/2002 Z. z.  
Mgr. Erika Hrašková - prednáška s exkurziou „Pamiatky regiónu“, konferencia 
Diplomatická produkcia v stredovekom meste, 4. – 6. 9. 2002, Zvolen 
Mgr. Erika Hrašková - prednáška „Prieskum stredovekých kostolov v regióne 
Novohradu a Hontu“, Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku, 23. – 
27. 9. 2002, Opava (CZ) 
Mgr. Erika Hrašková - prednáška „Problematika využitia pamiatkového fondu – 
ľudovej architektúry v oblasti severného Novohradu a priľahlej časti Hontu“, 
Seminár slovenskej  sekcie EKOVAST, 30. 9. – 1. 10. 2002, Senica – Kunov,  
Mgr. Erika Hrašková - prednáška „Hlinené omietky na ľudovej architektúre ( 
príklad obnovy na objekte v Sucháni )“, Seminár Omietka, ochrana a krása 
architektúry, 28. 11. 2002, Bratislava 
Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja konaný 3.12.2002 v Synagóge v 
Trnave 
Kazimír, Žuffová : Typ domu s prejazdom na príklade objektu na Hviezdoslavovej 
12 v Trnave 
Žemberová : Objav zvyškov stavebných konštrukcií v podkroví domu na Potočnej 
č. 65 v Skalici, Sekcia Ekovastu 1.10.2002 
Žemberová – Sobotište – Habánsky dvor – hodnoty pamiatkovej zóny 
k Medzinárodnému dňu pamiatok, 6.4.2002 
Petrovič : Prechádzka po parku a prehliadka kaštieľa v Seredi 
Žuffová – cyklus prednášok o stavebnom vývoji mesta Trnava ukončený 
odbornou exkurziou po významných pamiatkach 
Žuffová – Vývoj meštianskej architektúry v stredovekej Trnave. Konferencia pri 
príležitosti výročia Trnavskej univerzity 
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Aktívna výstavná a propagačná činnosť: 
• pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok zorganizovali OVŠS výstavu „Vízia 

slovenského kultúrneho dedičstva na začiatku 3.milénia“ (sprístupnená ku dňu 
pamiatok v budove PÚ SR). 

• Dudáš M. – príprava a realizácia výstavy: „Drevená sakrálna architektúra 
v strednej Európe“, otvorenie 5. 4. 2002 v Oravskej galérii Dolný Kubín. Výstava 
bola prezentovaná v roku 2002: Slovensko (Dolný Kubín, Bratislava), Maďarsko 
(Budapešť – 2x, Nyíregyháza), Česká republika (Rožnov p. Radhoštěm), 
Nemecko (Lipsko), Francúzsko (Štrasburg). K výstave bol publikovaný katalóg 
a CD -rom. 

• reštaurovanie oltára s. Floriána – výstava v r. k. kostole Panny Márie Snežnej 
v Lazanoch pri príležitosti ukončenia reštaurovania bočného oltára sv. Floriána 

• PhDr. Ptáček „Sakrálne pamiatky regiónu“ –– Vlastivedné múzeum, Nové Zámky 
• Z príležitosti 18. apríla – Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel 

Krajský pamiatkový úrad Prešov pripravil výstavu „Oživené pamiatky“, cieľom 
ktorej bola prezentácia obnovy kultúrnych pamiatok (stavebnej i reštaurátorskej) 
na území prešovského kraja za posledné roky. Výstava obsahovala 31 panelov, 
na príprave ktorých sa podieľali všetci pracovníci KPÚ Prešov vrátane pracovísk 
a následne bola inštalovaná v ďalších mestách – Bardejov, Levoča, Svidník, 
Stará Ľubovňa. 

• Ku dňu pamiatok a historických sídel bola inštalovaná v priestoroch pracoviska 
Levoča  panelová výstava spojená s prednáškami pre študentov stredných škôl, 
na ktorej sa podieľali všetci odborní pracovníci pracoviska Levoča. 

• Markušová: v spolupráci s VSM Košice a Maďarským kultúrnym inštitútom v 
Bratislave realizácia výstavy “Máraiho Košice” - prezentácia obrazu mestskej 
kultúry na prelome 19./20. storočia na príklade Košíc, prostredníctvom textov z 
diela Sándora Máraiho a historických fotografií z fondu VSM Košice 

• Pracovisko Michalovce: Spolupráca so Zemplínskym múzeom pri realizácii 
archeologickej výstavy v Michalovciach, spolupráca so Zemplínskou 
spoločnosťou pri realizácii výstavy fotografií M.Jacečka „Kresťanské symboly“ a 
„Zemplínske meditácie“ 

• Mgr. Peter Mosný - výstava „Najstaršie osídlenie Žiarskej kotliny “ pre mestské 
múzeum v Žiari nad Hronom – október 2002,  

• Mgr. Peter Mosný - výstava „Výsledky archeologického výskumu na lokalite 
Horná Lehota – Hrádok “  Horehronské múzeum v Brezne – apríl 2002,  

• Mgr. Peter Mosný - otvorenie expozície  „Depot bronzových predmetov z Hrádku 
v Nemeckej “ v podnikovom múzeu Železiarni Podbrezová – október 2002,  
„Historický architektonický detail meštianskeho a baníckeho domu v Banskej 
Štiavnici“, máj – júl 2002, Starý zámok, 

• 

• 

• 

• 
• 

„Historický architektonický detail meštianskeho a baníckeho domu v Banskej   
 Štiavnici“, september 2002, vstupná sieň objektu KPÚ Dolná ružová 7, 

Výstava fotografickej dokumentácie nominovaných ocenení vlastníkov za prístup 
k obnove – v rámci konania medzinárodného workshopu v Banskej Štiavnici 
„Ocenenia vlastníkov za prístup k obnove historických objektov a historického 
detailu“, ocenenia odovzdaná na slávnostnom záverečnom ceremoniáli 
v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici 31. mája 2002, 
Pappová, J.: Stredoveký areál kostola v Križovanoch. Rádio Východ 9.11.2002. 
Pappová, J.: Obnova farského kostola v Stropkove. Rádio Východ 24.11.2002. 
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Pappová,J.: Obnova renesančného kaštieľa vo Fričovciach. Rádio Východ 
26.10.2002. 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Petranská, D.: Kalvária v Prešove. Rádio Východ 15.9.2002. 
Petranská, D.: O Bosákovej banke a secesii v Prešove. Rádio Východ 1.10.2002 
Petranská, D.: Sviatok Povýšenia Svätého kríža. Príspevok v regionálnej televízii 
Tatra Temex o prešovskej kalvárii. 
Petranská,D: Sprevádzania účastníkov medzinárodného seminára Drevené 
kostolíky v Karpatskom euroregióne po pamiatkach v MPR Prešov. 24.12.2002. 
Petranská, D.: Sprevádzanie hostí Prešovského samosprávneho kraja z Nórska 
po pamiatkach v MPR Prešov. 6.12.2002. 
Suchý,Ľ.: Obnova Župného domu v Prešove. Rádio Východ 12.12. 2002 
Poláková, M.: 18. apríl – medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Rádio 
Východ, 30. 4. 2002 
Poláková, M.: Dni európskeho a kultúrneho dedičstva. Rádio Východ, 4. 9. 2002 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2002 – Nitra: 

- „Výstava katedrálneho pokladu“ (Katedrála Nitrianskeho hradu – Ing. 
Valeková, Mgr. Zrubcová) 

- Prednáška „Obnova kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom“ (Ing. 
arch. Bóna) 

 
 
Činnosť komisii pri Pamiatkovom úrade SR: 
 
 
Prehľad o činnosti Komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu:  
 

Počet zasadaní komisie:          12 

  
Počet posudzovaných návrhov celkom:         200 

- z toho návrhov na vyhlásenie          140 
-            návrhov na zrušenie ochrany          55 
-   iné (zúženie, rozšírenie ochrany)          5 

Počet odporúčaných vyhlásení za KP         49 
Počet odporúčaných zrušení ochrany         50 

Počet neodporúčaných vyhlásení za KP          7 
Počet neodporúčaných zrušení           5 

 
Odborno-metodická komisia:  zasadla 1x, posúdila 2 metodické materiály PHÚ 
pozn. OMK v súvislosti s vytvorením zložky riešiacej odvolania v správnom konaní od 
1.4. 2002 nemala viac podnetov na zasadnutie  
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Činnosť Pamiatkovej komisie  pri krajskom pamiatkovom úrade  v 2. – 4.  
štvrťroku: 
 

Pamiatková komisia KPÚ 2. – 4. Q. 
KPÚ Žilina 0 
KPÚ Bratislava 4 
KPÚ Trenčín 0 
KPÚ Košice 0 
KPÚ Nitra 0 
KPÚ B. Bystrica 7 
KPÚ Trnava 3 
KPÚ Prešov 4 

 
 
O D D E L E N I E  G R A F I C K E J  D O K U M E N T Á C I E  
 

Akcie od 1.4. 2002 
Číslo akcie 

 
Názov akcie 

9/2000/111 33 Spišský hrad – Románsky palác 
kresličské práce 

17/2000/111 33 Kostoľany pod Tríbečom - kostol sv. Juraja, II. Etapa 
kresličské práce 

14/2000/111 33 Baďan  
meračské, konštrukčné a kresličské práce 

9/2002/108 Stará Ľubovňa, hradná veža  
meračské, konštrukčné práce 

3/2002/111 33 Devín – hrad, Západná brána hradu  
meračské, konštrukčné a kresličské práce 

4/2002/111 33 Sazdice - kostol sv. Mikuláša 
meračské, konštrukčné práce 

5/2002/111 33 Chyžné – kostol Zvestovania P. Márie 
meračské, konštrukčné a kresličské práce 

6/2002/111 33 Demandice - Hybec, kostol sv. Heleny 
meračské, konštrukčné a kresličské práce 

7/2002/108 Devín – hrad, odkryté architektúry 
meračské, konštrukčné a kresličské práce 

10/2002/108 Šarišský hrad – hradná veža 
meračské, konštrukčné práce 

5/2000/111 33 Šahy – kláštorná sýpka – archeologický výskum 
meračské práce 

11/2002/108 Ragály – kostol 
meračské práce 

8/2002/108 Národná rada SR, Župné námestie 12 
meračské, konštrukčné práce 

 Organizačné štruktúry PÚ, Technický servis PÚ – počítačové 
a tlačiarenské práce pre PÚ. 
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Chemicko-technologické oddelenie – odborná činnosť za rok 2002  

Prehľad realizovaných akcií podľa predmetu prieskumu: 

Fyzikálno-chemické prieskumy nástenných malieb: 
2/02 Bratislava, Tobrucká 4, farebná úprava uličnej fasády 
8/02 Leles, kaplnka kostola 
33/02 Šaštín – Stráže, bazilika Panny Márie 
59/02 Ľuboreč, r.k.kostol, nástenná maľba 
60/02 Levoča, kostol Sv.Ducha, nást. maľby 
109/02 Sv.Anton, kaštieľ , kaplnka 
116/02 Tužina, r.k.k.ostol sv.Jakuba   
123/02 Uhrovec, hrad, nástenná maľba 
124/02 Bratislava, kláštor Klarisky – fasáda 
125/02 Liptovské Sliače, r.r.k., nástenné maľby 
131/02 Dobšiná, ev.kostol,  výmaľba 

 
Fyzikálno-chemické prieskumy oltárov, ikonostasov, kazateľníc, krstiteľníc: 
5/02 Rejdová, architektúra oltára 
12/02 Eliášovce, r.k.kostol, oltáre a kazateľnica 
30/02 Bardejov, kostol sv. Egídia, bočný oltár 
48/02 Krajné Čierno, ikonostas 
61/02 Dolná Strehová, renes. oltár 
75/02 Bardejov, kostol sv.Egídia, bočný oltár P.Márie 
119/02 RTG, VŠVU, Veľká Lomnica – oltár 
122/02 Olšavica, Spiš.múzeum Levoča, ikonostas 
132/02 Veľké Ludanice, r.k.k., oltár 

 
Fyzikálno-chemické prieskumy drevených plastík, reliéfov a epitafov: 
6/02 Banská Štiavnica, drevený reliéf z Kalvárie 
14/02 Bratislava, kostol Kapucínov, socha a olejomaľba 
31/02 Hôrka, r.k.kostol, drevená plastika 
106/02 Belá, SNM Martin, gotický reliéf 
110/02 RTG, SNG – Madona 

 
Fyzikálno-chemické prieskumy tabuľových malieb, empor, stropov a mobiliárov: 
13/02 Spišské Vlachy, r.k.kostol, patronátna lavica 
37/02 Spišské Vlachy, kostol sv. Jána Krst., lavice 
53/02 Banská Štiavnica, Dolná Ružová ul, dvere 
72/02 Olejomaľba na dreve, Vidiecka slávnosť 
74/02 Olejomaľba na dreve, Ráno 
78/02 Olejomaľba na dreve, Krajina s pobrežím 
96/02 Bojnice, zámok, balustráda  
128/02 Olejomaľba na dreve, Sv.Katarína 
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Fyzikálno-chemické prieskumy olejomalieb na plátne: 
4/02 Olejomaľba na plátne, prieskum  
15/02 Olejomaľba na plátne, prieskum 
27/02 Olejomaľba, Panna Mária  
45/02 RTG, Olejomaľba 
63/02 Olejomaľba, Motív krajiny 
77/02 Olejomaľba na plátne, GMB 
91/02 RTG, olejomaľba na plátne 
99/02 3 olejomaľby na plátne, RTG a prieskum 
113/02 Olejomaľba, Portrét dámy 
133/02 olejomaľba na plátne 
145/02 RTG, olejomaľba 

 
Fyzikálno-chemické prieskumy kamenných plastík a štukových prvkov: 
36/02 Banská Štiavnica, Kalvária, kamenný reliéf 
54/02 Trenčín, Mestská veža, portál 
90/02 Plavecké Podhradie, kaplnka kaštieľa, portál 
138/02 Kostoľany pod Tribečom, portál 
146/02 Pruské, Františkánsky kostol, fasáda 

 
Fyzikálno-chemické prieskumy omietok a mált: 
123/01 Hronský Beňadik, kláštor, omietky a malty 
50/02 Banská Štiavnica, Dolná Ružová ul., parcelný múrik 

51/02 Banská Štiavnica, Trojičné nám., Paumgartnerov dom, 
omietky 

76/02 Kremnica, MMM, posúdenie tmelu portálov a ostení 
79/02 Pezinok, Stará radnica, fasáda 
87/02 Kopčany, kostol Sv.Margity, omietky 
105/02 Prešov, Hlavná 62, sgrafito 

 
Prieskumy a technologické návrhy na sanáciu: 
1/02 Martin, SMN etnografické múzeum, posúdenie dreva v MSD 
26/02 Trnové, kostol, predbežný prieskum  
52/02 Banská Štiavnica, Trojičné nám., Limpacherov dom, krov 
62/02 Jalová, drev. kostol, posúdenie konštrukcií 
126/02 Liptovský Ján, humno 
137/02 Bratislava, Dóm, drevené konštrukcie krovu 
144/02 Levoča, kostol Sv.Jakuba, fasáda veže 

 

Stanovenie obsahu  vlhkosti a koncentrácie vodorozpustných solí  vo vzorkách  
murív 
(pre vlastníkov objektov, projektantov, stavebné firmy a pod.): 
3/02 Bratislava, Univ.knižnica - Klarisky, vlhkosť, soli 
7/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
9/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
10/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
11/02 Schomburg,soli, vlhkosti 
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16/02 Ing.Iringová, vlhkosti 
17/02 Bratislava, Univ.Knižnica, soli, vlhkosti 
18/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
19/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
20/02 Naxys, vlhkosti 
21/02 Orpis, vlhkosti 
22/02 Naxys, vlhkosti 
23/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
24/02 Naxys, vlhkosti 
25/02 STU, vlhkosti 
32/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
34/02 Naxys, vlhkosti 
35/02 Bratislava, Lazaretská ul, soli, vlhkosti 
38/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
39/02 Bratislava, Špitálska ul.,  soli, vlhkosti  
40/02 Piešťany, Napoleonské kúpele, soli, vlhkosti 
41/02 Bratislava, Carlton, soli, vlhkosti 
42/02 Bratislava, Laurinská, soli, vlhkosti 
43/02 Bratislava, Carlton, soli, vlhkosti 
44/02 Bratislava, VŠMU, soli, vlhkosti 
46/02 Bratislava, Na Brezinách, vlhkosti 
47/02 Orpis, vlhkosti 
49/02 Bratislava, Karpatská, vlhkosti 
55/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
56/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
57/02 Nitra hrad, soli, vlhkosti 
58/02 Liptovský Hrádok, hrad, soli, vlhkosti 
64/02 Bernolákovo, kaplnka Sv.Anny, soli, vlhkosti 
65/02 Bratislava, Galandova ul, soli, vlhkosti 
66/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
68/02 Bratislava, Vysoká, soli, vlhkosti 
69/02 Bratislava, Štefanovičova ul., soli, vlhkosti 
70/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
71/02 Naxys, vlhkosti 
73/02 Bratislava, Jezuitský kostol, soli, vlhkosti 
80/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
85/02 Banská Štiavnica, Stará zámok, soli, vlhkosti 
86/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
88/02 Bratislava, Palisády 21, soli, vlhkosti 
92/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
95/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
97/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
98/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
100/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
101/02 Slovenský Grob, soli, vlhkosti 
102/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
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103/02 RES, soli, vlhkosti 
104/02 Levoča, soli, vlhkosti 
107/02 Dev.N.Ves, r.d., soli, vlhkosti 
108/02 Orpis, vlhkosť 
111/02 Trnava, Arcibisk. úrad, soli, vlhkosti 
112/02 Bayosan, Trnava, Arcib.úrad, soli, vlhkosti  
114/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
115/02 Tužina, r.k.k., soli, vlhkosti 
117/02 Schomburg, soli, vlhkosti  
118/02 Bratislava, Dóm Sv.Martina, soli, vlhkosti 
120/02 STU, soli, vlhkosti 
121/02 Bratislava, Štúrova, soli, vlhkosti 
127/02 Bratislava, kaštieľ Prievoz, soli, vlhkosti 
134/02 Bratislava, Ventúrska, soli, vlhkosti 
135/02 Bratislava, Dóm, soli, vlhkosti 
136/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
139/02 Záhorská Bystrica, fara, soli, vlhkosti 
141/02 Schomburg, soli, vlhkosti 
142/02 Bzince pod Javorinou, kostol, soli, vlhkosti 

 
Pedagogická činnosť zamestnancov: 
Cebecauerová Daniela,  Ing. 

- Technická univerzita Zvolen, odbor Drevárske inžinierstvo, špecializácia 
Rekonštrukcia a konzervácia historického dreva, predmet: Povrchové úpravy 
historického dreva. 

- VŠVU Bratislava, Katedra reštaurovania. Predmet: Historické drevo. 
 
Prednášky na domácich a zahraničných podujatiach:   
Stillhammerová Martina, Mgr. 
 „ Prieskumy historických materiálov – prehľad situácie na Slovensku “ - prednáška 
na medzinárodnom workshope „Historické materiály a ich diagnostika,  Praha, 4.-
10.2.2002 
 
Cebecauerová Daniela,  Ing.  
„Prieskum drevených konštrukčných prvkov“ - prednáška na medzinárodnom 
workshope „Materiály, techniky a technológie pri obnove pamiatok“, Banská 
Štiavnica, 28.5.-1.6.2002 
 
Stillhammerová Martina, Mgr. 
„Fyzikálno-chemické prieskumy murív v historických objektoch“ - prednáška na 
medzinárodnom workshope „Materiály, techniky a technológie pri obnove pamiatok“, 
Banská Štiavnica, 28.5.-1.6.2002 
 
Cebecauerová Daniela,  Ing. 
„Technologická výstavba maľby na drevenej podložke“ - prednáška na odbornom 
seminári pre reštaurátorov, Bojnice,  26.-27.9.2002 
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Cebecauerová Daniela,  Ing. 
„Ikonopisná maľba na Slovensku, technologický prieskum“ - prednáška na 
medzinárodnom veľtrhu Denkmal, Lipsko, 29.10.-1.11.2002 
 
Stillhammerová Martina, Mgr. 
„Vodorozpustné soli – prehľad situácie na Slovensku; analytické metódy so 
zameraním na konduktometriu“ – prednáška na medzinárodnom workshope 
Saltexpert, Praha 27.11.-1.12.2002  
 
Iná odborná činnosť:  

- Metodická pomoc pre pracovníkov KPU 
- Reštaurátorská komisia 
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Zoznam skratiek, použitých v Pláne hlavných úloh (PHÚ)  na rok 2002 
ÚGR   úsek generálneho riaditeľa 
ÚVŠS   úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
OVŠS   odbor výkonu štátnej správy 
OdA       oddelenie architektúry 
OdVTM   oddelenie výskumu, teórie a metodológie  
OdPÚ    oddelenie pamiatkových území 
OdGD     oddelenie grafickej dokumentácie 
OPR     odbor preskúmania rozhodnutí v správnom konaní  
OŠIS   odbor štátneho informačného systému 
ÚZPF   ústredný zoznam pamiatkového fondu 
OOA   odbor osobitného archívu 
ORA     oblastný reštaurátorský ateliér 
ÚEP   úsek ekonomicko-prevádzkový 
KPÚ   krajský pamiatkový úrad 
AIS PS  automatizovaný informačný systém pamiatkovej starostlivosti 
SQL   search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
SQL AIS PS  inovovaný software a databázy 
GIS   grafický informačný systém 
T            termín 
Z             zodpovednosť 
S           spolupráca 
NhNKP  nehnuteľné národné kultúrne pamiatky 
HNKP   hnuteľné národné kultúrne pamiatky 
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8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2002 
 
A. Pamiatkový ústav Bratislava – príspevková organizácia 
 
Hodnotenie hlavnej činnosti ústavu v 1. štvrťroku 2002 
Činnosť Pamiatkového ústavu Bratislava ako  ústrednej výskumnej, odbornej, 
metodickej a dokumentačnej organizácie v oblasti štátnej pamiatkovej starostlivosti 
bola v prvom štvrťroku roku 2002 zameraná najmä na   prípravu transformácie 
ústavu na úrad do 1.4.2002, do nadobudnutia účinnosti  zákona č.49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu, prijatého NR SR 19.12.2001.  
  
V súlade s plánom hlavných úloh, schváleným Ministerstvom kultúry SR, bola činnosť 
v oblasti organizačno- administratívnej zameraná na spracovanie podkladov pre 
Zriaďovaciu listinu Pamiatkového úradu SR, vypracovanie nového Organizačného 
poriadku Pamiatkového úradu SR, Pracovného poriadku a Registratúrneho poriadku 
Pamiatkového úradu SR. Vykonaná bola taktiež personálna inventúra v rámci celej 
inštitúcie. Uvedené materiály boli pripravené na schválenie MK SR. 
 
V oblasti vecnoprávnej boli spracované všeobecné pokyny pre výkon štátnej správy 
v oblasti ochrany pamiatkového fondu ( napr. vzory rozhodnutí pre výkon štátnej 
správy Pamiatkovým úradom SR a krajskými pamiatkovými úradmi, návrhy 
písomností používaných pri výkone štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového 
fondu). Pracovníci Pamiatkového ústavu, regionálnych stredísk a pracovísk v 
priebehu I.  štvrťroku absolvovali v súvislosti s prechodom na výkon štátnej správy v 
Inštitúte pre verejnú správu kurz „ Ochrana pamiatok“.  
 
Boli vypracované informatívne listy so základnými informáciami o novom zákone, 
zmenách a dopadoch na odbory životného prostredia okresných úradov. 
Z dôvodu náročnosti transformačného procesu a snahy čo najkvalitnejšie realizovať 
plánované úlohy a zabezpečiť požadovanú kvalitu boli v PHÚ posunuté termíny 
realizácie niektorých úloh do obdobia po 1.4.2002.   
 
V mesiaci marec bol uskutočnený verejný odpočet činnosti Pamiatkového ústavu za 
r. 2001. 
Ťažiskovou náplňou v činnostiach regionálnych stredísk a pracovísk v 1. štvrťroku 
bola aj odbornometodická činnosť. Bola zameraná najmä na usmerňovanie všetkých 
stavebných a ostatných aktivít na kultúrnych pamiatkach ako aj v pamiatkových 
územiach, prípadne na prípravu odbornometodických a odborných podkladov. 
Množstvo odborno-metodickej práce ilustruje aj počet odborných vyjadrení - 1734, 
vypracovaných regionálnymi strediskami a pracoviskami Pamiatkového ústavu v I. 
štvrťroku r.2002. V nej sa hodnotí okrem špecifikácie vykonaných zásahov na 
kultúrnej pamiatke aj ich kvalita a dopad na zachovanie pamiatkových hodnôt, resp. 
na rehabilitáciu predtým ukrytých, nesprávne alebo nedostatočne prezentovaných 
hodnôt.  
 
V rámci odbornej činnosti, najmä výskumu, analýzy a dokumentovania stavu 
pamiatkového fondu je prioritou  dlhodobá úloha realizovaná od r.2000 „Aktualizácia 
Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky“, ktorej cieľom je  
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postupné prehodnotenie celého pamiatkového fondu Slovenskej republiky v r. 2000-
2004, špecifikácie pamiatkových  hodnôt  chránených vecí, identifikácia doposiaľ 
nechránených pamiatok. Výsledkom bude vydanie pamiatkovej topografie Slovenska. 
V priebehu januára bolo vypracované zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2001 za 
všetky strediská a pracoviská Pamiatkového ústavu, vypracovanie tabuliek, návrhy 
na SZM vrátane prihliadnutia k výsledkom plnenia v roku 2000. Upresnený 
harmonogram vrátane konkretizovanej spolupráce centra bol na regionálne strediská 
a pracoviská rozoslaný na základe vyhodnotenia a upresnenia v polovici marca 
2002. 
 
Prebiehala realizácia ďalších dlhodobých úloh Pamiatkového ústavu, najmä 
každoročné spracovávanie údajov o ukončených akciách obnovy kultúrnych 
pamiatok za predchádzajúci rok, ktorých výsledkom je skvalitňovanie a rozširovanie 
informácii o pamiatkovom fonde a jeho stave.  
 
V súvislosti s činnosťou Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok a evidencie 
chránených pamiatkových území, v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona 
o ochrane pamiatkového fondu od 1.4.2002, boli vypracovávané dva metodické 
materiály, metodika na spracovanie návrhov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie 
vyhlásenia vecí za národné kultúrne pamiatky a území za pamiatkové zóny 
a pamiatkové rezervácie a ich ochranných pásiem a metodika vedenia evidencie 
pamiatkového fondu.  
 
V súvislosti s prechodom ústavu na úrad bola aktualizovaná aj  internetová stránka 
PAMIATKY, obsahujúca základné informácie o pamiatkovom fonde, aktuálnych 
otázkach jeho ochrany, o úlohách Pamiatkového ústavu.  
 
Uskutočnila sa aj aktualizácia katalógu pamiatok ponúkaných na predaj 
a využiteľných v cestovnom ruchu( zverejnenie katalógu na internete).  
Pokračoval každoročný monitoring lokalít zapísaných do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva ( UNESCO). Pamiatkový ústav  spolupracoval na  vypracovaní 
predbežných návrhov za kultúrne dedičstvo (Tokajská vinohradnícka oblasť, Drevená 
sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku, Pamätník Chatama Sofera v Bratislave, 
Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami, Limes Romanus 
- rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Komárno - protiturecká pevnosť, 
Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice a Mesto Majstra Pavla - 
Levoča a kultúrna krajina Spiša). 
 
V rámci propagačnej činnosti problematiky pamiatkového starostlivosti bola RS Žilina 
pripravovaná výstava „ Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“. Generálna 
riaditeľka Pamiatkového ústavu sa 27. 3. 2002 zúčastnila diskusnej relácie 
v Slovenskej televízii Bratislava na tému „Ochrana kultúrnych pamiatok na 
Slovensku“. 
 
Na prezentovanie výsledkov činnosti ústavu i na odborný rast zamestnancov majú 
pozitívny vplyv domáce i zahraničné odborné podujatia, pričom na príprave a 
realizácii viacerých sa podieľal aj Pamiatkový ústav, regionálne strediská a 
pracoviská a na mnohých z nich zamestnanci ústavu aktívne participovali svojimi 
príspevkami.  
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Potreba neustále skvalitňovať a objektivizovať odbornú činnosť, ale aj nutnosť riešiť 
zložitejšie a závažnejšie problémy, sa odrážala na činnosti odborných komisii v 
centre. 
 
B. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – rozpočtová organizácia 
 
Hodnotenie hlavnej činnosti úradu v 2. - 4. štvrťroku 2002 
Činnosť Pamiatkového úradu SR Bratislava ako špecializovaného orgánu štátnej 
správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu bola v 2. – 4.  štvrťroku roku 2002, po 
nadobudnutí účinnosti  zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, 
prijatého NR SR 19.12.2001, zameraná najmä  na realizáciu transformácie ústavu na 
úrad.   
Pamiatkový úrad SR sa  začlenil do štruktúry orgánov štátnej správy a to v 
mimoriadne pozitívnej pozícii špecializovanej štátnej správy, ktorej  navyše v roku 
2001 na základe doteraz dosiahnutých výsledkov v oblasti základného výskumu pre 
oblasť  ochrany pamiatkového fondu bol priznaný status vedecko-výskumného 
pracoviska.  
V súvislosti s transformáciou Pamiatkového ústavu na Pamiatkový úrad SR bolo 
nutné zabezpečiť reorganizáciu inštitúcie v nadväznosti na zmenu legálneho statusu 
a jej ekonomickú a personálnu transformáciu. Z hľadiska ekonomickej transformácie 
bolo potrebné vykonať zmenu príspevkovej organizácie na rozpočtovú, z aspektu 
personálnej politiky bolo potrebné realizovať oba nové zákony, ktoré paralelne 
vstúpili k 1.4.2002 do platnosti a to zákon o štátnej službe a zákon o verejnej službe, 
nakoľko z hľadiska vlastného výkonu činností sa uplatňujú v PÚ SR oba zákony. 
Nadväzne na prechodné ustanovenia zákona č.49/2002 bola paralelne vykonaná 
delimitácia pracovníkov krajských úradov a okresných úradov, ktorí vykonávali  
pamiatkovú starostlivosť v zmysle zákona č.27/87 o pamiatkovej starostlivosti a to 
v počte 75 pracovných úväzkov z celého Slovenska. 
V tejto súvislosti bolo potrebné uskutočniť následné zásadné organizačno – 
administratívne zmeny a úkony v činnosti PÚ SR k 1.4.2002: 

- delimitácia pracovníkov KÚ a OÚ /75 pracovno-právnych úväzkov bez majetku 
- mimoriadna inventarizácia majetku  Pamiatkového ústavu 
- rozbory  činnosti a  hospodárenia Pamiatkového ústavu za 01 - 03/2002 
- mimoriadna finančná uzávierka  
- celkové uzavretie administratívno-hospodárskej činnosti Pamiatkového ústavu   
- administratívno-technické zabezpečenie PÚ SR 

V čase príprav i realizácie tejto transformácie vykonával kontrolu  Najvyšší kontrolný 
úrad a to od februára do mája 2002, čo výraznou mierou znemožňovalo 
a paralyzovalo činnosť organizácie, keďže kontrolovali obdobie rokov 2000/2001 
a požiadavkou odovzdania príslušnej dokumentácie  bolo problematické tieto 
materiály v aktuálnej potrebe spätne získavať, čo narušovalo zásadným spôsobom 
plynulosť náročného transformačného procesu.  
V súlade s plánom hlavných úloh, schváleným Ministerstvom kultúry SR, bola činnosť 
v oblasti organizačno-administratívnej zameraná na uvedenie nového 
Organizačného poriadku Pamiatkového úradu SR, Pracovného poriadku 
a Registratúrneho poriadku Pamiatkového úradu SR do praxe.   
V oblasti vecnoprávnej boli spracované všeobecné pokyny pre výkon štátnej správy 
v oblasti ochrany pamiatkového fondu (ďalšie vzory rozhodnutí pre výkon štátnej 
správy Pamiatkovým úradom SR a krajskými pamiatkovými úradmi).  
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 Pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov v priebehu 2. 
štvrťroku absolvovali v súvislosti s prechodom na výkon štátnej správy v Inštitúte pre 
verejnú správu kurz „ Ochrana pamiatok“.  
Boli vypracované informatívne listy so základnými informáciami o novom zákone, 
zmenách a dopadoch na odbory životného prostredia okresných úradov, vybrané 
samosprávy (s pamiatkovými územiami), cirkvi, ktoré vlastnia pamiatkový fond a 
ZMOS. 
Z hľadiska zabezpečenia fungovania nového zákona bola uzatvorená dohoda medzi 
PÚ SR a Archeologickým ústavom  SAV v Nitre a vznikol projekt na podporu 
vybudovania Centrálnej evidencie archeologických nálezísk (CEANS). Dôležité bolo 
aj zabezpečenie komunikácie s ostatnými inštitúciami oprávnenými vykonávať 
archeologické výskumy – s múzeami a fakultami univerzít. 
V súvislosti s vypracovaním Organizačného poriadku Pamiatkového úradu SR boli 
spracované zriaďovacie listiny a rokovacie poriadky Komisie pre posudzovanie 
pamiatkového fondu, Reštaurátorskej komisie, Pamiatkovej komisie krajských 
pamiatkových úradov a Vedeckej rady Pamiatkového úradu SR, jednotlivých 
odborných sekcii PÚ SR.  
Prvé zasadnutie Vedeckej rady sa uskutočnilo dňa 17. 12. 2002. Generálna riaditeľka 
PÚ SR PhDr. Katarína Kosová informovala členov Vedeckej rady o zásadných 
úlohách PÚ SR v rámci realizácie štátnej kultúrnej politiky pre oblasť ochrany 
pamiatkového fondu. Zamerala sa najmä na zdôraznenie skutočnosti, že národné 
kultúrne pamiatky sú významným zdrojom rozvojového potenciálu  krajiny a preto je 
dôležité naplniť tú časť Programového vyhlásenia vlády SR, ktorá hovorí 
v špeciálnom programe „Obnovme si svoj dom“ o vytvorení podmienok na 
zveľadenie kultúrnych pamiatok. V záujme skvalitnenia  výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pamiatkového fondu zdôraznila postavenie PÚ SR v štruktúre štátnej 
správy.  V oblasti zabezpečenia odborného zástoja PÚ SR  ako špecializovaného 
orgánu štátnej správy sa zamerala na  v súčasnosti prioritné úlohy a to skvalitnenie 
evidencie pamiatkového fondu  - úloha “Aktualizácia Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu SR“ a získanie podpory pri budovaní Centrálnej evidencie 
archeologických nálezísk na  Slovensku. 
Po zmene Pamiatkového ústavu na úrad bol vypracovaný nový Plán hlavných úloh 
Pamiatkového úradu SR na rok 2002, ktorý bol opätovne v mesiaci máj schválený 
Ministerstvom kultúry SR. Z dôvodu náročnosti transformačného procesu a snahy čo 
najkvalitnejšie realizovať plánované úlohy a zabezpečiť požadovanú kvalitu boli 
v novom PHÚ posunuté termíny realizácie niektorých úloh.  
S ohľadom na skutočnosť, že dňom 1. 4. 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (s výnimkou § 35 ods. 3 zákona),ťažiskovou 
náplňou v činnostiach krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR ako 
vecne príslušných prvostupňových a druhostupňových správnych orgánov bolo v 2. – 
4. štvrťroku rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. 
Bolo zamerané najmä na rozhodovanie a usmerňovanie všetkých stavebných a 
ostatných aktivít na národných kultúrnych pamiatkach ako aj v pamiatkových i 
mimopamiatkových územiach, prípadne na prípravu odbornometodických a 
odborných podkladov. Náročnosť výkonu štátnej správy ilustruje aj počet rozhodnutí 
(4426) a odborných stanovísk (2536), vypracovaných PÚ SR a KPÚ v 2.- 4. štvrťroku 
r.2002. Pamiatkový úrad SR ako druhostupňový orgán riešil v uvedenom období len 
56 odvolaní voči rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov. 
V rámci odbornej činnosti, najmä výskumu, analýzy a dokumentovania stavu 
pamiatkového fondu je prioritou  dlhodobá úloha realizovaná od r.2000 „Aktualizácia 
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Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky“, ktorej cieľom je  
postupné prehodnotenie celého pamiatkového fondu Slovenskej republiky v r. 2000-
2004, špecifikácie pamiatkových  hodnôt  chránených vecí, identifikácia doposiaľ 
nechránených pamiatok. Aktualizačné listy NKP sa stanú podkladmi pre nový Súpis 
pamiatok Slovenska a budú spracované aj na elektronickej báze v systéme SQL, 
ktorý ich prepojí s elektronickou mapou Slovenska v rámci novobudovaného softvéru  
Geografického informačného systému pre pamiatkový fond SR.  
V priebehu apríla bol vyhodnotený doterajší priebeh plnenia úlohy za roky 2000-
2001. Na základe tohto vyhodnotenia a pri prihliadnutí k novej úlohe Pamiatkového 
úradu SR ako výkonného orgánu štátnej správy bola schválená zmena v prístupe k 
riešeniu úlohy tak, aby sa veľká rozpracovanosť úlohy eliminovala. S týmto zámerom 
bol prepracovaný systém ďalšieho riešenia úlohy prostredníctvom tímu 
zodpovedných riešiteľov na jednotlivých KPÚ a pracoviskách. Celkovo bolo v r.2002 
spracovaných 591 nehnuteľných NKP a 656 hnuteľných NKP, čo znamená 
ukončenie revízie pamiatkového  fondu vo väčšine sídiel. 
Prebiehala realizácia ďalších dlhodobých úloh Pamiatkového úradu SR, najmä 
každoročné spracovávanie údajov o ukončených akciách obnovy národných 
kultúrnych pamiatok za predchádzajúci rok, ktorých výsledkom je skvalitňovanie 
a rozširovanie informácii o pamiatkovom fonde a jeho stave.  
V súvislosti s činnosťou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a evidencie 
chránených pamiatkových území, v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona 
o ochrane pamiatkového fondu, boli vypracované dva metodické materiály, metodika 
na spracovanie návrhov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia vecí za 
národné kultúrne pamiatky a území za pamiatkové zóny a pamiatkové rezervácie 
a ich ochranných pásiem a metodika vedenia evidencie pamiatkového fondu.  
V roku 2002 bolo vyhlásených 24 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
(NhNKP) pozostávajúcich zo 68 pamiatkových objektov. 19 pamiatok bolo 
preradených z evidencie hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Ministerstvo 
kultúry SR zrušilo rozhodnutím vyhlásenie NhNKP pozostávajúcich z 13 
pamiatkových objektov. Hnuteľné národné kultúrne pamiatky (HNKP): MK SR 
vyhlásilo 32 HNKP pozostávajúcich zo 48 pamiatkových predmetov (PP). Zrušilo 
vyhlásenie HNKP pozostávajúcich z 3 pamiatkových predmetov. Z evidencie v ÚZPF 
bola vyradená 1 HNKP po trvalom prevode do zbierok múzea. Stav evidencie 
pamiatkového fondu k 1. 1. 2003: 9.554 NhNKP / 12.919 PO a 11.578 HNKP / 
29.882 PP 
V súvislosti s prechodom ústavu na úrad bola aktualizovaná aj  internetová stránka 
PAMIATKY, obsahujúcej základné informácie o pamiatkovom fonde, aktuálnych 
otázkach jeho ochrany, o úlohách PÚ SR.  
Uskutočnila sa aj aktualizácia katalógu pamiatok ponúkaných na predaj 
a využiteľných v cestovnom ruchu( zverejnenie katalógu na internete).  
Pokračoval každoročný monitoring lokalít zapísaných do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva (UNESCO). Pamiatkový úrad  spolupracoval na  vypracovaní 
predbežných návrhov za kultúrne dedičstvo (Tokajská vinohradnícka oblasť, Drevená 
sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku, Pamätník Chatama Sofera v Bratislave, 
Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami, Limes Romanus 
- rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Komárno - protiturecká pevnosť, 
Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice a Mesto Majstra Pavla - 
Levoča a kultúrna krajina Spiša). 
V oblasti  vydávania publikácii Pamiatkový úrad SR vydal odbornú publikáciu Čičo,M. 
- Kalinová,M. - Paulusová,S. a kol.: „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ ako  
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súčasť medzinárodného projektu tematického súpisu pod názvom „ Atlas Svätých 
vrchov, kalvárii a  devocionálnych komplexov  v Európe“ pri príležitosti Roku 
kresťanskej kultúry 1999 s dokumentačným centrom v Piemonte v Taliansku. 
Výsledky činnosti Pamiatkového ústavu v r. 2001 boli uverejnené vo „Výročnej 
správe Pamiatkového ústavu za r.2001“, prezentovanej počas podujatia „Nostalgia 
Expo 2002“. V závere roka PÚ SR  vydal aj  Bibliografiu pamiatkovej starostlivosti na 
Slovensku za roky 1991 – 1995 (H. Mojžišová), Biografický slovník zvonolejárov 
činných na Slovensku v 2. tisícročí (J. Špiritza) a „Vademecum vlastníka – príručka 
pre vlastníka národnej kultúrnej pamiatky“ s aktualizovanými usmerneniami v zmysle 
zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 
V rámci propagačnej činnosti problematiky ochrany  pamiatkového fondu bola 
zrealizovaná výstava „ Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“. Výstava  
„Zabudnuté poklady v srdci Európy“ ( stredoveké nástenné maľby Gemera) bola 
reinštalovaná v mesiaci apríl v Hartbergu ( Rakúsko), v mesiaci máj v Maďarskom 
pamiatkovom úrade v Budapešti a v mesiaci jún 2002 v Kecskeméte ( Maďarsko). 
V tomto roku sa PÚ SR opäť zúčastnil samostatným stánkom výstavy DENKMAL 
v Lipsku a výstavy Nostalgia Expo v Bratislave. 
Problematika ochrany pamiatkového fondu na Slovensku bola prezentovaná 
generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu 3. 4. 2002 v zahraničnom vysielaní 
Slovenského rozhlasu, 24. 4. 2002 v diskusnej relácii Slovenskej televízie Bratislava 
a 13. 6. 2002 v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu „ Pyramída“. 
Na prezentovanie výsledkov činnosti úradu i na odborný rast zamestnancov majú 
pozitívny vplyv domáce i zahraničné odborné podujatia, pričom na príprave a 
realizácii viacerých sa podieľal aj Pamiatkový úrad, KPÚ a na mnohých z nich 
zamestnanci úradu aktívne participovali svojimi príspevkami (napr. odborný seminár 
v Banskej Štiavnici). 
Významnou súčasťou činnosti PÚ SR bola aj spolupráca s partnerskými inštitúciami 
v okolitých krajinách. 28.11. 2002 bola medzi Pamiatkovým úradom SR Bratislava 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť uzatvorená Dohoda o spolupráci na r. 
2003.  
 
 
9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 

Orgány štátnej správy, miestnej samosprávy (na všetkých úrovniach), vlastníci 
a správcovia KP, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, dotknuté odborné 
inštitúcie, architekti, projektanti, študenti, dodávatelia materiálov, prác a služieb, 
investorsko-inžinierske organizácie a pod. 
 
Bratislava, dňa  28. 2. 2003 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 


