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

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

 
Poradné orgány: 

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

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

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

 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

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

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

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

Krajské pamiatkové úrady konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach 
samostatne. Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, 
Prešov, Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 
 
OBLASTNÉ REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY. 
      Oblastné reštaurátorské ateliéry sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 
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bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc 
štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých ateliérov sú: Bratislava 
a Levoča. 
 
Telefón: 02/20 464 111 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 
I. Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  
II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 
 
I. Hlavné činnosti v zmysle Zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) ukladá pokuty podľa §§ 42, 43 pamiatkového zákona  v prípade priestupkov a iných 
správnych deliktov v zmysle zákona (§ 11 ods. 2 písm. h) .   

 
Oblastný reštaurátorský ateliér 
a) Zabezpečuje reštaurátorsky výskum kultúrnych pamiatok 
b) Zabezpečuje reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych 

pamiatkach 
 
II. Hlavné činnosti v zmysle Plánu hlavných úloh: 
a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného 

rozpisu lokalít, príprava Súpisu pamiatok Slovenska. 
b) Revízia pamiatkových území.  
c) Industriálna architektúra na území Slovenska – analýza a vyhodnotenie pamiatkových 

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

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

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

 
Strednodobý výhľad organizácie: 
 

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

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

V oblasti administratívy predstavuje novela zvýšenie agendy, čo má za následok potrebu 
zvýšenia personálnych kapacít orgánov štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 
o 23 pracovných miest.  



  7 

Ďalšie nároky na štátny rozpočet predstavuje potreba akútneho riešenia v súčasnosti 
absolútne nevyhovujúcich priestorov, v ktorých by mali byť dočasne alebo trvalo deponované 
archeologické nálezy. Najvhodnejším a finančne najmenej zaťažujúcim riešením sa nateraz 
javí zriadenie centrálneho depozitára PÚ SR v Trnave v zrekonštruovanom objekte KPÚ 
Trnava, Cukrová 1, o rozlohe 890 m2 , s vhodným technickým zabezpečením. 
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie 
       
 

V roku 2011 uzavrel Pamiatkový úrad SR s Ministerstvom kultúry SR  Kontrakt               
MK-249/2010-103/17245, ktorého predmetom boli nasledovné činnosti : 
 
1a - Výkon špecializovanej správy 

Rozpočet : 4 285 759,- €   Skutočnosť : 4 436 237,- € 
 
1b - Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok 

Rozpočet :    350 753,- €  Skutočnosť :    363 068,- €  
 
1c - Archívna a knižničná činnosť 

Rozpočet :    219 220,-.€    Skutočnosť :     226 918,-€ 
 
1d - Evidencia, aktualizácia a digitalizácia UZPF 

Rozpočet :    383 636,- €  Skutočnosť :    397 105,-€ 
 
1e - Spracovanie komplexnej analýzy a vyhodnotenie industriálnej architektúry s cieľom  
       vytipovať NKP 

Rozpočet : 32 883,- €     Skutočnosť :      34 038,- € 
 
1f - Výkon a koordinácia edičnej a propagačnej činnosti 

Rozpočet : 54 805,- €  Skutočnosť :     56 728,- € 
 
1g - Účasť na medzinárodných projektoch ochrany pamiatkového fondu a spolupráca  
       s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami  

Rozpočet : 98 649,- €  Skutočnosť :    102 114,- € 
 
1h -  Svetové kultúrne dedičstvo – monitoring lokalít zapísaných do Zoznamu svetového  
        dedičstva (UNESCO) 

Rozpočet : 38 364,- €  Skutočnosť :     39 712,- € 
 
1i - Permanentné monitorovanie a zvyšovanie odborných kompetencií zamestnancov  PÚ SR 

Rozpočet : 16 441,- €  Skutočnosť :     17 018,- € 
 
 
Vyššie čerpanie finančných prostriedkov  bolo spôsobené predpokladaným 10 % znížením 
počtu zamestnancov. Vzhľadom na skutočnosť, že 10 %- né zníženie počtu zamestnancov by 
zapríčinilo znefunkčnenie Pamiatkového úradu SR, došlo k skutočnému zníženiu stavu 
zamestnancov o 0,5 % , čoho dôsledkom bol deficit mzdových finančných prostriedkov, ktorý 
následne zriaďovateľ  riešil úpravou záväzného ukazovateľa v kategórii 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. 
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A. Výkon špecializovanej štátnej správy PÚ SR a KPÚ – rozhodnutia v 1. a 2. 

stupni, záväzné stanoviská, odborné stanoviská a vyjadrenia, podnety, 
výzvy, oznámenia, žiadosti 

 
V rámci zabezpečenia uvedenej činnosti boli v roku 2011 riešené nasledovné úlohy: 
� vydávanie rozhodnutí, záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk PÚ SR a 

KPÚ k jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb 
� spracovávanie návrhov na vyhlásenie, zrušenie a zmenu vyhlásenia NKP 
� revízia pamiatkových území (PHÚ č 2/2011) 
� príprava odborných podujatí, konferencie, metodických dní (PHÚ č. 4/2011) 
� spracovanie metodických pokynov a usmernení pre výkon štátnej správy (PHÚ č. 

11/2011) 
� činnosti odborných komisií PÚ SR a KPÚ ako aj odborných sekcií PÚ SR 
� vybavovanie sťažností a petícií 
� riešenie prevodu vlastníctva alebo správy hnuteľných archeologických nálezov z 

archeologických výskumov. 
 
Ťažisko prác v roku 2011 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb:  
 
 Rozhodnutia 

v 1. a 2. 
stupni 

Záväzné 
stanoviská 

Odborné 
vyjadrenia 

Stanoviská a 
podklady 

Podnety, 
výzvy, 
oznámenia, 
žiadosti 

PÚ SR Bratislava 314 20 20 71 3280 
KPÚ Bratislava 842 1054 177 93 695 
KPÚ Trnava 303 726 443 261 1038 
KPÚ Trenčín 179 556 203 669 436 
KPÚ Nitra 362 1648 82 403 2383 
KPÚ Žilina 373 423 0 234 1252 
KPÚ B. Bystrica 770 562 232 1095 667 
KPÚ Prešov 991 1236 476 390 980 
KPÚ Košice 465 970 0 0 1041 

SPOLU 4599 7195 1633 3216 11772 

 
� Odbor preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní - rozhodnutia v druhom stupni: 

Pamiatkový úrad SR napadnuté rozhodnutia KPÚ: 
a. potvrdil  46 
b. zmenil   22 
c. zrušil a vrátil  16 
d. zrušil bez náhrady 2 
e. konanie zastavil 4 
f. konanie prerušil 0 
g. iné   0 

 
Vyhodnotenie súdnych konaní v roku 2011: 
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1. žalobca: A.DOM, spol. s.r.o., Horné Bašty 2, Trnava 
napadnuté rozhodnutie: PÚ-08/770-3/3955/22/REJ, MIS 
náhrada trov konania: - 861,41 € 
- rozsudok Krajského súdu v Trnave (r. 2009) – zrušené rozhodnutie PÚ SR a KPÚ 

Trnava 
- uznesenie Najvyššieho súdu SR č. 3 Sžo/79/2010 zo dňa 18. 01. 2011 – zrušený 

rozsudok Krajského súdu v Trnave 
- rozsudok Krajského súdu v Trnave – zrušené rozhodnutie PÚ SR a vrátené na ďalšie 

konanie 
2. žalobca: Občianske združenie Te Ügyed Kör, Mederčská 21/7, Komárno 

napadnutá správa o preskúmaní: PÚ-10/1262-2/4960/Kub 
náhrada trov konania: 0 € 
- uznesenie Krajského súdu v Nitre – zastavené konanie 

3. žalobca: Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, Bratislava 
napadnuté rozhodnutie: BA/05/1804/4/4947/Bi 
náhrada trov konania: + 307,80 € 
- rozsudok Krajského súdu v Bratislave – žaloba zamietnutá 

4. žalobca: JUDr. Anton Vaško, Kláštorská 12, Bardejov 
napadnuté rozhodnutie: PÚ-10/1076-2/4764/42/Kub 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Krajského súdu v Prešove – žaloba zamietnutá 

5. žalobca: Vladimír Furička a Vladimíra Furičková, Centrum 18, Dubnica nad Váhom 
napadnuté rozhodnutie: PÚ-10/841-2/3374/33/NEM 
náhrada trov konania: - 445,90 € 
- rozsudok Krajského súdu v Trenčíne – žaloba zamietnutá 
- uznesenie Najvyššieho súdu SR 3 Sžp/12/2011 - zrušené rozhodnutie PÚ SR a KPÚ 

Žilina a vrátené na ďalšie konanie 
6. žalobca: Mesto Rajec 

napadnuté rozhodnutie: PÚ-11/240-2/2037/20/KUB 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Krajského súdu v Žiline – žaloba zamietnutá 

7. žalobca: JUDr. Pavel Hagyari, Hlavná 59, Prešov 
napadnuté rozhodnutie: PÚ-07/1388-2/5986/47/HAB 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Krajského súdu v Prešove – žaloba zamietnutá 
 

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2011 súdy rozhodli o 7 žalobách, z ktorých 
- 2 boli v odvolacom konaní riešené na Najvyššom súde SR, ktorý rozhodol o zrušení 

rozhodnutí a vrátení veci správnemu orgánu 
- 4 boli zamietnuté 
- 1 konanie bolo zastavené 
- v dvoch prípadoch sme museli zaplatiť trovy konania – spolu 1307,31 € 
- v jednom prípade nám trovy konania boli zaplatené - 307,80 € 

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

Návrhy Počet 
Návrh na vyhlásenie NKP 85 
Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 1 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP - 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie - 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie - 
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Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie - 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 2 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny - 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny 4 
Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 10 
Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma - 
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma - 
 Počet 
Rozhodnutia o vyhlásení veci za NKP  145 
Rozhodnutia o zmene vyhlásenia veci za NKP 29 
Rozhodnutia o zrušení vyhlásenia veci za NKP 35 
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia  a zápise NKP 120 
Oznámenie o zápise pamiatkového územia   
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona 3 135 
Počet hnuteľných NKP (PP) 14 681 / 32 750 
Počet nehnuteľných NKP (PO) 9 729 / 14 995 
Počet pamiatkových rezervácií MPR/PRĽA 18 / 10 
Počet pamiatkových zón platné / zrušené 82 / 17 
Počet zrušených NKP od roku 1951 HNKP/NhNKP 1 829 / 3 044 
Nárast objektov  
Vyhlásené NKP / PO 97 / 183 
Zrušené vyhlásenie NKP / PO 38 / 57 
Počet vyhlásených OP 7 
Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu  
Dobrý 4 705 
Vyhovujúci 5 826 
Narušený 2 967 
Dezolátny 850 
V obnove 684 
Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy  
Štát 1 412 
Samospráva obcí 3 714 
Cirkvi 3 875 
Právnické osoby 1 522 
Fyzické osoby 4 509 
Hnuteľné pamiatky sú vo vlastníctve cirkví na 98.5 %. 1.5 % sú nábytky a výtvarné pamiatky, 
ktoré vlastnia osoby zaoberajúce sa predajom a vývozom.  
Nehnuteľné pamiatky: 14 995 PO, z toho 1 412 vlastní štát, čo je 9.42 %. 
 
� Plán hlavných úloh č. 2/2011 

Revízia a základný výskum pamiatkových území.  
 

a) Revízia pamiatkových území – výskum území pamiatkových zón a pamiatkových 
rezervácií a spracovanie podkladov na zmeny podľa požiadaviek MK SR, spracovávanie 
nových návrhov na vyhlásenie území. 

 T: 12/2011 
 Z: OPÚ 

 Cieľom úlohy je prehodnotenie a doplnenie návrhov na zmenu území pamiatkových zón 
podľa požiadavky a usmernenia MK SR v súlade s aktuálnym poznatkami o hodnote území.  
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Keďže podstatná časť zadania území (vyplývajúca z revízie z rokov 2004 – 2005) sa týkala 
potreby doriešenia malých nezrovnalostí vo vedení hranice územia voči aktuálnemu stavu 
hraníc pozemkov evidovanom v katastri nehnuteľností, PÚ SR sa pri jej riešení aj na základe 
výsledkov rokovania s Úradom katastra sústredil na správne zanesenie kódov ochrany do 
príslušných operátov jednotlivých správ katastra. K jednotlivým pamiatkovým zónam boli 
skontrolované trasovania hraníc podľa vyhlásenia a ich zavedenie v katastri, označenie 
príslušným kódom ochrany a vyznačenie kódu ochranu pamiatok. V prípade zistených 
nedostatkov boli priamo oslovované príslušné správy katastra s podkladmi na uskutočnenie 
opráv a na zapísanie kódov ochrany. Tam, kde kataster zaznamenal zmeny (v súpise parciel, 
v zmenách parciel na hraniciach pamiatkového územia a pod.), museli byť opakovane 
dopracované podklady v súlade s aktuálnym stavom katastra, ktorý sa neustále mení. 
 
Plnenie: 

OPÚ sa zameral na preverenie zanesenia údajov o pamiatkovej ochrane území do listov 
vlastníctva a katastrálnych máp. Zároveň, keďže každý úrad katastra má svoj osobitný prístup 
k riešeniu tejto v mnohých  prípadoch zo strany katastra dlhší čas zanedbávanej otázky, bolo 
aj spätne kontrolované a znovu overované, či boli jednotlivé údaje skutočne a správne 
zavedené, čo sa nakoniec ukázalo ako potrebný krok, keďže mnohé katastre nezaviedli 
evidenciu správne a vo viacerých prípadoch ani po opakovaných zaslaniach podkladov 
nedochádza v tomto smere k uspokojivej náprave.  
 
1.  Previerky stavu zapísania území v operátoch Katastra začaté v roku 2010 - kontrola 

stavu k polroku 2011 : 
PZ ŠTÍTNIK 
Správa katastra má zavedenú hranicu , kódy ochrany NKP aj PZ, nemá zavedené kódy 
ochrany PZ pri NKP. E-mailom bola zaslaná žiadosť o ďalšie doplnenie záznamu chránených 
skutočností. Spracovanie mapového výstupu (pamiatkové územie právoplatne vymedzené 
hranicou), pre zverejnenie na webovej stránke PÚ SR. 
PZ VYŠNÝ  MEDZEV 
Bolo overené, že správa katastra má zavedené príslušné kódy ochrany v území. 
PZ TURNIANSKA NOVÁ VES 
Bolo overené, že správa katastra má zavedené príslušné kódy ochrany v území. 
PZ VEĽKÉ  LEVÁRE 
Správa katastra zaviedla do mapového operátu hranicu PR správne, ako aj kódy ochrany 
NKP. Kódy ochrany územia naďalej zavedené nie sú. Bola zaslaná opakovaná žiadosť o 
úplné zapísanie ochrany pamiatkových území do operátov katastra, avšak ani do konca roku 
2011 nedošlo k náprave. 
PZ PLAVECKÝ  PETER 
Správa katastra zaviedla do písomného operátu kódy ochrany NKP a k nim kódy ochrany 
územia. Na ostatné parcely v území kódy 202 zavedené dosiaľ nie sú napriek tomu, že 
prebehla niekoľkonásobná obojstranná výmena korešpondencie. Napriek tomu je zápis 
vykonaný nedostatočne a s vážnymi chybami! (nahradený kód NKP 201/kódom PR 202). 
 

2. Previerky stavu zapísania pamiatkových území v operátoch katastra v roku 2011: 
PZ STARÁ ĽUBOVŇA 
Zaslaná žiadosť Správe katastra o poskytnutie mapového podkladu. Následne zaslaná žiadosť 
o zapísanie zmeny vyhlásenia PZ z roku 2006 (február 2011). Doplnenie ďalších, katastrom 
požadovaných skutočností (máj 2011). Správa katastra má zavedené príslušné kódy ochrany v 
území a vyznačenú hranicu vo vektorovej mape. 
 
PZ VÝCHODNÁ 



  13 

Zaslaná žiadosť Správe katastra o poskytnutie mapového podkladu. Zaslaná žiadosť o 
zapísanie zmeny vyhlásenia PZ z roku 2006 (február 2011) / následne doplnenie ďalších 
katastrom požadovaných skutočností (máj 2011). Správa katastra má zavedené príslušné kódy 
ochrany v území a vyznačenú hranicu.  
PZ ZVOLEN 
Zaslaná žiadosť Správe katastra o poskytnutie mapového podkladu - podklad zaslaný. Správa 
katastra má zavedené príslušné kódy ochrany v území - pri námatkovej kontrole v roku 2010 
bolo zistené, že kódy ochrany sú aj mimo pamiatkového územia - na území OP, ktoré je toho 
času neplatné - legislatívne nesprávne vyhlásené. Na základe nášho podnetu KPÚ Banská 
Bystrica iniciovalo stretnutie s mestom Zvolen a predbežne sa neoficiálne dohodli na 
požiadavke vyhlásenia OP.  
PZ LIPTOVSKÝ  HRÁDOK 
Správa katastra nemá k dispozícii vektorovú mapu územia. V analógovej mape má hranicu PZ 
vyznačenú správne. Kódy ochrany sú vyznačené na NKP ako aj na parcelách v území. Pri 
námatkovej kontrole sa ukazuje, že nie všetky parcely existujúce na mape, majú aj zápis v 
písomných operátoch, t.j. nie je možne skontrolovať stav správnosti zapísania kódov 
celoplošne. Zaslaná žiadosť o poskytnutie mapového podkladu - tento bol zaslaný ako 
nekvalitná xeroxová kópia, zlej čitateľnosti. Napriek tomu bol spracovaný katastrom 
dodatočne požadovaný súpis parciel - zápis toho času prebieha. 
PZ GELNICA 
Na základe revízie bola zaslaná žiadosť o doplnenie parciel NKP v ÚZPF a v katastri. Bol 
vypracovaný súpis parciel (NKP po revízii údajov zapísané; plomby na PZ vyznačené, Z-
451/2011).  
PZ BECKOV 
Bola zaslaná žiadosť o doplnenie so súpisom parciel, údaje boli katastrom zapísané.  
PZ HYBE 
V súvislosti s revíziou bola objasňovaná nejednoznačnosť vymedzenia PZ podľa vyhlášky 
okresného úradu (1991). Na základe obhliadky a dokumentácie územia vykonanej 9. júna 
2011, sa spracoval návrh nového vymedzenia, s ktorým KPU súhlasí, pri posúdení v OMK 
boli však vyslovené výhrady voči vymedzeniu. 
PR SPIŠSKÁ SOBOTA 
Katastru bola zaslaná žiadosť o záznam a zabezpečenie kópie z mapy s vymedzením hranice 
z roku 2001. Kódy sú už zapísané.  
PZ PARTIZÁNSKA ĽUPČA 
Bola vykonaná revízia a oprava parciel NKP v ÚZPF a v katastri; vypracovanie súpisu parciel 
pamiatkovej zóny a doplnenie žiadosti katastru. Kódy sú už zapísané. 
PZ TATRANSKÁ LOMNICA 
Bol vypracovaný súpis parciel a doplnená žiadosť katastru. Kódy sú už zapísané.  
PZ RAJEC 
Bol vypracovaný súpis parciel a mapa s vymedzením hranice, doplnená žiadosť katastru. 
Kódy sú už zapísané. 
PR BRHLOVCE 
Odpoveď na vrátenie žiadosti o záznam bola spracovaná aj so súpisom parciel. Kódy 202 
zatiaľ nezapísané.  
PZ NITRIANSKE PRAVNO 
Katastru bola zaslaná žiadosť so súpisom parciel, doplnenie žiadosti katastru, vrátane 
odpovede vo veci nekonkrétnej požiadavky (plomby vyznačené, Z-1680/2011). Kódy ochrany 
sú zapísané. 
PZ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 
Vyžiadanie mapy vo vektorovom formáte, podklady potrebné na správne zapísanie PZ v 
operátoch katastra boli zaslané na príslušnú správu katastra (súpis parciel územia PZ + mapa 
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vo formáte .dgn). Kontrolou bolo zistené nesprávne zavedenie kódov 203, na čo bol kataster 
upozornený. 
PZ NIŽNÁ BOCA 
Vyžiadanie mapy vo vektorovom formáte, podklady potrebné na správne zapísanie PZ v 
operátoch katastra boli zaslané na príslušnú správu katastra (súpis parciel územia PZ +  
mapa). Kódy ochrany zavedené správne. 
PZ SABINOV 
Podklady potrebné na správne zapísanie PZ v operátoch katastra boli zaslané na príslušnú 
správu katastra spolu so zoznamom NKP v území. V území sú správne zavedené kódy 203 
a 201. 
PZ BYTČA 
Vyžiadanie mapových podkladov, na ich základe boli spracované podklady potrebné na 
správne zapísanie PZ v operátoch katastra, ktoré boli zaslané na príslušnú správu katastra 
spolu so zoznamom NKP v území. Výsledok: správne zavedenie kódov 203 a 201 
PZ HLOHOVEC 
Podklady potrebné na správne zapísanie PZ v operátoch katastra boli zaslané na príslušnú 
správu katastra. Výsledok: správne zavedenie kódov 203 a 201. 
PZ ŠAHY 
Vyžiadanie mapy vo vektorovom formáte, podklady potrebné na správne zapísanie PZ v 
operátoch katastra boli zaslané na príslušnú správu katastra (súpis parciel územia PZ + mapa), 
kódy ochrany zatiaľ neboli zavedené. 
PZ LIPTOVSKÝ JÁN  
Vyžiadanie mapy vo vektorovom formáte, podklady potrebné na správne zapísanie PZ v 
operátoch katastra boli zaslané na príslušnú správu katastra (súpis parciel územia PZ + mapa). 
Kódy ochrany boli zavedené správne. 
PZ TVRDOŠÍN 
Vyžiadanie analógovej mapy a jej následné spojenie v digitálnom formáte, podklady potrebné 
na správne zapísanie PZ v operátoch katastra boli zaslané na príslušnú správu katastra (súpis 
parciel územia PZ + mapa). Kódy ochrany zatiaľ neboli zavedené. 
PZ BREZNO 
Po doriešení vyznačenia hranice podľa vyhlásenia na aktuálnej mape (formát .psd) na základe 
konzultácií s KPU bola 21.10.2011 odoslaná žiadosť na správu katastra o úpravu evidovania 
hranice PZ – zatiaľ nebola vybavená. V decembri 2011 bola odoslaná urgencia žiadosti. 
V súčasnosti má väčšina parciel PZ zavedený kód ochrany 203. Hranica PZ je v mape 
zakreslená. 
PZ DOBRÁ NIVA  
Na kataster bola zaslaná žiadosť o zápis do KN, geodet vyhotovil mapu s lomovými bodmi a 
PZ bola zapísaná v KN. Stav evidovania PZ v KN k decembru 2011: Parcely PZ majú 
zavedený kód ochrany 203. Hranica  PZ je v mape zakreslená. 
PZ BABINÁ 
Na katastrálnej mape z augusta 2011 je vyznačená hranica PZ tak, že nezohľadňuje zmenu 
vyhlásenia PZ z roku 2009. 28.9.2011 bola odoslaná žiadosť na správu katastra o úpravu 
evidencie PZ v zmysle rozhodnutia z roku 2009. Stav evidovania PZ v KN k decembru 2011: 
parcely PZ majú zavedený kód ochrany 203. Vektorová katastrálna mapa nie je k dispozícii. 
PZ ROŽŇAVA  
Zanesenie kódov ochrany bolo preverované, v KN sú zanesené kódy ochrany na PZ aj OP. 
PZ SIRK-ŽELEZNÍK  
30.09.2011 odoslaná žiadosť na správu katastra o úpravu v evidencii v KN. Parcely PZ majú 
zavedený kód ochrany 203. Hranica PZ je v mape zakreslená, ale nie presne podľa vyhlásenia 
(hranica PZ je v celom rozsahu vztiahnutá na hranice parciel z „iniciatívy“ správy katastra). 
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PZ BRATISLAVA-VAJNORY 
Zaslané katastrom požadované podklady (overené rozhodnutie, súpis parciel a zoznam parciel 
NKP). 
PZ RIMAVSKÉ JANOVCE 
Bolo vykonané preverenie vedenia kódov ochrany územia v katastri – nesprávne. PÚ SR 
v tejto pripravuje podnet na územne príslušnú Správu katastra v Rimavskej Sobote. 
 
ZÁVER k spolupráci so správami katastra : Územne príslušné pracoviská správ katastra 
prevažne nedokážu zapísať oba kódy súčasne, t.j. pri parcelách s NKP, ktoré sú zároveň v PZ 
alebo PR je zapísaný len kód 201, tvrdia, že kód 202, 203 k nemu zapísať nevedia! V horších 
prípadoch si v prípade nášho naliehania na zapísanie aj kódov územnej ochrany vyložia túto 
požiadavku nesprávne a nahradia kódy NKP kódmi územia - t.j. zrušia svojvoľne informáciu 
o ochrane NKP! Správy katastra zároveň nepokladajú za potrebné informovať, či zápis už 
prebehol a je vykonaný, takže spracovatelia z PÚ SR nevedia včas zareagovať kontrolou, 
prípadne žiadosťou o opravu vykonaného zápisu. Najnovšie sa objavuje požiadavka správ 
katastra o predkladanie grafického podkladu vo formáte , ktorý nemá PÚ SR k dispozícii 
a nevie ho dodať, odvolávajú sa však na svoju smernicu. 

 
3. Spracovanie návrhov na zmenu  PZ - preverenie opodstatnenosti návrhu na zmenu : 

PZ DOBRÁ NIVA 
Revízia PZ – obhliadka PZ (9.11.2011) + fotodokumentácia za účasti KPÚ; pracovné 
stretnutie so starostom obce (zápisnica). Spracovaný pamiatkový rozbor územia (mapy, text) 
+ porovnanie so stavom 1991 a 1999. Záver: odporúča sa zachovať PZ v súčasnom rozsahu. 
PZ RATKOVÁ 
Príprava podkladov – preverenie na katastri, terénna obhliadka (september 2011) + 
fotodokumentácia, spracovaný Návrh na zmenu vyhlásenia PZ; zaslaný v decembri 2011 na 
pripomienkovanie KPÚ. 
PZ NITRA 
Bol spracovaný návrh na zmenu vymedzenia, pozostávajúci z textovej, grafickej 
a fotografickej časti a bol zaslaný na pripomienkovanie na KPÚ začiatkom októbra. KPÚ sa 
vyjadril s pripomienkami v decembri, v súčasnosti sú zapracovávané.  
PZ ĽUBICA 
Návrh na zmenu vyhlásenia PZ Ľubica spracovaný, zaslaný spolu s vyjadrením obce, VÚC a 
KPÚ na MK SR v decembri 2011. 
PZ KOMÁRNO  
Na návrhu sa v roku 2011 nepracovalo. 
PZ HNIEZDNE  
Na návrhu sa v roku 2011 nepracovalo. 
PZ PIEŠŤANY  
Zaslaná žiadosť správe katastra o poskytnutie mapového podkladu - podklad zaslaný. Po 
dohode s KPÚ Trnava, je vyhodnotená navrhovaná redukcia PZ z roku 2003 ako 
neodpodstatnená.  PZ zostáva v pôvodnom rozsahu. Orientačná kontrola zápisu v operátoch 
katastra naznačuje, že vo vektorovej mape je PZ zapísaná správne, kódy NKP pravdepodobne 
tiež (je potrebné na OŠIS overiť správnosť parciel prislúchajúcich k NKP - otázka 
priebežného podlamovania parciel ), kódy územnej ochrany sú zapísané nedostatočne - 
potrebné dotiahnuť dôsledné zapísanie kódov do operátov katastra.  
PZ Spišské Vlachy 
Z revízie 2004/05, ako aj z porovnania mapových podkladov, vyplynuli zmeny v území 
v rozsahu, ktorý vyžaduje zmeniť (redukovať) pamiatkové územie, lokálne snáď aj rozšíriť. 
Uvedený charakter zmeny (pohyby s väčšími časťami územia PZ) vyžaduje podľa nášho 
ustálenia zmenu vyhlásenia cez MK SR, a teda vypracovanie podrobného návrhu. V striktnom 



  16 

pojatí, možno žiadať vykonať len záznam do katastra nehnuteľností stavu, v akom je PZ 
vyhlásená. Spracovanie predmetného návrhu sa plánuje na rok 2012. 
PZ KRUPINA 
Návrh rozpracovaný. 
 

4. spracovanie návrhov na vyhlásenie nových území: 
PZ PARTIZÁNSKE – „baťovská funkcionalistická architektúra“  
A. Urbanisticko-historický a architektonicko-historický výskum; 
B. Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny (pôvodný materiál spracovaný 30.6.2010 - 
spolupráca Kubeková, Foltinovičová): 
- úprava materiálu podľa stanoviska doc. Moravčíkovej 
- prerokovanie návrhu v stavebnej komisii Mesta Partizánske 
- úprava návrhu na základe prerokovania 
- prerokovanie so SAV 
- úprava návrhu na základe prerokovania so SAV 
- opätovné prerokovanie návrhu s mestom – stanovisko Mesta Partizánske  
- úprava materiálu na základe stanoviska Mesta 
- prerokovanie návrhu v OMK 
- zaslanie návrhu na MK SR 
- úprava materiálu podľa požiadaviek MK SR 
- odovzdanie upraveného materiálu na pripomienkovanie Mestu Partizánske 

(v súlade s požiadavkou MK SR) 
PZ BLATNICA  
- zabezpečená aktuálna katastrálna mapa 
- terénna obhliadka + fotodokumentácia 
- rozpracovaná grafická aj textová časť návrhu 

PZ ĽUBOCHŇA 
- ohliadka terénu / fotodokumentácia – jún 2011  
- rozpracovaný text a spracovaný mapový podklad, analýza stavu územia, špecifikovanie 

predmetu ochrany a formulovanie spôsobu ochrany budúceho pamiatkového územia 
 
b) Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a začatie konaní vo veci vyhlásenia 

ochranných pásiem: 
▪ ochranné pásma nehnuteľných NKP podľa harmonogramu, 
▪ prípadne ochranné pásma nehnuteľných NKP podľa akútnej potreby, 
▪ ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne 

upraveným hraniciam 
 T: 12/2011 

 Z: OPÚ, ONKP 
Plnenie:  

PÚ SR plní úlohu priebežne, so snahou postupovať podľa plánu a harmonogramu, v súlade 
s krycím listom úlohy. Okrem harmonogramu sa podľa potreby riešia ochranné pásma na 
základe vonkajších podnetov.  

Realizáciu úlohy a plnenie harmonogramu postupne stále viac narúša a spomaľuje 
komplikácia správnych konaní, keďže prakticky už každé vyhlásenie OP končí odvolaním. To 
následne vyžaduje ďalšie neplánované činnosti a ďalšie lehoty (oznámenie o podaní 
odvolania, vypracovanie stanoviska k odvolaniu a zaslanie spisu na MK SR a pod.). Niektoré 
OP končia na súde, čím sa zmysel snahy PÚ nielen stáva otáznym, ale v lepšom prípade sa 
odďaľuje výkon ochrany prostredia pamiatky.  

Z uvedených dôvodov kladieme dôraz predovšetkým na odborne fundované zdôvodnenie 
opodstatnenosti podnetov (a to najmä podnetov z KPÚ), aby sa príprave návrhu a konaniu vo 
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veci vyhlásenia OP venovali personálne a časové (a tiež finančné) kapacity PÚ SR iba 
v skutočne odôvodnených prípadoch, kedy bude zmysluplné konať vo verejnom záujme i za 
cenu odvolaní a druhostupňového konania. 
� PÚ SR – ONKP v roku 2011 boli: 

ukončené správne konania a sú právoplatné rozhodnutia: 
- R. k. kostol Malá Mača, druhé konanie bez odvolania 
- Kalvária, kaštieľ a kostol Močenok, s odvolaním  
- Kaštieľ a kostoly Ožďany, s odvolaním  

vypracované návrhy OP a v správnom konaní sú OP: 
- Hrad Modrý Kameň, po odvolaní vrátené MK SR na nové konanie  
- Kláštor minoritov a archeologická lokalita Spišský Štvrtok  

vypracované boli návrhy na vyhlásenie OP: 
- Lietava hrad – pripravený na správne konanie 

Podnet na vyhlásenie OP hrad Levice bol na základe dostupných podkladov a terénnej 
obhliadky vyhodnotený ako neopodstatnený.  
 
� PÚ SR – OPÚ boli riešené nasledovné ochranné pásma: 

OP NKP v Martine - ohliadka územia NKP Národný cintorín, Etnografické múzeum, 
Gymnázium a Štefánikov ústav, vyhotovenie fotodokumentácie, ústne rokovanie s KPÚ 
Žilina - pracovisko Martin o rozsahu a podmienkach v OP, rozpracovaný návrh na vyhlásenie, 
potrebné dopracovať časť k zeleni,  
OP NKP Prašice - OP neopodstatnené, dôvody oznámené KPÚ Nitra. 
OP NKP Jasov - ohliadka územia OP a vyhotovenie fotodokumentácie, zhromaždenie 
archívnych podkladov,  rozpracovaný návrh na vyhlásenie, potrebné dopracovať časť k zeleni. 
OP NKP Kostola s cintorínom príkostolným a Súsošia Golgoty v Nitrianskej Blatnici – 
vyžiadanie aktuálnej vektorovej katastrálnej mapy, spracovanie textov a grafickej mapovej 
prílohy k návrhu a mapy k oznámeniu o začatí správneho konania, začatie správneho konania 
a prerokovanie s obcou. 
OP NKP Nižná Šebastová - zaslaná žiadosť správe katastra o poskytnutie mapového podkladu 
- podklad zaslaný. Analýza stavu územia a právneho stavu vyhlásenia NKP. Na základe 
zistenia, že NKP, ktoré mali byť predmetom ochrany, nie sú ani po spracovaní aktualizačných 
listov zapísane v ÚZPF v objektovej skladbe, zodpovedajúcej skutočným pamiatkovým 
hodnotám, je práca na príprave návrhu OP zastavená. KPÚ Prešov bolo listom informované 
o veci a požiadané o dopracovanie. Po spresnení zápisu NKP v ÚZPF bude otázka vyhlásenia 
znovu otvorená, materiál rozpracovaný. 
OP PR Trenčín - zaslaná žiadosť správe katastra o poskytnutie mapového podkladu - podklad 
zaslaný. Čiastočná ohliadka územia bola absolvovaná v marci 2011. Z iniciatívy KPÚ Trenčín 
sa uskutočnilo pracovné stretnutie na tému OP - Trenčín. Podrobná ohliadka a zabezpečenie 
fotodokumentácie vykonané v septembri 2011. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s 
ohliadkou územia v novembri 2011, pričom bola zistená nezrovnalosť vo vymedzení hranice 
PR vo vyhlásení a aktuálne používaných zásadách. V tejto súvislosti je potrebné doriešiť 
zmenu vymedzenia PR. Návrh na vyhlásenie OP Trenčín  je rozpracovaný. 
OP NKP Klenovec - zaslaná žiadosť správe katastra o poskytnutie mapového podkladu - 
podklad zaslaný. Ohliadka územia sa uskutočnila v októbri. Jej výsledkom bolo zistenie stavu 
prostredia predmetnej NKP, ktoré je v súčasnej podobe už natoľko pozmenené 
a nezohľadňujúce hodnoty NKP, že vyhlásenie OP NKP je bezpredmetné. Po dohode s KPÚ 
Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, bola uzavretá otázka spracovania Návrhu na vyhlásenie 
OP v Klenovci ako neopodstatnená. 
OP NKP Slovenská Ľupča - vypracovanie stanoviska pre MK SR k odvolaniu; spracovanie 
nového návrhu a mapového podkladu pre nové prerokovanie veci vyhlásenia OP, vydanie 
nového rozhodnutia o vyhlásení OP, rozhodnutie po odvolaní zrušené rozhodnutím MKSR. 
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Následne bola vypracovaná žiadosť o usmernenie MK SR vo veci výkonu štátnej správy 
podľa § 18 zákona č. 49/2002 Z. z. Zároveň sa pripravuje nový návrh na vyhlásenie 
ochranného pásma. Súčasťou agendy bolo vybavenie petície za zrušenie ochranného pásma 
(postúpenie príslušnému orgánu – obec; stanovisko vo veci pre MK SR/odbor kontroly a 
inšpekcie).   
OP NKP kostol sv. Štefana, Žilina – oprava chýb v písomnom vyhotovení rozhodnutia z roku 
2009; zapísanie ochranného pásma do katastra vykonané. 
OP NKP Želiezovce – stanoviská OMK-PÚSR a KPÚ v Nitre k návrhu na vyhlásenie prijaté; 
súčasne bola doriešená otázka zrušenia pamiatkovej ochrany ukradnutého pomníka s bustou, 
č. ÚZPF 2185/0 podľa vypracovaného návrhu vrátane vyjadrenia obce. Návrh na vyhlásenie 
ochranného pásma bol vypracovaný a  prerokovaný s KPÚ Nitra a v OMK-PÚ SR. V 
súčasnosti prebieha správne konanie.  
OP NKP Kráľ (okres Rimavská Sobota) – obhliadka a dokumentácia územia vykonaná, návrh 
na vyhlásenie ochranného pásma rozpracovaný. 
OP PR Spišská Sobota – príprava podkladov a rozpracovanie návrhu na vyhlásenie 
ochranného pásma, vykonaná obhliadka územia, návrh na vyhlásenie ochranného pásma 
pracovne prerokovaný s KPÚ Prešov/pracovisko Poprad, návrh je finalizovaný.  
OP NKP Iža - Leányvár, okres Komárno – spracovanie textovej a grafickej  časti návrhu na 
vyhlásenie. Návrh bol schválený na zasadnutí OMK a prerokovaný s obcou, konanie bolo na 
základe požiadavky obce prerušené, keďže ho starosta chce predložiť zastupiteľstvu. 
OP NKP Vyšné Hágy sanatórium - príprava podkladov, obstaranie aktuálnej mapy z katastra, 
komunikácia s KPÚ. Napriek tomu, že je vypracovaný návrh OP NKP; vzhľadom na 
nejasnosti okolo vymedzenia NKP bola interným listom formulovaná otázka na OŠIS a zatiaľ 
sa nepokračuje v ukončení procesov okolo prípravy návrhu. Kým sa vec nevyjasní, nemôže sa 
začať vyhlasovanie OP. 
OP NKP Krásna Hôrka hrad - správne konanie prebiehalo od konca r.2010. Predĺženie 
konania, úprava návrhu podľa predbežných pripomienok obce a podľa územno-plánovacej 
normy obce – príprava na prerokovanie, prerokovanie s obcou, úprava materiálu na základe 
prerokovania na obci, rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie zaslané na kataster; žiadosť 
o zápis údajov do KN. Údaje v KN boli overené, sú zavedené. 
OP PR a NKP Banská Bystrica - prerokovanie návrhu s KPÚ v B. Bystrici, úprava návrhu na 
základe prerokovania s KPÚ, mapa PSD medený hámor (identifikácia NKP) – doriešené 
s OŠIS-om a KPÚ, správne konanie- prerokovanie s Mestom Banská Bystrica, úprava 
materiálu na základe prerokovania, vydané rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Následne 
bola odoslaná žiadosť o zápis údajov do KN. 
 
c) Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 

 T: 3, 6, 9, 12/2011 
 Z: OPÚ, KPÚ 

 S: osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou, ÚEP 
Plnenie: 

Vzhľadom na limit pridelených prostriedkov sa táto úloha zamerala najmä na dokončenie 
rozpracovaných materiálov. Zároveň prebiehalo posudzovanie spracovaných zásad 
v Odborno-metodickej komisii. 

 
Prehľad spracovania zásad ochrany pamiatkových území za r. 2011 

Pamiatkové územie stav spracovanosti schválenie/platnosť  pozn. 
KPÚ BANSKÁ 
BYSTRICA       

pamiatkové rezervácie       

BANSKÁ BYSTRICA rozpracované   
plánované predloženie do 
OMK 02/2012 
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SEBECHLEBY spracované 
schválené OMK 
19.10.2011 

po zapracovaní pripomienok 
KPÚ vydá zásady 

ŠTIAVNICKÉ BANE rozpracované   
plánované predloženie do 
OMK na konci 01/2012 

pamiatkové zóny       
ZVOLEN spracované platné  odovzdané PÚ SR 8.7.2011 
  
KPÚ BRATISLAVA       

pamiatkové rezervácie       

BRATISLAVA 1 spracované 
schválené OMK 
12/2010 

má byť prerokované na PÚ 
SR v januári 2012 

VEĽKÉ LEVÁRE spracované platné od 15.7.2011 
zaslanie záverečných 
ustanovení 08/2011 

pamiatkové zóny       

BRATISLAVA - CMO 
potrebné 
prepracovať   

KPÚ v rokovaní s 
magistrátom BA 

BRATISLAVA - DEPO spracované platné od 15.7.2011 odovzdané PÚ SR 12/2011 
BRATISLAVA - 
RUSOVCE spracované 

prerokované OMK 
14.12.2011 - nechválené 

potrebné prepracovať a 
opätovne predložiť OMK 

BRATISLAVA - 
VAJNORY spracované 

po úprave návrhu zásady 
zaslané na posúdenie 
OMK 8.12.2011 

prerokovanie v OMK 
plánované 02/2012 

  
KPÚ KOŠICE       

pamiatkové zóny       
GELNICA neaktualizované     

LÚČKA spracované 
predložené OMK 
12/2011 Materiál doručený 01/2012 

MARKUŠOVCE spracované 
opätovne predložené 
OMK 12/2011 Materiál doručený 01/2012 

TURNIANSKA NOVÁ 
VES spracované platné od 1.7.2011 

odovzdané PÚ SR 
29.7.2011 

VEĽKÁ TŔŇA spracované platné od 21.3.2011 
odovzdané PÚ SR 
13.4.2011 

  
KPÚ NITRA       

pamiatkové rezervácie       

NITRA spracované platné 

vydané k 12/2011, avšak 
neposlané PÚ SR 
(uverejnené na web stránke 
mesta Nitra) 

  
KPÚ PREŠOV       

pamiatkové rezervácie       

KEŽMAROK spracované 
predložené na posúdenie 
OMK 19.12.2011 

prerokovanie v OMK 
plánované 04/2012 

PODOLÍNEC spracované 
predložené na posúdenie 
OMK 22.12.2011 

prerokovanie v OMK 
plánované 02/2012 

SPIŠKÉ PODHRADIE - 
KAPITULA spracované 

prerokované OMK 
23.11.2011 - 
neschválené 

potrebné prepracovať a 
opätovne predložiť na 
posúdenie 

pamiatkové zóny       

NIŽNÉ REPÁŠE spracované platné od 1.12.2011 
odovzdané PÚ SR 
8.12.2011 

SABINOV spracované platné od 1.12.2011 odovzdané PÚ SR 
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8.12.2011 

SPIŠSKÁ BELÁ spracované 

opätovne predložené na 
prerokovanie OMK 
19.12.2011 

prerokovanie v OMK 
plánované 04/2012 

TORYSKY spracované platné od 1.12.2011 
odovzdané PÚ SR 
8.12.2011 

  
KPÚ TRNAVA       

pamiatkové rezervácie       

TRNAVA spracované 
schválené OMK 
16.3.2011 

po zapracovaní pripomienok 
KPÚ vydá zásady 

pamiatkové zóny       

HLOHOVEC spracované 

schválené OMK s 
pripomienkami 
19.10.2011 

po zapracovaní pripomienok 
KPÚ vydá zásady 

SKALICA spracované 
predložené na posúdenie 
OMK 02/2011 vrátené na prepracovanie 

  
KPÚ TRENČÍN       

pamiatkové rezervácie       

TRENČÍN spracované 
schválené OMK ako 
návrh zásad - 16.3.2011 

po úprave návrhu KPÚ vydá 
zásady 

pamiatkové zóny       

NITRIANSKE PRAVNO spracované 
predložené na posúdenie 
OMK 5.12.2011 

prerokovanie v OMK 
plánované 03/2012 

  
KPÚ ŽILINA       

pamiatkové zóny       

HYBE spracované 
posúdené OMK 
16.2.2011 - neschválené 

nutné prepracovať podľa 
pripomienok 

KYSUCKÉ NOVÉ 
MESTO spracované 

posúdené OMK 
18.1.2012 - neschválené 

nutné prepracovať podľa 
pripomienok 

MARTIN spracované 
posúdené OMK 
18.5.2011 - neschválené 

plánované opätovné 
predloženie OMK na konci 
01/2012 

STANKOVANY - 
PODŠÍP spracované platné, od 2.9.2011 

odovzdané PÚ SR 
6.10.2011 

 
d) Príprava mapových podkladov vyhlásených PZ, PR a ich ochranných pásiem pre 

zverejnenie na webovej stránke PÚ SR. 
T: 12/2011 

Z: OPÚ 
Plnenie: 

V roku 2011 boli spracované nasledovné digitálne podklady vo formáte .jpg: 
1. PZ Kysucké Nové Mesto 
2. PZ Sabinov 
3. PZ Lúčka 
4. PZ Nižná Boca 
5. PZ Hlohovec 
6. PZ Šahy 
7. PZ Liptovský Ján 
8. PZ Martin 
9. PZ Kláštor pod Znievom 
10. PR Ždiar 
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11. PR Osturňa (3 kusy) 
12. PZ Zvolen 
13. PZ Východná 
14. PZ Stará Ľubovňa 
15. PZ Beckov 
16. PZ Gelnica 
17. PZ Nitrianske Pravno 
18. PR Špania Dolina 
19. PZ Babiná  
20. PR Bratislava  
21. PR Čičmany  
22. PZ Dobrá Niva  
23. PR+OP Kežmarok  
24. PZ Kláštor pod Znievom  
25. PR Podbiel  
26. PZ + OP Rožňava  
27. PR Plavecký Peter 
28. PR Veľké Leváre 
29. PZ Turnianska Nová Ves 
30. PZ Vyšný Medzev 
31. PZ Tvrdošín 
32. PR Brhlovce 
33. PR Vlkolínec 
34. PZ Brezno  
35. PZ Bratislava - Rusovce 

 
� Plán hlavných úloh č. 4/2011  

Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
 
a) Metodický deň PÚ SR a Prezídia Policajného zboru SR zameraný na riešenie problematiky 

ochrany kultúrneho dedičstva. 
T: 1. polrok 2011 

Z: OPÚ, referát archeológie 
Plnenie: 

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru a s Múzeom v Kežmarku 
pripravili pre vybraných príslušníkov Policajného zboru Metodický deň k ochrane 
pamiatkového fondu, ktorý sa uskutočnil v dňoch  22. - 23. septembra 2011 v priestoroch 
národnej kultúrnej pamiatky – mestského hradu v Kežmarku.  

Cieľom tohto podujatia bolo informovať príslušníkov Policajného zboru o stave kultúrneho 
a archeologického dedičstva a pamiatkového fondu na území Slovenskej republiky,  najmä 
otázky týkajúce sa ochrany pamiatkového fondu a archeologického dedičstva, otázky 
poškodzovania a vykrádania archeologických nálezísk a tiež otázka účinnejšej spolupráce 
medzi Pamiatkovým úradom SR a Policajným zborom pri vyšetrovaní trestnej činnosti 
týkajúcej sa kultúrneho dedičstva, vrátane prevencie v tejto oblasti. Metodický deň sa konal aj 
v  súvislosti s novelou Trestného zákona a novelou zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu – ďalej len „pamiatkový zákon“, ktoré nadobudli účinnosť 1. 9. 2011. 

Prednášok sa zúčastnili vybraní odborníci z Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu 
SR, Krajských pamiatkových úradov Košice, Žilina a Trnava a Prezídia Policajného zboru. 
Pozvanie prijali aj odborníci z príslušných kultúrnych inštitúcii z Českej republiky. 

Podujatie otvorila riaditeľka Múzea v Kežmarku Mgr. Erika Cintulová a námestník 
generálnej  riaditeľky PÚ SR Mgr. Slavomír Katkin. Za Policajný zbor prítomných privítal 



  22 

pplk. JUDr. Daniel Kalafut v mene riaditeľa Úradu Kriminálnej polície Prezídia PZ mjr. Mgr. 
Michala Ondrkala.  

Prednášky boli rozdelené do blokov, prvý deň bol venovaný problematike ničenia 
a poškodzovania najmä nehnuteľných kultúrnych pamiatok. 

Metodický deň svojou prednáškou otvoril Mgr. Peter Škulavík z Pamiatkového úradu SR, 
ktorý sa venoval najmä systému evidencie hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok. 
Pamiatkovými územiami a ich hodnotami sa vo svojej nadväzujúcej prednáške zaoberala Ing. 
arch. Viera Dvořáková, tiež z Pamiatkového úradu SR. Z pohľadu pracovníkov Krajského 
pamiatkového úradu Košice sa téme ničenia pamiatkového fondu a skúsenostiam 
s policajným vyšetrovaním prípadov ničenia pamiatok sa vo svojom príspevku venoval Ing. 
arch. Radoslav Mokriš, podobne ako nasledujúca prednáška Ing. Ivety Kodoňovej 
z Ministerstva kultúry SR.  

Nemenej zaujímavým príspevkom bola prezentácia zástupcov pamiatkarov z Národního 
památkového ústavu Praha Mgr. Petra Baštu, Radovana Chmela, Šárky Radostovej  a Mgr. 
Petra Svojanovského z Ministerstva kultúry Českej republiky, ktorí sa zaoberali 
problematikou pátrania po odcudzených kultúrnych pamiatkach a ich navracaním späť do ČR, 
ako aj systému evidencie odcudzených umeleckých predmetov v Čechách a na Morave.  

Nasledujúci deň bol venovaný najmä ochrane archeologického dedičstva a téme ničenia 
archeologických lokalít nielen detektoristami, ale aj samotnými stavebníkmi.  

Druhý rokovací deň svojou prezentáciou otvoril JUDr. Mgr. Tomáš Michalík 
z Ministerstva kultúry SR, ktorý prítomných oboznámil s legislatívnym i úpravami týkajúcimi 
sa archeologického dedičstva a prehľadu právnych úprav v rámci Európy. V prednáške sa 
venoval tiež otázke novelizovanej definície archeologického nálezu. O trestnoprávnych 
dôsledkoch nelegálnej archeologickej činnosti na príklade konkrétnych vyšetrovaných  
prípadov informoval pplk. JUDr. Daniel Kalafut z Prezídia Policajného zboru, oddelenia 
krádeží motorových vozidiel a ochrany kultúrneho dedičstva, ktorý zároveň analyzoval 
niektoré nedostatky pamiatkového zákona z trestnoprávneho hľadiska.  

Po prezentácii Mgr. Renaty Glaser-Opitzovej z Pamiatkového úradu SR, ktorá sa venovala 
rozdielom medzi archeologickým výskumom a nelegálnou činnosťou na archeologických 
náleziskách sa slova ujali Mgr. Peter Grznár z Krajského pamiatkového úradu  Trnava a Mgr. 
Martin Furman z Krajského pamiatkového úradu Žilina, ktorí predniesli svoje praktické 
skúsenosti  s ochranou archeologického dedičstva a nepovoleným konaní stavebníkov  a tzv. 
detektoristov.  

V diskusii a v rámci reakcií na jednotlivé príspevky vystúpili viacerí rečníci. Medzi inými 
JUDr. Karol Pánik z Generálnej prokuratúry SR, ktorí pripomenuli dôležitosť dôsledného 
preverovania  každej udalosti, ktorá sa týka poškodenia alebo ničenia pamiatkového fondu  
a kultúrneho dedičstva vôbec.  

Po skončení prednášok účastníci mali možnosť ohliadnuť expozície  Múzea v Kežmarku. 
Závery:  
 Z prednášok a diskusie vyplynulo viacero problematických okruhov, ktoré bude 
potrebné v blízkej budúcností riešiť.  

- Bude potrebné klásť dôraz na personálne posilnenie referátov archeológie na 
krajských pamiatkových úradoch, ako aj úseku ochrany kultúrneho dedičstva na 
Prezídiu PZ. 

- Bude vhodné zriadiť integrovanú skupinu odborníkov z  dotknutých rezortov 
a organizácií špecializovanej na riešenie prevencie a problematiky kriminality 
v oblasti kultúrneho dedičstva, ako aj zriaďovať vyšetrovacie tímy na konkrétne 
závažné prípady kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva. 

- Bude vhodné zabezpečiť užšiu spoluprácu pamiatkarov z krajských pamiatkových 
úradov s policajtmi na krajských a okresných riaditeľstvách PZ, ktorí sú určení na 
riešenie kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva, pri preverovaní alebo  vyšetrovaní 
konkrétnych prípadov tejto trestnej činnosti.  
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- Bude žiaduce, aby polícia najmä pri vyšetrovaní prípadov poškodzovania 
archeologického dedičstva postupovala viac iniciatívne, a aby túto trestnú činnosť v 
teréne odhaľovala aj samostatne bez podávania trestných oznámení zo strany 
krajských pamiatkových úradov, resp. Pamiatkového úradu SR. 

- Bude vhodné, aby pokračovala doterajšia spolupráca medzi Prezídiom PZ 
a Pamiatkovým úradom SR pri ochrane kultúrneho dedičstva, vrátane zorganizovania 
prípadných ďalších špecializovaných seminárov alebo pracovných stretnutí 
k vybraným témam.  

 
 V legislatívnej oblasti bude potrebné v budúcnosti riešiť nasledovné problémy 
vyskytujúce sa v praxi, ktoré vyplynuli z prednášok a diskusie: 

- v rámci legislatívnych aktivít upraviť v pamiatkovom zákone  spôsob vyzdvihovania 
a  premiestňovania archeologických nálezov charakteru ostrej munície a zbraní, s 
ktorými môžu s aspektu ochrany života, zdravia  a majetku nakladať iba pyrotechnici 
PZ. 

- v rámci legislatívnych aktivít upraviť v pamiatkovom zákone správu tzv. 
detektoristických archeologických nálezov, ktoré sú tiež vlastníctvom Slovenskej 
republiky; 

- v rámci legislatívnych aktivít upraviť v pamiatkovom zákone možnosť výkonu 
znaleckej činnosti v odbore archeológia zo strany Pamiatkového úradu SR ako 
právnickej osoby; 

- v rámci legislatívnych aktivít uzákoniť v pamiatkovom zákone zriadenie štátnej 
evidencie archeologických nálezísk SR; 

- v rámci legislatívnych aktivít spracovať metodiku Pamiatkového úradu SR na 
popisovanie a ohodnocovanie archeologických nálezov pre potreby polície, súdov, 
múzeí a podobne; 

- v rámci legislatívnych aktivít po vyhodnotení a analýze riešených prípadov nelegálnej 
archeologickej činnosti po aktuálnej novele Trestného zákona zvážiť spracovanie 
zákona o  tzv. „Archeologickej amnestii“ vo vzťahu k neoprávnenému prechovávaniu 
archeologických nálezov s  časovo obmedzenou platnosťou; 

- v rámci legislatívnych aktivít riešiť aj zistenie, že  príslušníci PZ majú v  rámci 
výkonu svojich činností obmedzené možnosti priamej kontroly podozrivých osôb, 
ktoré by mohli u seba neoprávnene prechovávať archeologické nálezy, kde je 
prehliadka podozrivej osoby zo strany polície viazaná na predchádzajúci súhlas 
prokurátora, čo značne obmedzuje akcieschopnosť polície.  

 
b) Metodický deň PÚ SR „Priestupkové konanie v praxi“. 

T: 1. polrok 2011 
Z: OPR 

Plnenie: 
Pamiatkový úrad SR, Odbor preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní pripravil v 

spolupráci s Ministerstvom kultúry SR druhýkrát metodický deň. Témou pracovného 
stretnutia bolo „Priestupkové konanie v praxi“. Jednodňové pracovné stretnutie sa uskutočnilo 
dňa 12. mája 2011 v Sliači a zúčastnilo sa na ňom 80 zamestnancov z krajských 
pamiatkových úradov. Metodický deň bol rozdelený do troch blokov. Prvý blok bol venovaný 
zákonu č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisoch a zákonu č. 153/2001 
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a spracovanej Inštrukcii PÚ SR pre konanie 
o priestupku. V ďalšom bloku odzneli príspevky kolegov, ktorí sa venovali informáciám o 
schvaľovaní novely stavebného a trestného zákona, skúsenostiam s prokuratúrou, ako aj 
skúsenostiam s riešením priestupkov na krajských pamiatkových úradoch. Posledný blok bol 
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venovaný diskusii, ktorá sa venovala problémom a nedostatkom s vedením priestupkových 
konaní. 
 
Mimo plánu: 
PÚ SR – ONKP: 

V spolupráci s MK SR zorganizovanie a zabezpečenie podujatia Metodický deň k ochrane 
a obnove pamiatkových organov – 31. 5. 2011 v Banskej Bystrici. Metodický deň pre 
pracovníkov KPÚ bol zameraný na problematiku organov v komplexnom rozsahu. Formou 
prednášok s bohatou obrazovou a zvukovou dokumentáciou boli prezentované viaceré 
aspekty témy: doterajší stav plošného výskumu organov, ich zhodnotenie z hľadiska 
zastúpenia v pamiatkovom fonde (evidencia, aktualizácia), historický prierez staviteľstvom 
organov, technický aspekt staviteľstva s príslušnou terminológiou (konštrukcia a technológia). 
Osobitná pozornosť bola venovaná hudobnému aspektu organov, obnove a metodickým 
prístupom a legislatíve. Prednášky boli odprednášané špičkovými odborníkmi z okruhu 
organológov, organárov, reštaurátorov, pamiatkárov a štátnej správy. V roku 2012 plánuje PÚ 
SR vydať zborník príspevkov, ktoré na podujatí odzneli. 
 
� Plán hlavných úloh č. 11/2011 

Spracovanie všeobecných pokynov a metodických usmernení pre výkon štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu v nadväznosti na novelu zákona č. 49/2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Vyhlášku k zákonu. 

T: 12/2011 
Z: ÚGR, ÚVŠS, OÚ, KPÚ, ÚEP 

 
a) Aktualizácia Usmernenia pre spracovávanie pamiatkového architektonicko-historického 

a umelecko-historického výskumu. 
T: 3/2011 
Z: ONKP 

Plnenie: 
Usmernenie bolo spracované, posúdené v decembri 2011 OMK PÚ SR. V súčasnosti sa 

prepracováva podľa pripomienok. 
 
b) Usmernenie pre reštaurátorský výskum. 

T: 6/2011 
Z: ONKP 

 
c) Prepracovanie štatútov, organizačných a rokovacích poriadkov odborných sekcií PÚ SR 

a Reštaurátorskej komisie. 
T: 5/2011 
Z: ÚVŠS 

Plnenie: 
Usmernenie pre reštaurátorskú dokumentáciu vo vzťahu k novele vyhlášky, prepracovanie 

štatútov, organizačných a rokovacích poriadkov rozpracované, vzhľadom na dlhodobejšiu 
práceneschopnosti spracovateľky posun termínu. 
PÚ SR – OPÚ: 

Referát archeológie spracoval aktualizáciu Metodiky k výkonu štátnej správ v oblasti 
archeológie v termíne 10.12.2012 a zaslal na pripomienkovanie KPÚ a MK SR. 
KPÚ Košice: 

Mgr. Gembický: Návrh metodického materiálu, predložený na OMK: Pamiatková ochrana 
zvonov na Slovensku – metodika (spoluautor: Mgr. Radek Lunga), odborno-metodický 
materiál pre činnosť PÚ SR, rukopis a prílohy, 74 strán; jún 2011. Úspešný zápis tradičného 
ručného zvonenia na zvony a funkcie zvonárov do  Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
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dedičstva Slovenska: prevzatie certifikátu z MK SR, sprievodné aktivity a agenda, 
medializácia, prezentácia a propagácia novo zapísaného fenoménu (Česká televízia, Denník 
SME, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen, portál Obnova.sk, www portály a. i.); október – 
december 2011. 
 
� Odborno-metodická komisia  

Zasadnutia:  12   
Stanoviská k výsledkom výskumov:  71 
Posudky o odbornej spôsobilosti:  5 
Posudzované metodické a odborné materiály:  25 
Posudzované problematické prípady z KPÚ 8 
 

posudzované pamiatkové výskumy: 
- Ardanovce – r. k. kostol sv. Michala (č. ÚZPF 131/0) – čiastkový architektonicko-

historický výskum okenného otvoru na západnej fasáde. Autor: Mgr. D. Haberland 
- Banská Štiavnica – meštiansky dom na Ul. A. Kmeťa 10 (č. ÚZPF 2520/0) – 

architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 
- Banská Štiavnica – meštiansky dom na ul. A. Kmeťa 12 (č. ÚZPF 2519/0) – 

architektonicko-historický výskum podkrovia. Autor: Mgr. M. Šimkovic 
- Banská Štiavnica –meštiansky  dom na Ul. A. Sládkoviča 4 (nie je NKP) – 

architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 
- Banská Štiavnica – meštiansky dom na Sládkovičovej ul. 12 (č. ÚZPF 3365/0) – 

architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 
- Banská Štiavnica – meštiansky dom na Kammerhofskej ul. 17 (č. ÚZPF 3320/0) – 

architektonicko-historický výskum. Autorka: Mgr. E. Hrašková 
- Banská Štiavnica – časť meštiansky domu na Palárikovej ul. 6 – Z obvodová stena (nie 

je NKP) – architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. 
Glocková 

- Banská Štiavnica – meštiansky dom na Radničnom nám. 3 (č. ÚZPF 11716/0) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD. a kol. 

- Banská Štiavnica – meštiansky dom na Striebornej ul. 11 (č. ÚZPF 11693/0) – 
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Mgr. Ľ. Fillová 

- Bardejov – meštiansky dom na Hviezdoslavovej ul. 6 (č. ÚZPF 1724/0) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Bardejov – meštiansky dom na Stöcklovej ul. 19 (č. ÚZPF 1771/0) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Beckov – hrad – dolný hrad a východná časť predhradia (č. ÚZPF 1180/15-19) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, 
PhD., Mgr. M. Piatrov 

- Beluša – r. k. kaplnka sv. Anny (č. ÚZPF 699/0) – umelecko-historický 
a architektonicko-historický výskum. Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. 
T. Janura, PhDr. Š. Oriško 

- Bíňa – r. k. rotunda Dvanástich apoštolov (č. ÚZPF 326/0) – doplnok architektonicko-
historického výskumu. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 

- Bratislava – bytový dom na Laurinskej ul. 19 (č. ÚZPF 96/0) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Orosová 

- Bratislava – meštiansky dom na Michalskej ul. 14 (č. ÚZPF 113/0) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 

- Dechtice – r. k. kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 793/0) – čiastkový architektonicko-
historický výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc. 
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- Gbeľany – kaštieľ (č. ÚZPF 1341/1) – architektonicko-historický výskum.  
Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD. 

- Hlohovec – kúria a pivnica „Sokolovňa“ (č. ÚZPF 11359/1-2) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar 

- Holíč – kaštieľ – koniareň a tabačiareň (č. ÚZPF 613/4,5) – architektonicko-historický 
výskum. Autor: Ing. arch. I. Gojdič 

- Komárno – r. k. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 306/1) – architektonicko-historický 
výskum fasád veží a fasády priečelia. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 

- Komárno – Stará pevnosť (č. ÚZPF 302/1) – II. etapa architektonicko-historického 
výskumu. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD. 

- Komárno – špitál a kaplnka sv. Anny (č. ÚZPF 2151/1-2) – architektonicko-historický 
výskum. Autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová 

- Komjatice – pamätná fara (č. ÚZPF 336/1) – architektonicko-historický výskum. 
Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. M. Piatrov 

- Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 14 (č. ÚZPF 1057/0) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková  

- Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 27 (č. ÚZPF 1329/1-2) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 61 (č. ÚZPF 1168/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum dvorového krídla. Autori: Dr. Ing. arch. J. 
Krcho, PhD., Ing. arch. Z. Senteliková 

- Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 79 (č. ÚZPF 3477/0) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Košice – meštiansky dom na Hlavnej ul. 94 – severný parcelný múr (č. ÚZPF 3456/0) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Košice – bašta a múr hradbový, tzv. Katova bašta (č. ÚZPF 1049/9 a 1049/7, 10) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Šimkovic, Ing. M. Matejka 

- Košice – bývalý korčuliarsky pavilón, Mestský park č. 13 (č. ÚZPF 3480/0) – 
architektonicko-historický výskum. Autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD. 

- Košice – mestský palác na Mlynskej ul. 30, tzv. Jakabov palác (č. ÚZPF 3504/1) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Košice – nemocnica na Moyzesovej ul. 9 (č. ÚZPF 3656/0) – architektonicko-historický 
výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Košice – meštiansky dom na Vrátnej ul. 16 (č. ÚZPF 3605/0) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková 

- Krakovany – r. k. kostol sv. Gála (č. ÚZPF 917/1) – architektonicko-historický výskum. 
Autori: Ing. arch. I. Gojdič,  Mgr. S. Paulusová 

- Krupina – meštiansky dom na Sládkovičovej ul. 20 (č. ÚZPF 11097/0) – 
architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic 

- Lančár – zvonica pri r. k. Kostole Sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 924/2) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar 

- Levoča – meštiansky dom na Mäsiarskej ul. 15 (č. ÚZPF 2792/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská 

- Levoča – meštiansky dom na Nám. Majstra Pavla 43 (č. ÚZPF 2932/0) – 
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. 
Janovská  

- Lietava – hrad – severovýchodná bašta 1. predhradia (č. ÚZPF 1352/6) – 
architektonicko-historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic 

- Liptovský Hrádok – škola lesnícka (č. ÚZPF 320/1) – architektonicko-historický 
výskum. Autori: Ing. arch. M. Marček, Mgr. K. Zvedelová, PhD. 

- Liptovský Mikuláš – vila s areálom na Ul. M. M. Hodžu 20 (č. ÚZPF 11720/1-3) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň  
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- Modra – kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 490/1) – architektonicko-historický 
a umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. M. Haviarová, Mgr. art. T. Haviar,  
Mgr. J. Tihányi, Mgr. K. Zvedelová, PhD. 

- Nitra – areál kostola a kláštora piaristov (č. ÚZPF 1500/1-2) – architektonicko-
historický výskum ohradného múru bývalej záhrady kláštora a archeologických 
architektonických nálezov. Autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík 

- Nitra – meštiansky dom na Samovej ul. 9 (nie je NKP) – architektonicko-historický 
výskum. Autori: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka 

- Nitra - Borina – strážna veža, tzv. Turecká varta (č. ÚZPF 1505/0) – architektonicko-
historický výskum. Autor: Mgr. M. Matejka 

- Nováky – kúria (č. ÚZPF 856/0) – architektonicko-historický výskum. 
Autorka: Mgr. R. Kollárová 

- Nové Sady – kaštieľ (č. ÚZPF 1520/0) – architektonicko-historický výskum.   
Autori: Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. B. Vachová  

- Oravský Podzámok – Oravský hrad – 1. podlažie Thurzovho paláca (č. ÚZPF 237/19) – 
architektonicko-historický výskum. Autori: Ing. M. Matejka, Mgr. M. Šimkovic, Mgr. 
M. Čajka 

- Pezinok – r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 523/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Mgr. E. Sabadošová 

- Pezinok - Grinava – r. k. kostol sv. Žigmunda (č. ÚZPF 497/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum. Autori: Mgr. E. Sabadošová,  
Mgr. M. Havlík, Mgr. art. P. Hrachovský, Mgr. art. P. Molnár 

- Podhorany - Sokolníky – ruina kostola sv. Michala (č. ÚZPF 1523/0) – architektonicko-
historický výskum. Autor: Mgr. M. Šimkovic 

- Poltár - Zelené – most cestný (č. ÚZPF 528/0) – architektonicko-historický výskum. 
Autor: Mgr. M. Šimkovic 

- Prievidza – piaristické gymnázium, základná škola a gymnázium Františka Hanáka  
(č. ÚZPF 872/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: 
PhDr. M. Smoláková 

- Rimavská Baňa – evanjelický a. v. kostol (č. ÚZPF 1008/1) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. E. Hrašková, Ing. akad. arch. I. Danihel 

- Rožňava – meštiansky dom na Nám. baníkov 18 (č. ÚZPF 10137/0) – architektonicko-
historický výskum. Autor: Ing. arch. I. Gojdič 

- Sazdice – r. k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1637/0) – architektonicko-historický 
výskum. Autori: Ing. arch. M. Bóna, Ing. M. Matejka, PhDr. H. Žažová, PhD. 

- Spišská Nová Ves – Provinčný dom, Letná ul. 50 (č. ÚZPF 599/1) – architektonicko-
historický výskum. Autorka: Ing. arch. M. Janovská 

- Spišské Podhradie – meštiansky dom na Mariánskom nám. 35 (č. ÚZPF 756/0) – 
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. Autorka: PhDr. N. Urbanová 

- Spišské Podhradie – meštiansky domy na Pálešovom nám. 1, 2, 3 (č. ÚZPF 714/0, 
715/0, 716/0) – architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum. 
Autorka: PhDr. N. Urbanová 

- Spišské Podhradie – meštiansky dom na ul. Starý jarok 47 (č. ÚZPF 762/0) – 
architektonicko-historický výskum. Autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., PhDr. N. 
Urbanová 

- Spišský Hrušov – r. k. kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 816/0) – architektonicko-historický 
výskum. Autorky: Ing. arch. M. Janovská, Ing. arch. A. Klingová 

- Šaštín - Stráže – továreň „Kartúnka“ (č. ÚZPF 754/0) – II. etapa architektonicko-
historického výskumu. Autori: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň 

- Štítnik – patricijský dom na Nám. 1. mája 437 (č. ÚZPF 557/0) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. J. Smatanová, Mgr. T. Haviar 
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- Trnava – meštiansky dom na Štefánikovej ul. 37 (č. ÚZPF 1102/0) – architektonicko-
historický a umelecko-historický výskum. Autorka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc. 

- Trnava – meštiansky dom na Štefánikovej ul. 39 (č. ÚZPF 1104/0) – architektonicko-
historický výskum. Autori: Mgr. M. Havlík, PhDr. J. Žuffová, Mgr. E. Sabadošová 

- Vlková – kaštieľ (č. ÚZPF 1006/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický 
výskum – doskúmanie suterénnych priestorov. Autorka: PhDr. N. Urbanová  

- Vyšný Kubín – Kubínyiovský kaštieľ(č. ÚZPF 260/1) – architektonicko-historický 
výskum. Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD. 

- Zborov – hrad (č. ÚZPF 262/1-2) – architektonicko-historický výskum budovy 1. brány 
a bašty č. 11. Autor: doc. Ing. PhDr. M. Plaček, odb. garant: Ing. arch. M. Bóna 

- Zborov – kostol sv. Žofie (č. ÚZPF 263/0) – umelecko-historický a architektonicko-
historický výskum. Autori: Ing. arch. M. Bóna, Mgr. J. Adam, PhD. 

- Žilina – synagóga na Hurbanovej ul. 11 (č. ÚZPF 1398/0) – architektonicko-historický 
výskum. Autorka: Doc. PhDr. M. Kvasnicová, PhD. 

posudzované zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia: 
- Nitra – pamiatková rezervácia – aktualizácia zásad ochrany MPR. Autori: Ing. arch. E. 

Gažiová, Ing. D. Ulrychová, CSc., Mgr. R. Daňo, PhD. 
- Hybe – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autor: Ing. arch. P. 

Kulašík 
- Stankovany - Podšíp – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. 

Autor: Ing. arch. P. Kulašík 
- Trenčín – pamiatková rezervácia – zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových 

hodnôt – aktualizácia. Autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. S. Paulusová, Mgr. R. Danák 
- Trnava – pamiatková rezervácia – urbanisticko-historický výskum a aktualizácia zásad 

pamiatkovej ochrany. Autori: Krajský pamiatkový úrad Trnava 
- Markušovce – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Ing. 

arch. E. Šmelková, PhDr. A. Karabinoš, Ing. V. Sobota 
- Martin – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Ing. arch. 

M. Marček a kol.  
- Sabinov – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Krajský 

pamiatkový úrad Prešov 
- Skalica – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Krajský 

pamiatkový úrad Trnava 
- Spišská Belá – pamiatková zóna – zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt 

pamiatkového územia. Autori: Ing. arch. D. Maximová a kol. 
- Torysky – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia.  Autori: Ing. P. 

Odler, Dr. G. Lukáč, Ing. E. Semanová 
- Nižné Repaše – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. Autori: Ing. 

P. Odler, Dr. G. Lukáč, Ing. E. Semanová 
- Hlohovec – pamiatková zóna – aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia. 

Autori: Ing. arch. E. Šabíková, Ing. arch. G. Kvetanová, Mgr. A. Kondlová 
- Sebechleby - Stará Hora – pamiatková rezervácia – zásady ochrany pamiatkového 

územia. Autori: Ing. arch. Ľ. Farkaš, CSc., Ing. arch. A. Hojčková,  
Ing. arch. R. Lieskovská, Mgr. M. Jarošová, A. Puškárová, Mgr. A. Skelton 

- Spišské Podhradie - Spišská Kapitula – pamiatková rezervácia – zásady ochrany 
pamiatkového územia. Autori: Ing. arch. Ľ. Viničenková a kol. 

- Bratislava - Rusovce – pamiatková zóna – zásady ochrany pamiatkového územia. 
Autori: PhDr. V. Ferus a kol. 

posudzované návrhy ochranných pásiem: 
- Modrý Kameň – hrad a kalvária (č. ÚZPF 465/1-14 a 466/1-2) – návrh na vyhlásenie 

ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok. Autorka: Mgr. N. Laczková 
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- Želiezovce – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 1653/1-3) – návrh na vyhlásenie ochranného 
pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky. Autori: Mgr. T. Kowalski, Ing. N. 
Foltinovičová, PhD. 

- Lietava – Lietavský hrad (č. ÚZPF 1352/1-22) – návrh na vyhlásenie ochranného pásma 
národnej kultúrnej pamiatky. Autorka: Mgr. N. Laczková 

- Iža – archeologická lokalita Castrum Leányvár (č. ÚZPF 289/1) – návrh na vyhlásenie 
ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky. Autorka: Mgr. R. Glaser-Opitzová 

- Nitrianska Blatnica – R. k. Kostol sv. Juraja a cintorín príkostolný a Súsošie Golgoty (č. 
ÚZPF 212/1-2 a 11752/1-4) – návrh na vyhlásenie ochranného pásma. Autori: Mgr. D. 
Baroková, Mgr. F. Jaššo, Ing. B. Lipovská, PhD. 

- Spišský Štvrtok – opevnené sídlisko Myšia Hôrka (č. ÚZPF 2369/0), Kláštor minoritov 
(č. ÚZPF 817/1-4) – návrh na vyhlásenie ochranného pásma NhNKP. Autori: PhDr. P. 
Guldan, PhDr. G. Lukáč, Ing. E. Semanová, Mgr. L. Kravjanská 

posudky k udeleniu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
pamiatkového výskumu: 
- Ing. arch. A. Klingová, architektonicko-historický a urbanisticko-historický výskum 
- Ing. arch. M. Vaščák, urbanisticko-historický výskum  
- Mgr. A. Moravčíková, predĺženie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 
- PhDr. M. Smoláková, predĺženie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 
- Ing. arch. Z. Morávková, predĺženie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 

metodické materiály: 
- Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku – návrh metodiky. 

Autori: Mgr. J. Gembický, Mgr. R. Lunga 
- Usmernenie k spracovaniu architektonicko-historického a umelecko-historického 

výskumu. Autorka: Mgr. E. Ševčíková 

rôzne: 
- Topoľčiansky hrad (č. ÚZPF 234/2-6) – doplnok k návrhu obnovy objektov hradného 

jadra, Autor: Ing. arch. M. Bóna 
- Kopčany – r. k. kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 10820/1) – alternatívne 

návrhy riešenia obnovy fasády kostola, predkladatelia: doc. Ing. arch. J. Gregorová, 
PhD., Ing. arch. K. Palgutová, Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD., 
posudky: PhDr. Z. Vácha, Mgr. M. Kalinová 

- Košice – mestské opevnenie – Katova bašta (č. ÚZPF 1049/9) – prezentácia návrhu 
obnovy, Autor: Mgr. M. Šimkovic 

- Nitra – dom na Kupeckej ul. 2 (nie je NKP) – posudok o pamiatkových hodnotách 
objektu, Autorka: Mgr. K. Zvedelová, PhD. 

- Banská Bystrica – meštiansky dom na Lazovnej ul. 13 (č. ÚZPF 2433/0) – prezentácia 
návrhu obnovy objektu, Autorka: Mgr. Ľ. Fillová 

- Košice – Malé a veľké delostrelecké kasárne s jazdiarňou – posúdenie predmetu 
a rozsahu ochrany architektonického súboru navrhovaného na zápis do ÚZPF (najväčší 
z deviatich vojenských areálov na území Košíc, ktorého základná koncepcia pochádza 
z r. 1883, do r. 2004 nepretržite slúžil na vojenské účely, preto dosiaľ nebol pamiatkovo 
chránený) 

- Liptovský Mikuláš – vila s areálom na ul. M. M. Hodžu 20 (č. ÚZPF 11720/1-3) – 
posúdenie architektonickej štúdie obnovy NKP autori: Barényi & Architekti 

- Bratislavský hrad – hradný palác – návrh na riešenie dobového zariadenia a obrazov pre 
reprezentačné priestory, Autor: PhDr. Š. Holčík, posudky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., 
PhDr. J. Šulcová 

- Hybe – pamiatková zóna – návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny Autor: Mgr. 
T. Kowalski, posudky: Ing. arch. L. Kubeková, Ing. arch. K. Ďurian 
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� Vyhodnotenie činnosti Subkomisie OMK pre archeológiu 2011 
Počet zasadnutí subkomisie: 11 
Počet členov subkomisie: 13 
Počet posúdených výskumných dokumentácií: 80 
 z toho schválených bez pripomienok: 28 
 z toho neschválených: 16 
 (z toho schválených po oprave a doplnení: 11) 
 
Podiel jednotlivých oprávnených osôb na predložených výskumných dokumentáciách: 
 

 



  31 

Podiel výskumov na NKP, pamiatkových územiach v porovnaní s nepamiatkovými 
územiami: 

 
 
Podiel výskumov na vedecké a dokumentačné účely k investorským výskumom: 

 
 
Zoznam posúdených výskumných dokumentácií 
1. Bánovce nad Ondavou, okr. Michalovce, solárny park do 1 MW. Autori: Dr. Milan 

Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., 
Vrútky. 

2. Banská Bystrica, okr. Banská Bystrica, parkovisko a prístavba garáže, Námestie Š. 
Moyzesa 2 – 4, MPR Banská Bystrica. Autor: JUDr. Mgr. Martin Kvietok, oprávnená 
osoba: Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica. 

3. Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica, Hotel Hellov dom, Akademická 8, č. ÚZPF 
2499/0, MPR Banská Štiavnica. Autor: PhDr. Jozef Labuda, CSc., oprávnená osoba: 
Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica. 

4. Bardejov, okr. Bardejov, obnova domu na Stöcklovej ulici č. 17, č. ÚZPF 1770, MPR 
Bardejov. Autor: PhDr. Peter Roth, oprávnená osoba: Podtatranské múzeum, Poprad. 
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5. Bardejov, okr. Bardejov, prístavba - predĺženie dvorového krídla na meštianskom dome 
na Veternej ul. č. 1, č. ÚZPF 1700/2, MPR Bardejov. Autor: Mgr. Ivana Malinková, 
oprávnená osoba: Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou. 

6. Bojná, okr. Topoľčany, poloha Bojná I - Valy, č. ÚZPF 142/0 Autor: PhDr. Karol Pieta, 
DrSc., Mgr. Ján Haruštiak, Mgr. Miriam Jakubčinová, Mgr. Terézia Vangľová, 
oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, Nitra. 

7. Bory, okr. Levice, fotovoltaická elektráreň Bory. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. 
Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

8. Budmerice, okr. Pezinok, Budmerice "Sušička", sezóna 2010. Autori: Mgr. Pavol 
Jelínek, PhD., PhDr. Július Vavák, oprávnená osoba: SAHI, o. z., Bratislava, 
Malokarpatské múzeum, Pezinok. 

9. Čerenčany, okr. Rimavská Sobota, Čerenčany - Záhumnie - novostavba rodinného domu 
(parc. č. KN C 650/53 a 650/54). Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba: 
Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská Sobota. 

10. Čerenčany, okr. Rimavská Sobota, Čerenčany - Záhumnie - novostavba rodinného domu 
(parc. č. KN C 650/74 a 650/75). Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba: 
Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská Sobota. 

11. Čerenčany, okr. Rimavská Sobota, Čerenčany - Záhumnie - novostavba rodinného domu 
(parc. č. KN C 650/76 a 650/77). Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba: 
Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská Sobota. 

12. Dolné Lefantovce, okr. Nitra, fotovoltaická elektráreň Dolné Lefantovce 1. Autori: Dr. 
Milan Horňák, Mgr. Ján Zachar, Bc. Zuzana Rejdovianová, oprávnená osoba: Via 
Magna s. r. o., Vrútky. 

13. Dolné Lefantovce, okr. Nitra, fotovoltaická elektráreň Dolné Lefantovce 2. Autori: Dr. 
Milan Horňák, Mgr. Ján Zachar, Bc. Zuzana Rejdovianová, oprávnená osoba: Via 
Magna s. r. o., Vrútky. 

14. Dulovce, okr. Komárno, 8 b. j. typ PROFIS Dulovce. Autor: PhDr. Pažinová Noémi, 
PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, Nitra. 

15. Galovany, okr. Liptovský Mikuláš, fotovoltaická elektráreň G1 a VN prípojka. Autori: 
Dr. Milan Horňák, Mgr. Veronika Krištofová, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., 
Vrútky. 

16. Galovany, okr. Liptovský Mikuláš, fotovoltaická elektráreň G2 a VN. Autori: Dr. Milan 
Horňák, Mgr. Veronika Krištofová, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

17. Holíč, okr. Skalica, polyfunkčný objekt - novostavba, radové garáže - novostavba. 
Autori: Mgr. Ján Zachar, Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, S. Chupáčová, 
oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

18. Horné Turovce, okr. Levice, fotovoltaická elektráreň Turovce 0,99 MW. Autori: Dr. 
Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. 
r. o., Vrútky. 

19. Hurbanovo, okr. Komárno, fotovoltaická elektráreň Hurbanovo I 3,3 MWp, SO-03 
Elektrická VN prípojka. Autor: PhDr. Juraj Bartík, PhD., oprávnená osoba: SNM – 
Archeologické múzeum, Bratislava 

20. Hybe, okr. Liptovský Mikuláš, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti 
Horného Liptova - Hybe, Východná, Važec. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína 
Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

21. Ipeľské Predmostie, okr. Veľký Krtíš, poloha Homokos föld v k. ú. Ipeľské Predmostie. 
Autori: Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD., Pamiatkový úrad 
SR, Bratislava. 

22. Iža, okr. Komárno, poloha „Leányvár“, č. ÚZPF 289 – rímsky kaste Castrum Leányvár. 
Autor: PhDr. Ján Rajtár, CSc., oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, Nitra. 

23. Jelenec, okr. Nitra, NKP hrad Gýmeš, č. ÚZPF 1443/1-22. Autori: Mgr. Filip Jaššo, 
PhD., Mgr. Martin Miňo, Mgr. Zdenko Rusko, Pamiatkový úrad SR, Bratislava. 
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24. Kežmarok, okr. Kežmarok, zámer obnovy meštianskeho domu č. 41 na Hradnom 
námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok, č. ÚZPF 2565/0, MPR Kežmarok. Autor: 
Mgr. Marta Kučerová, oprávnená osoba: Múzeum v Kežmarku, Kežmarok. 

25. Kežmarok, okr. Kežmarok, zámer plynofikácie pamiatkového objektu - škola 
humanistická v areáli r. k. kostola sv. Kríža v PMR Kežmarok. Autor: Mgr. Marta 
Kučerová, oprávnená osoba: Múzeum v Kežmarku, Kežmarok. 

26. Košice, č. Južné Mesto, okr. Košice IV, Dvojúčelové podzemné parkovisko stavby 
"Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice. Autor: Mgr. Peter Tajkov, 
PhD., oprávnená osoba: Fakulta umení TU, Košice. 

27. Košice, č. Sever, okr. Košice I, Košice - Hradová, Košický hrad - archeologický 
skanzen, č. ÚZPF 1048/1-4. Autori: Mgr. Lucia Luštíková, Mgr. Rastislav Rusnák, 
PhD., oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, VPS Košice. 

28. Košice, č. Staré Mesto, okr. Košice I, Hlavná 27, Východoslovenská galéria, parc. č. 
823, č. ÚZPF 1329/1, 2, MPR Košice. Autor: Mgr. Peter Tajkov, PhD., oprávnená 
osoba: Fakulta umení TU, Košice. 

29. Košice, č. Staré Mesto, okr. Košice I, hradbový múr medzi parcelami 953 a 959/1 a 
parcela 953 v Košiciach, č. ÚZPF 1049/7, MPR Košice. Autor: PhDr. Dárius Gašaj, 
oprávnená osoba: Východoslovenské múzeum, Košice. 

30. Košice, č. Staré Mesto, okr. Košice I, Katova bašta v Košiciach, č. ÚZPF 1049/9, MPR 
Košice. Autor: PhDr. Dárius Gašaj, oprávnená osoba: Východoslovenské múzeum, 
Košice. 

31. Kremnica, okr. Žiar nad Hronom, osadenie pamätníka Karola Róberta z Anjou, MPR 
Kremnica. Autori: Mgr. Ján Zachar, Mgr. Katarína Vlaszatá, oprávnená osoba: Via 
Magna s. r. o., Vrútky. 

32. Krupina, okr. Krupina, poloha Pod žobrákom, fotovoltaická elektráreň - Krupina I, II, 
III, IV. Autor: PhDr. Ján Beljak, PhD., oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, 
Nitra. 

33. Liptovský Mikuláš, okr. Liptovský Mikuláš, obytný súbor Stošice Západ, splašková 
kanalizácia. Autori: Mgr. Ján Zachar, Mgr. Katarína Vlaszatá, oprávnená osoba: Via 
Magna s. r. o., Vrútky. 

34. Michalovce, okr. Michalovce, solárny park do 1 MW. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. 
Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

35. Mokrance, okr. Košice – okolie, fotovoltaická elektráreň Mokrance 1, 2, 3. Autori: Dr. 
Milan Horňák, Mgr. Ján Zachar, Mgr. Katarína Vlaszatá, oprávnená osoba: Via Magna s. 
r. o., Vrútky. 

36. Moldava nad Bodvou - Budulov, okr. Košice - okolie, fotovoltaická elektráreň Budulov. 
Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: 
Via Magna s. r. o., Vrútky. 

37. Mučín, okr. Lučenec, Mučín – Egrišov, fotovoltaická solárna elektráreň 0,60 MWp. 
Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba: Gemersko - malohontské múzeum, 
Rimavská Sobota. 

38. Nededza, okr. Žilina, priemyselná zóna Nededza. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. 
Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

39. Nitrianska Streda, okr. Topoľčany, odvlhčenie základového muriva evanjelického 
kostola a. v., č. ÚZPF 11276. Autor: Mgr. Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: 
Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, Nitra. 

40. Otročok, okr. Revúca, fotovoltaická elektráreň Otročok. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. 
Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

41. Paňovce, okr. Košice - okolie, fotovoltaická elektráreň Paňovce. Autori: Dr. Milan 
Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., 
Vrútky. 
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42. Perín - Chym, okr. Košice - okolie, fotovoltaická elektráreň Gomboš 1. Autori: Dr. 
Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. 
r. o., Vrútky. 

43. Perín - Chym, okr. Košice - okolie, fotovoltaická elektráreň Gomboš 2. Autori: Dr. 
Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. 
r. o., Vrútky. 

44. Petrovany, okr. Prešov, regionálny sklad Billa. Autor: Mgr. Lucia Luštíková, oprávnená 
osoba: Archeologický ústav SAV, VPS Nitra. 

45. Podlužany, okr. Levice, novostavba rodinného domu, parc. č. 1545/3. Autor: Mgr. Ján 
Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., Rimavská Sobota. 

46. Podlužany, okr. Levice, novostavvba rodinného domu, parc. č. 1545/32. Autor: Mgr. Ján 
Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., Rimavská Sobota. 

47. Prešov, okr. Prešov, obchodno – spoločenské centrum FORUM Prešov, MPR Prešov. 
Autori: Mgr. Mário Comisso, PhDr. Božena Tomášová, oprávnená osoba: Katedra 
archeológie Filozofickej fakulty UK, Bratislava. 

48. Púchov – Vieska-Bezdedov, okr. Púchov, zahustenie TS Zábreh – Podháj. Autor: Mgr. 
Michal Cheben, oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, Nitra. 

49. Revúca, okr. Revúca, Prístavba k polyfunkčnému objektu - ul. Tomášikova. Autor: Mgr. 
Alexander Botoš, oprávnená osoba: Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská 
Sobota. 

50. Rimavská Sobota, okr. Rimavská Sobota, fotovoltaická elektráreň. Autori: Dr. Milan 
Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., 
Vrútky. 

51. Rimavská Sobota, okr. Rimavská Sobota, rekonštrukcia rozvodov CZT - okruhy VS - 
V2 - Malohontská ul., okruh VS - V3 - Hatvaniho ul. a Jánošíkova ul., okruh VS - PK1 - 
Nám. Š. M. Daxnera. Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba: Gemersko - 
malohontské múzeum, Rimavská Sobota. 

52. Sabinov, okr. Sabinov, výstavba jednopodlažného domu na Jilemnického ul. č. 5, PZ 
Sabinov. Autor: Mgr. Ivana Malinková, oprávnená osoba: Vlastivedné múzeum, 
Hanušovce nad Topľou. 

53. Senica, okr. Senica, sanácia veže Kostola Navštívenia Panny Márie, č. ÚZPF 690/1. 
Autor: Mgr. Igor Choma, oprávnená osoba: SNM – Archeologické múzeum, Bratislava. 

54. Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica, sanácia južnej časti hradobného múru hradu 
Ľupča, č. ÚZPF 77/1, 18. Autor: Mgr. Jana Vereščáková, oprávnená osoba: AA Terra 
Antiqua, s. r. o., Rimavská Sobota. 

55. Starý Tekov, okr. Levice, chodník pozdĺž cesty III/05156, č. ÚZPF 1641/0. Autor: Mgr. 
Martin Žúbor, oprávnená osoba: Achilles Archaeology, s. r. o., Pezinok. 

56. Stropkov, okr. Stropkov, centrum - námestie, II. a III. etapa v roku 2010. Autor: PhDr. 
Dárius Gašaj, oprávnená osoba: Východoslovenské múzeum, Košice. 

57. Špania Dolina, okr. Banská Bystrica, výstavba rodinného domu, PRĽA Špania Dolina. 
Autor: Mgr. Andrea Kušnierová, oprávnená osoba: Ithaka BB, s. r.o., Banská Bystrica. 

58. Štúrovo, okr. Nové Zámky, ul. Sobieskeho, parc. č. 166/36. Autor: Mgr. Pažinová 
Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, Nitra. 

59. Topoľčany, okr. Topoľčany, administratívno prevádzková budova s polyfunkčným 
využitím. Autor: Mgr. Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie 
Filozofickej fakulty UKF, Nitra. 

60. Topoľčany, okr. Topoľčany, prestavba strechy, prístavba a stavebné úpravy domu s č. 
4055. Autor: PhDr. Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie 
Filozofickej fakulty UKF, Nitra. 

61. Topoľčany, okr. Topoľčany, prístavba cestovinárne k priemyselnej pekárni s č. 1994. 
Autor: PhDr. Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej 
fakulty UKF, Nitra. 
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62. Tornaľa, okr. Revúca, fotovoltaická elektráreň Tornaľa I 3,99 MWp. Autor: Mgr. Michal 
Mlynka, Mgr. Ján Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., Rimavská 
Sobota. 

63. Tornaľa, okr. Revúca, fotovoltaická elektráreň Tornaľa II 3,99 MWp. Autor: Mgr. 
Michal Mlynka, Mgr. Ján Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., 
Rimavská Sobota. 

64. Tornaľa, okr. Revúca, fotovoltaická elektráreň Tornaľa III 3,99 MWp. Autor: Mgr. 
Michal Mlynka, Mgr. Ján Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., 
Rimavská Sobota. 

65. Tornaľa, okr. Revúca, Tornaľa - Červené - výrobný závod LVD 3 S. Autor: Mgr. 
Alexander Botoš, oprávnená osoba: Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská 
Sobota. 

66. Trenč, okr. Lučenec, Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ a medzi obcami Rároš - 
Rárospuszta a nadväzujúcich objektov. Autor: PhDr. Ján Beljak, PhD., PhDr. Vladimír 
MItáš, PhD., oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, Nitra. 

67. Trenčín, č. Opatová, okr. Trenčín, ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov Opatová 
- Za kanálom. Autor: Mgr. Roman Kos, oprávnená osoba: Achilles Archaeology, s. r. o., 
Pezinok. 

68. Trenčín, č. Zlatovce, okr. Trenčín, polyfunkčný objekt Cold, k. ú. Trenčín - Zlatovce. 
Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Ján Zachar, Mgr. Katarína Vlaszatá, oprávnená osoba: 
Via Magna s. r. o., Vrútky. 

69. Trenčín, okr. Trenčín, Trenčín, ul. I. Olbrachta - Komunikácia a inžinierske siete - 
rezidenčná štvrť Záhrady; Rezidenčná štvrť Olbrachtova - radové rodinné domy; 
Rezidenčný komplex Olbrachtova. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, 
Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

70. Uzovská Panica, okr. Rimavská Sobota, fotovoltaická elektráreň 0,66 MW Uzovská 
Panica. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená 
osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

71. Včelince, okr. Rimavská Sobota, slnečná fotovoltaická elektráreň. Autor: Mgr. Michal 
Mlynka, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., Rimavská Sobota. 

72. Veľká Ida, okr. Košice – okolie, logistické centrum Veľká Ida - správa zo sondážneho 
predstihového výskumu. Autor: Mgr. Marta Kučerová, oprávnená osoba: Ithaka BB, s. 
r.o., Banská Bystrica. 

73. Veľká Maňa, okr. Nové Zámky, spevnené plochy pod kovošrotom. Autor: PhDr. 
Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, 
Nitra. 

74. Veľké Dvorany, okr. Topoľčany, VN prípojka Topoľčany - Fotovolatická elektráreň 
Veľké Dvorany II a III. Autor: PhDr. Juraj Bartík, PhD., oprávnená osoba: SNM – 
Archeologické múzeum, Bratislava 

75. Vranov nad Topľou, okr. Vranov nad Topľou, obchodno - administratívna budova. 
Autor: PhDr. Mária Kotorová, PhD., oprávnená osoba: Vlastivedné múzeum, Hanušovce 
nad Topľou. 

76. Vydrany, okr. Dunajská Streda, fotovoltaická elektráreň v k. ú. obce Vydrany . Autor: 
PhDr. Juraj Bartík, PhD., oprávnená osoba: SNM – Archeologické múzeum, Bratislava. 

77. Záborské, okr. Prešov, záverečná nálezová správa k archeologickému výskumu v 
exteriéri kaštieľa v Záborskom. Autor: Mgr. Marta Kučerová, oprávnená osoba: 
Múzeum v Kežmarku, Kežmarok. 

78. Zemplínsky Branč, okr. Trebišov, solárny park do 800 kW. Autori: Dr. Milan Horňák, 
Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

79. Zvolen, okr. Zvolen, oprava kanalizácie na ul. J. D. Matejovie . Autor: PhDr. Pažinová 
Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, Nitra. 
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80. Žilina, č. Trnové, okr. Žilina, komplexná obnova NKP - drevený kostol sv. Juraja, č. 
ÚZPF 1384. Autor: Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky. 

 
Podiel zamestnancov Pamiatkového úradu SR na posudzovaní výskumných dokumentácií: 

 
 
� Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 

Zasadnutia:    5  
Riešené problémy:  17 
 
 
� Reštaurátorská komisia 

Zasadnutia 1   
Posudzované reštaurátorské dokumentácie 4 
Odsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 2 
Neodsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 2 
Subkomisionálne rokovania 13 
 
 
� Krajská pamiatková komisia 

Krajská subkomisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
 

Krajská 
pamiatková 
komisia 

Zasadnutia 
   

Riešené 
problémy 
 

Krajská subkomisia pre 
ochranu kultúrneho 
dedičstva 

Zasadnutia 
 

Riešené 
problémy 
   

KPÚ Bratislava 4 29 KPÚ Bratislava 0 0 
KPÚ Trnava 1 1 KPÚ Trnava 0 0 
KPÚ Trenčín 2 2 KPÚ Trenčín 3 3 
KPÚ Nitra 1 3 KPÚ Nitra 0 0 
KPÚ Žilina 0 0 KPÚ Žilina 0 0 
KPÚ B. Bystrica 0 0 KPÚ B. Bystrica 0 0 
KPÚ Prešov 3 4 KPÚ Prešov 0 0 
KPÚ Košice 0 0 KPÚ Košice 0 0 
SPOLU 11 39  3 3 
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� Sekcie PÚ SR 
 Zasadnutia 

Sekcia archeológie 2 
Sekcia historickej zelene 0 
Sekcia hrady a fortifikácie 0 
Sekcia kaštiele a kúrie 0 
Sekcia ľudovej architektúry 0 
Sekcia sakrálnej architektúry 1 
Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 2 
Sekcia pamiatok histórie 0 
Sekcia technických pamiatok 0 
Sekcia výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 1 
Sekcia pamiatkových území 0 
 

� Sťažnosti, petície, oznámenia a podnety občanov, žiadosti o informácie 
 
PÚ SR + KPÚ 

 
sťažnosti 

 
petície 

oznámenia a podnety  
občanov 

žiadosti o sprístupnenie  
informácií 

PÚ SR Bratislava 4 1 0 40 
KPÚ Bratislava 0 0 0 58 
KPÚ Trnava 1 0 1 5 
KPÚ Trenčín  1 0 7 21 
KPÚ Nitra 1 0 2 14 
KPÚ Žilina 0 0 0 11 
KPÚ B. Bystrica 8 1 12 14 
KPÚ Prešov 0 0 0 11 
KPÚ Košice 1 0 1 10 
SPOLU 16 2 23 184 
 

Pamiatkový úrad SR zaevidoval v r. 2011 14 žiadostí o prevod vlastníctva alebo 
správy hnuteľných archeologických nálezov z rôznych archeologických výskumov. 
Uskutočnilo sa 7 prevodov nálezov, konkrétne: 
- Košice, časť Staré Mesto, k. ú. Stredné Mesto, okr. Košice I, Stavba obchodného domu 

Aupark, II. etapa a III. etapa, rok výskumu 2010 – 2011; 
- Žilina, k. ú. Žilina, okr. Žilina, Polyfunkčný dom, Makovického ul. 49, rok výskumu 

2007; 
- Ružomberok, k. ú. Ružomberok, okr. Ružomberok, Aupark – nákupno – zábavné 

centrum, rok výskumu 2010; 
- Zvolen, k. ú. Zvolen, okr. Zvolen, náhodný nález – depot bronzových sekier, rok nálezu 

2005; 
- Trstená, k. ú. Trstená, okr. Tvrdošín, Rekonštrukcia námestia M. R. Štefánika, rok 

výskumu 2011; 
- Lúky, k. ú. Lúky, okr. Nové Mesto nad Váhom, Hrad Tematín, I. etapa, rok výskumu 

2010; 
- Beluša, Slopná, Visolaje, k. ú. Beluša, Slopná, Visolaje, okr. Púchov, Považská Bystrica, 

zberové nálezy, rok nálezu 1998 – 2006. 
 

Zmluvy, ktorými Pamiatkový úrad SR previedol vlastníctvo alebo správu týchto nálezov 
boli zverejnené v zmysle platných predpisov na webovom sídle Pamiatkového úradu SR 
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/data/File/Financny%20servis/Zmluvy/Zmluvy%2012-4.xls 
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Pamiatkový úrad nevykonal prevod vlastníctva alebo správy nálezov vo všetkých 

prípadoch, ktorých sa doručené žiadosti týkali, nakoľko sa zistilo, že neboli splnené zákonné 
podmienky, za ktorých je Pamiatkový úrad SR správcom archeologických nálezov (príslušné 
výskumné dokumentácie neboli odovzdané krajským pamiatkovým úradom) alebo 
neobsahovali úplné zoznamy hnuteľných nálezov. Dotknuté osoby oprávnené vykonať 
archeologický výskum boli na túto skutočnosť upozornené a prevod sa bude realizovať po 
odstránení nedostatkov. 
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B. Reštaurovanie NKP: 
 
� Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava 

Názov akcie Príjem v € 
Gréckokatolícka farnosť Bardejov 23 520.- 
Gréckokatolícka  farnosť Kožany 8 290.- 
Obec Ivanka pri Dunaji 8 310.- 
Cirkevný zbor evanjelický a. v. Slavošovce   9 498.- 
Rímskokatolícka  farnosť Turčiansky Ďur 6 998.- 
Rímskokatolícka  farnosť Zliechov 10 456.- 
Rímskokatolícka  farnosť Háj    6 482.- 
Rímskokatolícka  farnosť Banská Štiavnica 16 150.- 
Gréckokatolícka farnosť Topoľa 5 498.- 
Rehoľa menších bratov františkánov Bratislava 9 498.- 
Ľubovnianske múzeum  Stará Ľubovňa 15 004.- 
Rímskokatolícka  farnosť Ladomerská Vieska 6 266.- 
Gréckokatolícka farnosť Hrabová Roztoka 2 780.- 
Rímskokatolícka  farnosť Trnava 2 157.- 
Rímskokatolícka  farnosť Rakúsy 2 675.- 
SPOLU 133 582.- 
 
� Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča: 

Názov akcie Príjem v € 
Kazateľnica, architektúra Spišské Vlachy 1 865,- 
Kazateľnica, sochárska výzdoba Spišské Vlachy 20 000,- 
Mauzóleum, Trebišov 11 618,- 
Oltár, Kežmarok 51 390,49 
Kostol, Vrbov 5 998,50 
Oltár, R. k. farský úrad Hraň               13 367,- 
Ikony, Horehronské múzeum Brezno 10 955,- 
Sakristia, kostol sv. Jakuba Levoča  50 297,20 
Strop, Horná Lehota 13 967,- 
Nástenné maľby, Kostoľany pod Tríbečom 13 698,- 
Pomník, Košice 1 953,- 
Kamenné sochy, Dlhá nad Oravou 1 616,- 
Oltár, Červený Kláštor 120,- 
Svätyňa - exteriér, kostol sv. Jakuba v Levoči 74 916,15 
Fasáda -Hviezdoslavova ulica Spišská Nová ves   2 000,- 
Kazateľnica, Ľubica 16 288,- 
Obraz SNM, Bratislava 98 440,50 
Kazateľnica, Dravce 26 618,- 
Obraz -Krížová cesta, Okoličné 5 430,- 
Kamenný renesančný epitaf, kostol sv. Jakuba v Levoči 1 999,50 
Ikonostas – prieskum, Úbrež 3 233,- 
Kamenné okná, Spišská Sobota 5 000,- 
Veža, spodná časť, kostol sv. Jakuba v Levoči 2 000,- 
SPOLU : 432 770,34 
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C. Archívna a knižničná činnosť 
 

Súčasťou Pamiatkového úradu SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je 
všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 
evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 
poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou 
plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2011.  

 
� Plán hlavných úloh č. 8/2011  

Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
Z: OOA 

a) Usporiadanie a inventarizácia fondu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody z r. 1958 – 1981. 

T: priebežne 
Plnenie: 

Dokončila sa identifikácia a systemizácia odborno-metodických záznamov Slovenského 
pamiatkového ústavu z rokov 1951 – 1958, uskutočnilo sa vytriedenie a vnútorná skartácia 
spisov. Evidenčným jednotkám boli priradené inventárne čísla a zaevidované v programe 
JANUS, ktorý obsahuje 3 829 záznamov abecedne radených lokalít. Spisy boli zároveň 
uložené do 110 archívnych škatúľ.  

V súvislosti s prípravou inventára, ktorého povinnou súčasťou sú dejiny pôvodcu fondu, 
bol realizovaný archívny výskum v Slovenskom národnom archíve vo fonde Povereníctvo 
školstva a kultúry a jeho výsledky publikované v revue Pamiatky a múzeá a v časopise 
Informátor Archívu PÚ SR č. 45.  

Inventár fondu SPÚ 1951 – 1958 je pripravený do tlače. Úloha je splnená a ukončená. 
 
b) Usporiadanie a inventarizácia fondu Krajské stredisko Bratislava r. 1991 – 2001. 

 T: priebežne 
Plnenie: 

Uskutočnila sa identifikácia a systemizácia spisov Pamiatkového ústavu - krajského 
strediska Bratislava z rokov 1992 – 2002 v rozsahu 12 bm na úroveň jednotlivých lokalít a 
objektov. Plnenie úlohy bolo sťažené v dôsledku havárie vodovodného potrubia v auguste 
2011, pri ktorej boli niektoré dokumenty z tohto fondu úplne zničené a museli byť skartované. 
Väčšinu dokumentov sa podarilo zachrániť. Úloha je rozpracovaná a jej plnenie bude 
pokračovať v roku 2012. 
 
c) Pokračovanie inventarizácie zbierky Uhorskej pamiatkovej komisie (Műemlékek Országos 

Bizottsága) Budapešť - rok 1917. 
                                                                                                                                 T: priebežne 
Plnenie: 

Boli preložené maďarské texty, vypracované ich regesty a spracované miestne registre. 
V programe JANUS boli záznamy zaevidované do databázy Uhorská pamiatková komisia. 
Úloha inventarizácie záznamov z roku 1917 je splnená. 

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

rok 2008 - 2010. 
          T: 12/2011 

Plnenie:  
Spracované sú bibliografické záznamy z databázy Slovenská knižnica KIS 3G. Sú 

zoradené podľa jednotlivých hesiel formou rešerše v elektronickej podobe. 
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e) Editácia knižničného fondu PÚ SR do systému KIS 3G. 
                                                                                                                        T: priebežne 

Plnenie: 
J. Reichardtová absolvovala školenie v Slovenskej národnej knižnici Martin o 

katalogizácii v systéme Virtua KIS 3G, ktoré ukončila záverečnou skúškou a získala certifikát 
k systému katalogizácia. Príprava zmluvy medzi SNK Martin a PÚ SR Bratislava na získanie 
systému Virtua KIS 3G. Úloha bola zastavená. Editácia knižničného fondu sa uskutočňuje 
v AKIS na báze Microsoft Acces. 

 
� Plán hlavných úloh č. 12/2011 

Revízie knižničného fondu na krajských pamiatkových úradoch. 
 T: 12/2011 

Plnenie:                                                                                                                             Z: KPÚ 
Pre plnenie úlohy bol vydaný príkaz generálnej riaditeľky číslo 4/2011 na vykonanie 

revízie knižničného fondu knižníc v krajských pamiatkových úradoch a v oblastných 
reštaurátorských ateliéroch s termínom ukončenia 15. november 2011. Revízia sa uskutočnila 
na každom KPÚ a zápisnice a protokoly z revízie boli zaslané do Archívu PÚ SR. Ich 
vyhodnotenie sa uskutoční v prvom polroku 2012. 

 
� Úlohy realizované Špecializovaným archívom a knižnicou v r. 2011 mimo Plánu 

hlavných úloh: 
1. Odborné archívne činnosti 
a) Predarchívna starostlivosť:  
� Vyraďovacie konania záznamov vzniknutých do roku 2002: 
- KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany, ukončené rozhodnutím MV SR, spisy boli prevzaté 

do archívu, uložené v depozite   
- KPÚ Trenčín, ukončené rozhodnutím MV SR, spisy boli prevzaté do archívu, uložené 

v depozite   
- ORA Levoča, ukončené rozhodnutím MV SR, spisy ešte neboli prevzaté do archívu  
- PÚ SR Bratislava, Ekonomicko-prevádzkový úsek, ukončené rozhodnutím MV SR, 

spisy ešte neboli prevzaté do archívu  
� Preberanie archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov mimo vyraďovacieho 

konania: 
- prebratie pozostalosti reštaurátora prof. akad. mal. Alberta Leixnera – cca 5 bm  
- prebratie archívnych dokumentov zrušeného Oblastného reštaurátorského ateliéru 

Banská Bystrica   
- prebratie mikrobiologicky kontaminovaných spisov z registratúry KPÚ Bratislava (218 

škatúľ registratúrnych záznamov z rokov 2002–2003) a zabezpečenie ich dezinfekcie 
v technickom zariadení Slovenského národného archívu  

- zabezpečenie mikrobiologickej dezinfekcie cca 5 000 negatívov zo zaniknutej 
organizácie Ústredia umeleckých remesiel v technickom zariadení Slovenského 
národného archívu  

- zabezpečenie mikrobiologickej dezinfekcie archívnych dokumentov, ktoré boli 
poškodené pri havárii vodovodného potrubia v archíve dňa 6. 8. 2011, v technickom 
zariadení Slovenského národného archívu  

� Kontrola správy registratúry a archívu sa uskutočnila na týchto pracoviskách:  
- KPÚ Bratislava – 7. 11. 2011 
- KPÚ Banská Bystrica – 16. 11. 2011  

� Školenie o správe registratúry Krajského pamiatkového úradu Bratislava, 26. 1. 2011 
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b) Identifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov 
� Identifikácia a prvostupňové lokalitné triedenie spisov vo fondoch SÚPSOP (1958-1981), 

ŠÚPS (1981-1991), SÚPS (1991-1994) v rámci premanipulácie chronologicko-
numericky uloženej registratúry  – 411 škatúľ (209, 116, 86) 

� Identifikácia a systemizácia spisov o ochrane prírody vo fonde SÚPSOP (1959) (1970 -
1981) – 54 škatúľ 

� Identifikácia a triedenie archívnych dokumentov, označenie podľa preberacích zoznamov 
a uloženie do archívnych škatúľ (Orosová, Horková, Katarína Žilinčíková, Zuzana 
Žilinčíková): 
- fond Pamiatkový ústav, krajské stredisko Prešov (+ pracovisko Bardejov) – 81 škatúľ 
- fond Pamiatkový ústav, pracovisko Poprad – 29 škatúľ 
- fond Pamiatkový ústav, pracovisko Rožňava – 10 škatúľ 
- fond Pamiatkový ústav, krajské stredisko Banská Bystrica – 50 škatúľ  
- fond Pamiatkový ústav, pracovisko Banská Štiavnica – 27 škatúľ 
- fond Pamiatkový ústav, pracovisko Kremnica – 40 škatúľ 
- fond Pamiatkový ústav, krajské stredisko Trenčín – 7 škatúľ 
- fond Pamiatkový ústav, pracovisko Topoľčany – 13 škatúľ  
- fond Pamiatkový ústav, pracovisko Bojnice – 3 škatule 
- fond ORA Banská Bystrica – 47 škatúľ 

� Identifikácia a triedenie archívnych dokumentov – označenie podľa lokalít a vecných 
skupín a uloženie do archívnych škatúľ: 
- fond SÚPSOP – pamiatky histórie – 72 škatúľ 
- fond Splnomocnenec vlády pre MPR – 29 škatúľ 
- fond Ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti – 81 škatúľ   
- fond Okresná pamiatková správa Prešov – 25 škatúľ 

� Identifikácia a triedenie archívnych dokumentov – označenie podľa lokalít a uloženie do 
archívnych škatúľ: 
- osobný fond Albert Leixner – 49 škatúľ 

Celkovo bolo v roku 2011 spracovaných 1 138 archívnych škatúľ, t. j. 114 bežných metrov 
spisovej agendy. 
� Vnútorná skartácia záznamov z fondu SÚPSOP – účtovné kontá 1961-1981 
� Revízia a aktualizácia Zbierky plagátov 
� Systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov: 
- do Zbierky tematických výskumov – signatúry T 6 332 – T 6 360 
- do Zbierky reštaurátorskej dokumentácie – signatúry R 4147 – R 4151  
- do Zbierky plánov a projektov – signatúry A 10 717 – A 10 746 
- do Zbierky negatívov prírastky: signatúry 228 359 – 228 905 

� Systemizácia a katalogizácia CD nosičov: 
- do Zbierky archívnych dokumentov, ktorých pôvodcom je PÚ SR – signatúry AD 508 

– AD 599  
- do Zbierky digitálnych fotografií – signatúry DF 284 – DF 320  
- do zbierky CD, ktorých pôvodcom nie je PÚ SR – signatúry CD 231 – CD 255  

  
c) Tvorba archívnych pomôcok 
� Príprava podkladov pre inventár archívnych dokumentov zo zaniknutej 

organizácie Projektového ústavu kultúry, ktoré sa nachádzajú v zbierkach archívu PÚ SR  
a v zbierkach krajských pamiatkových úradov  

� Inventár Zbierky digitálnych fotografií  
� Príprava inventáru Slovenského pamiatkového ústavu 1951-1958 
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d) Budovanie archívneho informačného systému 
Databázy: 
� editácia záznamov v programe JANUS v databáze Slovenský pamiatkový ústav  

a v databáze Uhorská pamiatková komisia; 
� editácia záznamov Zbierky digitálnych fotografií v programe Excel; 
� editácia záznamov Zbierky starých pohľadníc v programe Excel; 
� aktualizácia záznamov v databáze dokumentačné fondy. 
Digitalizácia archívnych dokumentov: 
� digitalizácia Zbierky schematického zamerania – 8 702 digitálnych objektov; 
� digitalizácia fondu Slovenský zbor pri reštitučnej komisii pre MK SR v rámci požiadavky 

Navrátenie slovenských umeleckých diel z Maďarska – 1 530 digitálnych objektov; 
� digitalizácia vybraných dokumentov z osobného fondu Vendelín Jankovič – Topografia 

mesta Bratislavy – 4 607 digitálnych objektov; 
� digitalizácia fondu Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku – 1 313 digitálnych 

objektov; 
� digitalizácia dokumentov z fondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951 – 

Dodatky  – 1 418 digitálnych objektov; 
� digitalizácia dokumentov z fondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951 – obce  – 

1 383 digitálnych objektov; 
� digitalizácia dokumentov z fondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951 – 

Bratislava  – 994 digitálnych objektov; 
Spolu bolo v roku 2011 vytvorených 19 947 digitálnych objektov. Všetky naskenované 
dokumenty sú uložené na DVD nosičoch v zbierke AD a zálohované na externom disku 
a serveri.  
Digitálny archív: 
� intranet PÚ SR – testovanie funkcionality databázy Digitálny archív a databázy Knižnica, 

pripomienkovanie; 
� vytvorenie bloku Archív PÚ SR na serveri – zálohovanie všetkých digitálnych 

dokumentov; 
� sprístupnenie Digitálneho archívu zo servera v bloku Archív – bádateľňa na počítači 

v priestoroch bádateľne pre potreby bádateľov; 
� príprava na editáciu v aplikačnom programovom vybavení Ministerstva vnútra SR A–

FONDY – evidencia archívneho kultúrneho dedičstva. 
 

2. Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek 
Protokolárne prebratie knižničného fondu z dôvodu odchodu H. Mojžišovej do starobného 

dôchodku a následné odovzdanie J. Reichardtovej. 
Identifikovaných a katalogizovaných bolo 326 knižničných jednotiek – signatúry 31 005 –  

31 333. 
 
3. Bibliografická činnosť 
� spracovanie bibliografie publikačnej činnosti zamestnancov PÚ SR za rok 2010 a 

priebežné a retrospektívne ohlasy (citácie) zamestnancov PÚ SR, ktoré sa nachádzajú 
v domácich publikáciách; 

� spracovanie bibliografickej rešerše k úlohe PHÚ č. 9 – monitoring svetového kultúrneho 
dedičstva za roky 2009 – 2010; 

� spracovávanie rešerší v elektronickej forme na požiadanie pracovníkov z databázy 
knižnice PÚ SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
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4. Akvizičná činnosť 
V roku 2011 sme získali 326 kusov nových knižničných prírastkov: 57 kusov – kúpa, 159 

kusov – výmena, 104 kusov – dar, 6 ks – vlastné publikácie. 
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D. Evidencia, aktualizácia a digitalizácia ÚZPF 
V rámci zabezpečenia činnosti boli v roku 2011 realizované nasledovné úlohy: 
� Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu podľa schváleného rozpisu lokalít. (PHÚ č. 1/2001) 
� Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem (PHÚ č. 2e/2011) 
� Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. (PHÚ č. 7/2011) 
� Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP v roku 2010 ( PHÚ č. 6/2011) 
� Projekt č. 4 OPIS2 - Digitálny pamiatkový fond 
� činnosť Oddelenia grafickej dokumentácie. 

 
 
� Plán hlavných úloh č. 1/2011 

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu podľa schváleného rozpisu lokalít. 

 
„Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 

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

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

 T: 3, 6, 9, 12/2011 
 Z: ÚVŠS, KPÚ, ONKP, OPÚ, OŠIS 

Plnenie: 
V  roku 2011 bola spracovaná revízia 270 nehnuteľných NKP a 299 hnuteľných NKP a 23 

výtvarných súčastí architektúry. 
Revízia nehnuteľných NKP je ukončená v 34 okresoch, revízia hnuteľných NKP je 

ukončená v 24 okresoch. 
Z celkového počtu 9694 nehnuteľných NKP je zrevidovaných 7531 NKP, z 14654 

hnuteľných NKP je zrevidovaných 9822 NKP. 
Odbor osobitného archívu vyhotovil klasickú a digitálnu fotodokumentáciu národných 

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

Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností v spolupráci s Odborom národných 
kultúrnych pamiatok,  Odborom pamiatkových území a Odborom štátneho informačného 
systému vykonával koordináciu postupu prác v rámci všetkých KPÚ (kontrola spracovania 
v zmysle metodiky, kompletnosti doručených aktualizačných listov, sledovanie a evidencia 
stavu spracovania aktualizačných listov, doplnenie aktualizačných listov). 
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Zároveň zamestnanci úseku priebežne riešili metodické otázky (rozpis objektovej 
skladby, špecifikáciu pamiatkovej ochrany a i.), poskytovali inštruktáže a konzultácie. 

Aktualizačné listy s navrhovanou zmenou ochrany a návrhom na zrušenie NKP boli 
odstupované Odboru štátneho informačného systému na konanie vo veci zmeny vyhlásenia, 
prípadne zrušenia vyhlásenia. 
 
b) Aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov z Revízie ÚZPF (formulár 

automatizovaného registra, vkladanie textov do databáz, vkladanie fotografií do databáz) 
 T: 6, 12/2011 

 Z: OŠIS 
Plnenie: 

Aktualizačné listy odstupovali zodpovední riešitelia Odboru štátneho informačného 
systému, kde podliehajú osobitému režimu a archívnemu poriadku „Operátov ÚZPF“. Odbor 
štátneho informačného systému kompletizoval aktualizačné listy (aktualizačný list, digitálna 
podoba textu a dokumentácie), tak aby sa mohlo pristúpiť k ich vloženiu do databáz. 
Fotodokumentáciu realizovanú ešte na klasický kinofilm bolo nutné skenovať a digitalizovať. 
 Odbor štátneho informačného systému pokračoval v zavádzaní elektronickej formy 
aktualizačných listov do AIS OP. Vyrovnanie značného sklzu v zavádzaní elektronickej 
podoby aktualizačných listov do AIS OP sa podarilo v  riešiť dohodami o vykonaní práce. 
V roku 2011 zaviedli pracovníci OŠIS 666 nehnuteľných NKP a 483 hnuteľných NKP. 
Celkove je zavedených v automatizovanom registri 5100 nehnuteľných NKP a 8500 
pamiatkových objektov a 3900 hnuteľných NKP a 9400 pamiatkových predmetov. Priebežne 
aktualizovali v AISOP údaje o ďalších NKP. 
 
c) Spracovanie návrhov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov za 

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

T: 6, 12/2011 
Z: ÚVŠS, ONKP, OŠIS, KPÚ, OPÚ 

 
Cieľom tejto časti úlohy je plnenie ustanovení zákona NR SR č. 49/2002 Z. z 

o ochrane pamiatkového fondu, v znení zákona č 479/2005 a zákona č. 208/2009 Z. z.,, 
uvedených v § 15 ods. 1 a 2, § 20 a § 22. 

Harmonogram je postavený na spracovávaní návrhov na vyhlásenie hnuteľných 
a nehnuteľných vecí za NKP tak ako vyplynú z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu národných 
kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na 
základe aktuálnych podnetov. 

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

Databáza podnetov a návrhov na vyhlásenie nehnuteľných vecí bola aktualizovaná, 
spracovala sa databáza podnetov a návrhov na vyhlásenie pre hnuteľné veci. 

Pre spracovanie návrhov na vyhlásenie boli stanovené nasledovné priority: návrhy na 
zmenu a zrušenie vyhlásenia, ktoré vyplynuli z Revízie ÚZPF (HNKP aj NhNKP), návrhy, 
ktoré vyplynuli z prípravy Súpisu (okres Ružomberok, okres Martin, okres Trenčín, okres 
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Hlohovec, okres Nitra, sídlo Košice, sídlo Levoča), kúpeľná architektúra (Vysoké Tatry, 
Bardejovské kúpele, Piešťany, Ľubochňa, Korytnica, Kvetnica), ohrozené objekty, objekty 
ktoré boli vytipované v schválených zásadách PZ, archeologické lokality, kaštiele, hrady. 
 
Plnenie: 

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu prejednávala  okrem podnetov, ktoré 
vyplynuli z riešenia úlohy č. 3 (vyhodnotenie hodnôt industriálnej architektúry na území 
Slovenska) 285 podnetov a návrhov. Z toho bolo190 návrhov a podnetov na vyhlásenie, 60 
návrhov a podnetov na zrušenie, 35 návrhov a podnetov na zmenu vyhlásenia. Okrem toho 
členovia komisie na spolupracovali pri vytipovaní objektov na vyhlásenie za NKP v PZ Nitra 
– staré mesto, kde bolo treba zúžiť výber z predbežne navrhnutých 75 objektov. 
Počet zasadaní komisie:    12  
Počet posudzovaných návrhov a podnetov:  497 
- z toho návrhov a podnetov na vyhlásenie    398 
- návrhov a podnetov na zrušenie ochrany    57 
- návrhov a podnetov na zmenu vyhlásenia    42  
Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP  238  
Počet odsúhlasených zrušení ochrany    38  
Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP    160 
Počet neodsúhlasených zrušení       19 
 
� Plán hlavných úloh č. 2e/2011 

Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem: 
▪ zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia pamiatkových 

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

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

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

T: priebežne 
Z: OŠIS 

S: OPÚ, ONKP 
Plnenie: 

Cieľom úlohy je aktualizovať záznamy v registroch Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu SR o najnovšie poznatky získané pri revízií pamiatkových území v teréne. 

Zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia pamiatkových 
území a ich ochranných pásiem do registra: 
1.  Zrušená PZ Bojnice. 
2.  Právoplatné rozhodnutia o vyhlásení OP: 

rozhodnutie obec právoplatnosť 
r. 2010 Močenok 2011 

7.2. 2011 Ožďany 2011 
15.3.2011 Krásnohorské Podhradie 2011 
30.4.2011 Malá Mača 2011 
7.7.2011 Banská Bystrica MPR 2011 

16.11.2009 Žilina Oprava chýb rozhodnutia 
2011 Modrý Kameň Odvolanie k rozhodnutiu 
2011 Spišský Štvrtok Začatie správneho konania 
2011 Nitrianska Blatnica Začatie správneho konania 
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2011 Želiezovce Začatie správneho konania 
2011 Iža Prerušenie správneho konania 

▪ vytvorenie mapových podkladov pre Ministerstvo životného prostredia k veterným 
elektrárňam (historická zeleň, kalvárie, kaštiele a kúrie, kostoly, pamiatkové rezervácie 
a zóny, SKD), 

▪ príprava mapových podkladov pamiatkových rezervácii a zón pre Agentúru životného 
prostredia,  

▪ zostavenie aktuálnych mapiek pamiatkových rezervácií a zón  
▪ kreslenie hranice Kúpeľný park Piešťany 
▪ GIS, vytvorenie prístupových kont pre KPÚ, návod na použitie pre KPÚ 
▪ úprava, tlač a napaľovanie CD Pamiatky na predaj 
▪ skenovanie, spájanie máp, konvertovanie katastrálnych máp z formátu VGI do formátu 

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

a napaľovanie CD pre potreby PÚ SR. 
 
� Plán hlavných úloh č. 7/2011 

Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. 
  Z: OŠIS 

a) Budovanie AIS OP – spolupracujúce aplikácie: WinAsu, Archív: 
� update a upgrade aplikácie (zadanie, testy, nasadenie), 
� Intranet – Share point, 
� sprístupňovanie vybraných údajov všetkých nehnuteľných národných kultúrnych 

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

 
Plnenie: 

Budovanie AIS OP  - 3. etapa, r. 2008 – 2011. Projekt Reminiscence  - Portal 
Pamiatkového úradu SR pozostáva z dvoch etáp, z ktorých každá má 2 fázy. 

V januári roku 2011 bola nasadená zatiaľ najnovšia verzia aplikácie AIS OP  obsahujúca 
registre hnuteľných a nehnuteľných NKP spolu s krycími listami NKP a spolu s registre 
pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. 
 Nasadený bol ON LINE formulár ukončených akcií obnovy, ktorý bol overený nahratím 
akcií obnovy z roku 2009. Pokračujeme ukončenými akciami za rok 2010. Migrácia 
existujúcich dát do AIS OP je navrhnutá tak, aby sa dala podľa potreby zopakovať. Ukončená 
bola inštalácia  HW infraštruktúry. Pripomienky k aplikácii sme spracovali do materiálu: 
reklamačný protokol.  

V roku 2011 považujeme za najdôležitejšie vypracovanie modulu, ktorý bude generovať 
METADÁTA z databáz AIS OP predovšetkým nehnuteľných NKP. Metadáta budú použité 
pre splnenie cieľov projektu CARARE, Národný program číslo 4 projektu OPIS2, ale aj na 
prezentáciu databáz v rámci Slovenska a v zahraničí. V tom istom období boli riešené 
moduly, ktoré boli špecifikované na konci roku 2010:  Archív, Registratúra, Tlačové služby 
a nový Web PÚ SR. 
Otvorená ostáva otázka podsystému GIS vzhľadom na plány MK SR a financovania.  
Databázy: 
Nehnuteľné NKP 
° vložené AL do SQL v r.2011     1 342 PO  (1313 + 29 zrušené) 
° vložené AL do SQL spolu      8 816 PO  (8 346 + 413 zrušených) 
 

- vložené obrázky do registra r. 2011              4  463 ks 
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- vložené obrázky do registra spolu:   37 3022 ks  
 
Hnuteľné NKP 
° vložené AL do SQL v r.2011         1 207 PP/463 NKP 
° vložené AL do SQL spolu      11 562 PP/4 541 NKP 
 

- vložené obrázky do registra v r. 2011             900 ks 
- vložené obrázky do registra spolu:   13  833 ks  
 
 
b) Úlohy ÚZPF vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 v znení neskorších predpisov: 

� vyhodnocovanie návrhov KPÚ na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia 
veci za NKP a predkladanie do Komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu, 

� vedenie správnych konaní o vyhlásení, zmene a zrušení vyhlásenia vecí NKP, 
� overenie zhody a posúdenia stavu NKP dočasne vyvážaných z územia SR. 

 
 V súbore podnetov na vyhlásenie po spracovaní 390 (vyhlásených, spracovaných návrhov 
alebo zamietnutých podnetov) ostalo 1450 podnetov. V súbore nie je zaradených viac ako 50 
ďalších podnetov.  

V roku 2011 sa pokračovalo v spracovávaní podnetov a podkladov podľa priorít 
nastavených roku 2010. Priority boli určené nasledovné: 
- objekty vo Vysokých Tatrách  
- objekty kúpeľnej osady Bardejovské kúpele  
- Košice  
- Ľubochňa – bližšie nešpecifikované. 
- Korytnica – bližšie nešpecifikované. 
- Kvetnica – bližšie nešpecifikované. 
- Ružomberok, Martin, Trenčín, Hlohovec, Piešťany, Nitra – okresy pripravované pre 

Súpis. 
- kaštiele, hrady, archeologické náleziská,  
- Rakovice a iné vybrané ohrozené objekty 

Tieto objekty sú prioritne spracované, t.j. sú postupne: 
- predložené do Komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu, 
- spracované odporúčané návrhy, 
- začaté správne konania na vyhlásenie veci za NKP, 
- vydané rozhodnutia. 
- zavedené do evidencie ÚZPF po nadobudnutí právoplatnosti. 

 
c) Spracovanie štatistického zisťovania KULT 1-01.  
 
 
Plnenie: 
� rozoslanie formulárov, 
� zber a kontrola formulárov, 
� vkladanie formulárov prostredníctvom internetovskej aplikácie KEŠKULT – 

www.culture.gov.sk, 
� testovanie a verifikácia údajov, 
� tvorba sumárnych tabuliek v Exceli, 
� vypracovanie oficiálneho hlásenia Štatistickému úradu a MK SR. 
 
 



  50 

� Projekt č. 4 OPIS2 - Digitálny pamiatkový fond 
 Snahy o digitalizáciu fondov (vrátane špecializovaných archívov) pamäťových inštitúcií 
rezortu kultúry boli prvýkrát konkretizované v roku 2007 v dokumente Operačný program 
informatizácia spoločnosti 2007 – 2013, ktorý schválila Európska komisia 17.9.2007 – CCI 
2007 SK 161 PO 001. V rokoch 2007 a 2008 vykonali autori štúdie uskutočniteľnosti, 
audítorské firmy  a koordinačné inštitúcie niekoľko prieskumov a dotazníkových akcií, 
v ktorých zisťovali rozsah fondov, ktoré sú k dispozícií pre digitalizáciu. Druhým vážnym 
zistením bola skutočnosť, že podstatná časť týchto fondov sa musí pred vlastnou 
digitalizáciou reštaurovať, alebo ošetriť iným spôsobom. 
 V roku 2009 spustenie digitalizácie čakalo na vypracovanie a schválenie Štúdie 
uskutočniteľnosti, ktorej sa ale nepodarilo zachytiť reálny stav fondov a možnosti ich 
digitalizácie. MK SR preto prijalo vlastnú Stratégiu digitalizácie, ktorá mala byť 
východiskom pre vypracovanie projektov a žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP ). 
Súbežne bolo vypracovaných 21 metodík, z ktorých viaceré nespĺňajú svoj účel. 
 V roku 2010 sa začali pripravovať zásadné zmeny vo filozofii OPIS, ktoré schválil 
Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku dňa 24. marca 2011 a aktualizáciu zverejnil 
riadiaci orgán (RO)  11.4.2011.  
Pre PÚ SR boli podstatné tri zmeny: 
1. zmena počtu a rozsahu pripravovaných projektov 
2. zmena prijímateľov, medzi ktorými sa ocitol aj Pamiatkový úrad SR, ktorý pôvodne mal 

len poradnú úlohu. 
3. zmena obsahu projektov v tom zmysle, že na pôde prijímateľov budú vybudované vlastné 

pracoviska, ktoré časť fondu budú digitalizovať vlastnými silami, ktoré zabezpečia trvalú 
udržateľnosť projektov ďalších 5 rokov, bez zvýšených nárokov na financovanie, inými 
slovami nebude sa digitalizovať len outsoursingom.  

 Na prelome rokov 2010 a 2011 PÚ SR pripravoval vlastné dokumenty potrebné na 
vypracovanie projektu a žiadosti o NFP. Boli to hlavne: digitalizačný plán, prieskum 
možnosti, kapacít, časovej a finančnej náročnosti firiem a organizácií externého prostredia. 
Výsledkom prieskumu, štúdia metodík OPIS-u a odborných materiálov predovšetkým 
z prostredia vysokých škôl bolo určenie: digitalizačných technológií, výstupných formátov, 
špecifikácia potrebnej digitalizačnej techniky a hlavne poznanie, že digitalizácia nemá 
smerovať len k multimediálnej prezentácii, ale k výstupom, ktoré sú použiteľné v praxi 
ochrany pamiatkového fondu, t.j. vyhotovenie geodetického zamerania skutočného stavu s 
týmto obsahom: situácia objektu v širších priestorových súvislostiach, pôdorysy (každého 
podlažia), bokorysy (čelný pohľad, bočné pohľady a zadný pohľad), rezy podľa počtu traktov 
objektu a to pozdĺžne aj priečne, rezopohľady, a/alebo pohľady na interiérové detaily, detailné 
zameranie významných výtvarných a architektonických prvkov. 
Digitalizáciu pamiatkového fondu plánujeme realizovať dvomi spôsobmi a to: 
a) zriadením vlastného digitalizačného pracoviska, čo zaručí trvalú udržateľnosť viac ako 5 
rokov po skončení projektu.  
b) využiť kapacity externého prostredia, ktoré pokryjú outsourcingom digitalizačné služby 
v objeme viac ako 8 miliónov €. 
Keďže chceme využiť služby všetkých dostupných kapacít na slovenskom trhu je možné pri 
verejnom obstarávaní (VO) postupovať dvomi spôsobmi: 
1. rozčleniť predmet obstarávania na 5 - 6 častí podľa  použitých technológií získavania 

digitálnych objektov (DO). 
2. obstarať špecialistu na VO, ktorý bude organizovať ďalšie VO podľa nášho zadania, 

ktoré zohľadní význam pamiatkových objektov na základe príslušnosti k lokalitám 
svetového a európskeho kultúrneho dedičstva, situovania v pamiatkovej rezervácií 
a príslušnosti k bývalej najvyššej kategórií 72 bývalých NKP, resp. k TOP zoznamu NKP 
vypracovanom v rámci Koncepcie ochrany pamiatkového fondu v roku 2011. 
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 Outsoursovať bude PÚ SR veľké areály, ktoré si vyžadujú okrem digitalizačnej aparatúry aj 
finančne a technicky náročné technológie, ako sú elevačné zariadenia. Vlastné digitalizačné 
pracovisko bude digitalizovať odborne náročnejšie, ale menšie objekty ako sú: hnuteľné 
pamiatky,  objekty s nástennými maľbami = malé kostoly, výtvarné pamiatky a malé stavby 
(meštianske a ľudové domy). 
Míľniky spracovávania projektu a žiadosti o NFP  v roku 2011: 
9.6.2011 - písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
realizáciu neinvestičného národného projektu "Digitálny pamiatkový fond" bolo vydané 9. 
júna 2011 s dátumom uzávierky písomného vyzvania na predloženie žiadosti o NFP 7. 
októbra 2011. 
7. 10. 2011 - odovzdanie žiadosti o NFP s povinnými prílohami (viac ako 220 strán) 
nepočítajúc ďalšie prílohy, ktoré tvorili 2 návrhy na reštaurovanie a projekt a plány 
rekonštrukcie 4. poschodia sídla PÚ SR. 
10. 2011 – výzva na doplnenie žiadosti 
12. 2011 odovzdanie doplnenia, posudky a komisia, žiadosť o úpravu rozpočtu vzhľadom na 
nesúhlas s reštaurátorskými prácami, odovzdanie upraveného rozpočtu a opisu projektu. 
 
� Plán hlavných úloh č. 6/2011  

Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2010. 
 

Cieľom úlohy je vyhodnotiť ukončené akcie reštaurovania a obnovy hnuteľných 
a nehnuteľných NKP z hľadiska zachovania ich pamiatkových hodnôt, sledovanie obnovy NKP 
v dlhodobom horizonte 20 a viac rokov a analýza pamiatkového fondu z hľadiska jeho stavu 
a využitia. 
  
a) Spracovanie podkladov. 

T: 5/2011 
Z: KPÚ 

Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
     KPÚ sa podieľalo štátnym, resp. pamiatkovým dohľadom a inou odbornou činnosťou na 
obnove nasledovných NKP, ktorá bola ukončená v roku 2010, celkom 12 NKP, ktoré boli 
v roku 2011 vyhodnotené a sú spracované na on-line formulároch PÚ SR:  
761/0  Bratislava, Leškova 8  Dom bytový, adaptácia podkrovia 
762/0  Bratislava, Leškova 10 Dom bytový, rekonštrukcia podkrovia 
601/0  Bratislava, Palisády 20 Dom bytový, úprava podkrovia, dostavba 
11538/1 Bratislava, nám. SNP 19 City Gate (banka VÚB), stavebné úpravy 
      pri zmene účelu využitia 
129/0  Bratislava, Medená 3  Reduta, rekonštrukcia kasína 
777/0  Bratislava, Štefanovičova 8 Dom bytový, stavebné úpravy, nadstavba 
415/0  Bratislava, Vlčkova 9  Vila so záhradou, adaptácia podkrovia 
373/0  Bratislava, Zrínskeho 3 Vila so záhradou, komplexná obnova 
2274/0  Modra, Súkennícka 41    Majolika, komplexná obnova 
10883/0 Pezinok, Radničné nám. 1 Dom meštiansky, obnova náteru fasády 
10987/0 Pezinok, Holubyho 41 Dom meštiansky, komplexná obnova 
421/0  Svätý Jur, ul. Dr. Kautza 1 Kúria Armbrusterova, obnova strechy a krovu 
     Ďalšie akcie obnovy NKP, začaté v roku 2010 z dôvodu rozsahu objektov, resp. náročnosti 
vykonávanej obnovy pokračovali aj v roku 2011 a budú vyhodnotené v roku 2012.  
KPÚ Trenčín: 

Úloha splnená, spracované listy 13 ukončených obnov alebo jednotlivých etáp obnov za 
rok 2010. 
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KPÚ Nitra: 
K stanovenému termínu boli k stanovenému termínu 30.5.2011 spracované údaje   na celkom 
31 ukončených akcií : 
1. Nitra, župný dom – reštaurovanie interiéru    
2. Nitra, katedrála– obnova dlažby v dolnej lodi   
3. Bátovce – exteriér evanjelického kostola 
4. Bátovce – ohradný múr r. k. Kostola  
5. Nové Zámky – hlavná fasáda a veža kostola Povýšenia sv. Kríža  
6. Močenok – fasáda kaštieľa  
7. Šahy – reštaurovanie štítovej atiky župného domu  
8. Želiezovce –  obnova interiéru  Schubertovho pavilónu 
9. Tajná – hlavný oltár Všetkých Svätých , komplexné reštaurovanie  
10. Ivanka pri Nitre – obnova strechy veže kostola sv. Martina  
11. Šaľa – súsošie Najsvätejšej Trojice, komplexné reštaurovanie (je v procese vyhlásenia 

za NKP)   
12. Komárno – Radnica, Námestie gen. Klapku č.1, reštaurovanie kamenného portálu 

hlavného vstupu  
13. Komárno- Kostol sv. Ondreja, IV. etapa - reštaurovanie sochárskej výzdoby  kostola   – 

socha sv. Floriána  
14. Kostol r. k. sv. Rozálie - obnova exteriéru kostola, areálu a oplotenia  
15. Nitra - palác mestský (župný dom), obnova severného krídla (interiér, exteriérové okná 

a dvere, fasády  orientované do hospodárskeho dvora a severný schodiskový rizalit 
západného krídla 

16. Radošina -  Kostol  P. M. Ružencovej s areálom, kaplnka  - obnova exteriéru  
17. Radošina -  Kostol  sv. Trojice s areálom, kostol  - obnova exteriéru  
18. Topoľčany – Fara, obnova okien  
19. Topoľčany - Cintorín s areálom, múr ohradný a brána- obnova  povrchových úprav  
20. Zlaté Moravce - Dom Župný, obnova  vstupu  vo východnom rizalite.  
21. Nitrianska Streda  - R. k. sv. Filipa a Jakuba , reštaurovanie interiérovej maliarskej 

výzdoby kostola  
22. Nitrianska Streda  - R. k. sv. Filipa a Jakuba , Kazateľnica- komplexné reštaurovanie 
23. Nitrianska Streda  - R. k. sv. Filipa a Jakuba , Organ - komplexné reštaurovanie  
24. Nitrianska Streda  - R. k. sv. Filipa a Jakuba , Oltár hlavný - komplexné reštaurovanie  
25. Nitrianska Streda  - R. k. sv. Filipa a Jakuba , Obraz oltárny sv. Filipa a Jakuba ml. - 

komplexné reštaurovanie  
26. Topoľčianky – Kaštieľ, kreslá ,  súprava - komplexné reštaurovanie  
27. Topoľčianky – Kaštieľ, nábytok sedací – súprava, komplexné reštaurovanie 
28. Topoľčianky – Kaštieľ, stoličky  - súprava, komplexné reštaurovanie  
29. Topoľčianky – Kaštieľ, Stôl  drevený  intarzovaný,  s datovaním 1646, komplexné 

reštaurovanie  
30. Topoľčianky – Kaštieľ,  Sekretár komodový, vyklápací, drevený  intarzovaný, 

komplexné reštaurovanie  
31. Topoľčianky – Kaštieľ, Sekretár s vyklápacím pultom, drevený  intarzovaný, 

komplexné reštaurovanie  
KPÚ Žilina: 

V mesiaci jún 2011 bola Mgr. Z. Štancelová na školení na PÚ SR v Bratislave k novému 
on-line zadávaniu jednotlivých ukončených akcií obnovy. Do systému menovaná vložila za 
KPÚ Žilina spolu 26 ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok, a to 
v dôsledku technických problémov až v decembri 2011.  
KPÚ Banská Bystrica: 
1. Senohrad, dom ľudový č. 20 v ÚZPF 1933/0,  
2. Banská Bystrica, dom meštiansky, Kukučínova 20, v ÚZPF 105/0,   
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3. Banská Štiavnica, Nám. sv. Trojice 4,  dom meštiansky, ÚZPF č. 2551/0,  
4. Banská Štiavnica, A. Kmeťa 5, dom meštiansky, ÚZPF č. 2522/0, 
5. Podhorie, Rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety, ÚZPF č. 1274/0, 
6. Banská Štiavnica, Akademická 1,  dom meštiansky, ÚZPF č. 3314/0, 
7. Banská Štiavnica, Novozámocká 2-3, dom meštiansky, ÚZPF č. 2537/0, 
8. Lučenec, reformovaný kostol, 454/0, 
9. Lučenec, dom meštiansky, 3490/0, 
10. Lučenec, škola, 3491/0,  
11. Lučenec, dom meštiansky, 10765/0,  
12. Prihradzany, kaplnka - r. k. sv. Anny,  538/0,  
13. Jelšava, dom meštiansky, 4142/0, 
14. Veľké Teriakovce, mlyn vodný,1036/0. 
KPÚ Prešov: 
1. Levoča, Kláštorská 26,Dom meštiansky, 2756/0 – obnova strechy 
2. Levoča, Košická 2, Kláštor minoritov nový, 2864/1 – obnova strechy južného krídla 
3. Levoča, Košická 7, Dom meštiansky, 2869/0 – obnova strechy 
4. Levoča, Košická 18, Dom meštiansky, 2880/0 – obnova strechy a fasády 
5. Levoča, Námestie Majstra Pavla 2, Radnica, 2891/1 – obnova fasád, reštaurovanie       

nástenných malieb, kamenných prvkov 
6. Levoča, Námestie Majstra Pavla 2, Zvonica, 2891/2 – obnova fasád, reštaurovanie 

kamenných prvkov 
7. Levoča, Nám. Majstra Pavla č.3, R. k. kostol sv. Jakuba, 2892/0 – reštaurátorská       

obnova exteriéru sakristie 
8. Levoča, Námestie Majstra Pavla 8,Dom meštiansky, 2806/1 – obnova dvorovej fasády 
9. Levoča, Nám. Majstra Pavla č.18, Dom meštiansky, 2907/0 – obnova strechy 

a reštaurátorská obnova hlavnej fasády 
10. Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 36, Dom meštiansky, 2925/0 – obnova  dvorovej fasády 
11. Levoča, Nám. Majstra Pavla č.62, Dom meštiansky, 2951/0 – obnova strechy   
12. Levoča, Nová ul. č.9, Dom meštiansky, 2964/0 – obnova fasád 
13. Levoča, Vysoká 24, Dom meštiansky, 2833/0 – obnova strechy   
14. Spišské Podhradie, Mariánske námestie 18, Dom meštiansky,748/0 – obnova  strechy 
15. Spišské Podhradie, Mariánske námestie 35, Dom meštiansky,756/0 – obnova  strechy  
16. Spišské Podhradie, Starý jarok 47, 762/0 – obnova strechy   
17. Spišské Podhradie, Palešovo námestie 42, 10893/0 – obnova hlavnej fasády 
18. Pažica, Kaplnka sv. J. Nepomuckého, 795/0 – obnova strechy 
19. Nižné Repaše 89, Dom ľudový, 11 154/0 – obnova strechy 
20. Vyšné Repaše 10, Dom ľudový, 11 156/0 – obnova strechy 
21. Vyšné Repaše 89, Dom ľudový, 11 175/0 – obnova strechy 
22. Spišský Hrhov, Osloboditeľov 36, kaštieľ, 813/8 – obnova vstupnej brány 
23. Vysoké Tatry - Dolný Smokovec, č. 65, Vila Hollý, 1025/0 
24. Vysoké Tatry - Starý Smokovec, č. 38, Grandhotel Tatry, 1038/0  
25. Poprad – Spišská Sobota, Sobotské námestie 48, Dom meštiansky, 3101/0 
26. Vysoké Tatry – Vyšné Hágy, č.1, Ústav liečebný, 3871/0 
27. Spišská Belá, Rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka, 965/1 
28. Humenné, Kaštieľ, 109/1, reštaurovanie nástenných malieb v ornamentálnej izbe 
29. Kežmarok, Evanjelický a. v. kostol, 1933/0 – južná empora 
30. Lechnica, Rímskokatolícky kostol sv. Jodoka, Súsošie Pieta, 2033/0 
31. Levoča, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba, Mortuárium Stanislava III. Thurzu, 

11611/0 
32. Spišská Sobota, Rímskokatolícky kostol sv. Juraja, Boží hrob, 1676/0 
33. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikonostas a prestol, 525/1-11 
34. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona Kalvária, 527/0 
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35. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona sv. Lukáša evanjelistu, 528/0 
36. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona Posledný súd, 529/0 
37. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona Kristus Pantokrator 526/0 
38. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona sv. Michala archanjela, 533/0 
39. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona Matka Božia s dieťaťom, 530/0 
40. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona sv. Michala archanjela, 532/0 
41. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona Matka Božia s dieťaťom, 531/0 
42. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona sv. Jána Sučavského, 5347/0 
43. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona Matka Božia s dieťaťom, 534/0   
44. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Svietnik Trojica, 536/0  
45. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Ikona Bohorodička, 10308/0 
46. Tročany, Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša, Kríž procesiový, 10307/0 
47. Bardejov, Rímskokatolícky kostol sv. Egídia, Bočný oltár sv. Ondreja, 18/1-27 
KPÚ Košice: 

KPÚ zaslalo na PÚ SR vyhodnotenie 11 ukončených obnov za rok 2010. 
 

b) Vyhodnotenie ukončených akcii obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2010.  
 T: 10/2011 

 Z: OŠIS 
Plnenie: 

Všetky KPÚ pripravili odovzdali potrebné podklady za svoje obvody. V mesiacoch jún 
a júl 2011 prebehlo školenie zodpovedných pracovníkov KPÚ. V mesiacoch september – 
november prebehlo inštalovanie potrebných modulov. V mesiacoch december a november 
boli nahraté formuláre ukončených akcií obnovy – spolu 156 akcií. Komplexná obnova bola 
vykonaná na 26 pamiatkových objektoch (PO). Vlastníkom obnovovaných objektov bola 
prevažne cirkev 66 PO, samosprávy 39 PO, fyzické osoby 26, právnické osoby 22 a štát 3 PO. 
 
c) Zavedenie výsledkov obnovy a reštaurovania za rok 2010 do databáz registrov hnuteľných 

a nehnuteľných NKP. 
T: 11/2011 

Z: OŠIS 
Plnenie: 

Po ukončení školení a zavedení podkladov do ON LINE formulára, budú výsledky 
prenesené aj do databáz AIS OP. 
 
� Úlohy plnené mimo Plánu hlavných úloh: 

Dokumentačná činnosť Oddelenia grafickej dokumentácie 
 Číslo akcie Názov akcie 
1. 1/2009/108 Šaštín - Stráže, kostol (kresličské práce) 
2. 5/2009/108 Diviaky nad Nitricou, kostol (kresličské práce) 
3. 1/2010/108 Jur nad Hronom, kostol (kresličské práce) 
4. 2/2010/108 Bučuháza, časť Šámot, kostol (kresličské práce) 
5. 4/2010/108  Dechtice, kostol – nástenné maľby (kresličské práce) 
6. 5/2010/108  Sasa, kostol (kresličské práce) 
7. 6/2010/108  Malé Kosihy, kostol (kresličské práce) 
8. 

1/2011/108 
Hrad Branč - archeologický výskum, meračské, konštrukčné a kresličské 
práce 

9. 
2/2001/108 

Podhorany – archeologický výskum, meračské, konštrukčné a kresličské 
práce 

10. 
PHU 5/C 

Spracovanie úlohy Romanika, vektorizácia akcií: Demandice - Hybec, 
Sádok- kostol, Kopčany - Sv. Margita, Otrhanky – kostol, Sedmerovec- 
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kostol, Skačany, Veľké Chyndice, Trenčín - rotunda 
11. 

PHU 1/F 
Súpis pamiatok na Slovensku, spracovanie grafickej dokumentácie 
okresov Levoča a Martin 

12. 
 

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

13. 
 

Technický servis pre PUSR (scanovanie, úprava dokumentov, úprava 
plánovej dokumentácie, tlač plánovej dokumentácie 
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E. Spracovanie komplexnej analýzy a vyhodnotenia industriálnej 
architektúry 

 
� Plán hlavných úloh č. 3/2011  

Spracovanie analýzy a vyhodnotenie pamiatkových hodnôt industriálnej architektúry 
na území Slovenska s cieľom navrhnúť vybrané nehnuteľnosti na vyhlásenie za 
NKP, prípadne areály na vyhlásenie za pamiatkové zóny. 

 
a) Ukončenie terénnej dokumentácie industriálnej architektúry 

T:9/2011 
Z: ONKP 

S: KPÚ, ÚEP 
Úlohu pod uvedeným názvom zadalo Pamiatkovému úradu SR Ministerstvo kultúry SR 

listom č. MK 2684/2007-51/7708 z 15. 5. 2007. Z názvu úlohy je zrejmý jej obsah i cieľ, ako 
aj záujem MK SR uskutočniť na tento účel cielený celoštátny systematický terénny prieskum 
stavu historickej industriálnej architektúry nezapísanej v ÚZPF, jej odborné vyhodnotenie 
z aspektu pamiatkových hodnôt špecifickej kategórie industriálnej architektúry 
a vypracovanie podkladov na vyhlásenie vybraných objektov/súborov za kultúrne pamiatky. 
Tým by sa podstatne doplnil pamiatkový fond o zástupcov významnej časti nášho hmotného 
kultúrneho dedičstva z obdobia začiatkov rozvoja moderných miest a spoločnosti (koniec 18. 
storočia, 19. storočie až 1. polovica 20. storočia). Predstavuje to vyrovnanie určitého dlhu zo 
strany ochrany kultúrnych pamiatok voči obdobiu, ktoré iné kultúrne a spoločensko-historické 
disciplíny intenzívne skúmajú, ako aj nadviazanie na prístup vyspelých európskych štátov 
k vlastnému priemyselnému dedičstvu, jeho ochrane, prezentácii a novému využitiu. 

Pamiatkový úrad SR zaradil úlohu do plánu hlavných úloh s dlhodobejším časovým 
rozpätím riešenia ako PHÚ č. 3. V roku 2007 bola spracovaná a schválená rámcová metodika 
úlohy, ktorá úlohu rozdelila na 3 etapy rôzneho vecného obsahu (1. etapa: terénna 
dokumentácia, spracovávanie elektronickej databázy objektov, 2. etapa: odborné hodnotenie 
a výber objektov na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, 3. etapa: spracovávanie podkladov na 
vyhlásenie objektov/súborov za kultúrne pamiatky a správne konania vo veci vyhlasovania 
kultúrnych pamiatok) v celkovom trvaní troch rokov, pričom jednotlivé etapy sa časovo môžu 
čiastočne prelínať. Zásadným faktorom ovplyvňujúcim časové trvanie jednotlivých druhov 
činností, najmä terénnej dokumentácie a správnych konaní, sú podmienky pre terénnu 
dokumentáciu a prístup vlastníkov historicky hodnotných industriálnych objektov k ich 
vyhlasovaniu za kultúrne pamiatky. Ako najväčšia prekážka sa javí postoj veľkej skupiny 
vlastníkov k zámeru dokumentovať pamiatkové hodnoty industriálu v ich vlastníctve 
(nekomunikujú, príp. znemožňujú prístup do objektov, negatívne reagujú na odbornú 
a legislatívnu argumentáciu a pod.), čo sa často odráža i na nízkej dokumentačnej hodnote 
terénneho výskumu. 

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

V poslednej etape sa počítalo iba s niekoľkými objektmi a areálmi - terénna dokumentácia 
sa uskutočnila už iba u vybraných významnejších objektov, nesprístupnených alebo z iného 
dôvodu nezdokumentovaných v predchádzajúcich rokoch.  
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Vzhľadom na to, že terénna dokumentácia je založená prevažne na práci externých 
spolupracovníkov, bolo v 1.polroku nutné čakať so začatím práce na pridelenie finančných 
prostriedkov. Až následne bolo možné riešiť zabezpečenie tejto poslednej etapy terénnej 
práce.  Uzavretá bola 1 zmluva s externým spolupracovníkom  
 
b) Analýza a vyhodnocovanie industriálnej architektúry z terénnej dokumentácie s cieľom 

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

T: 12/2011 
Z: ONKP 

Plnenie: 
V roku 2011 sa sústredilo na túto etapu úlohy: 

- spolupráca externých konzultantov na predbežnom výbere objektov vhodných na 
vyhlásenie za NKP – zmluvy uzavreté so 7 externými odborníkmi, konalo sa 10 
konzultačných stretnutí, prebraná bola terénna dokumentácia všetkých krajov 

- posúdenie výberu prvej skupiny industriálnych objektov a areálov zo všetkých krajov 
(zaslané z KPÚ a vytipované odbornými konzultantmi) v Komisii pre posudzovanie 
pamiatkového fondu - v prvej skupine posúdených 162 podnetov, t.j. 368 objektov, 
komisiou vybratých 54 objektov a areálov, zoznamy zaslané na jednotlivé KPÚ ako 
podklad pre spracovávanie návrhov na vyhlásenie 

- vypracovanie záverečnej vyhodnocovacej správy o úlohe do 31. 1. 2012. 
 
c) Pokračovanie tvorby databázy industriálnej architektúry. 

T: 12/2011 
Z: ONKP 

S: OŠIS 
Plnenie: 

Podľa finančných prostriedkov, keďže sa realizuje externou pracovnou silou -  v r. 2011 sa 
nerealizovalo, presun na 1.Q.2012. 
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F. Výkon a koordinácia edičnej a propagačnej činnosti 
 
� Plán hlavných úloh č. 1d/2011 

Súpis národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. 
T:  12/2011 

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

S: ONKP, OPÚ, OOA, OŠIS, OdGD, KPÚ Nitra 
 
Príprava ďalších dielov z edičnej rady „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“ 

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

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

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

V roku 2011 sa práce sústredili najmä na prípravu publikácie „Národné kultúrne 
pamiatky na Slovensku, okres Martin“. Pokračovalo sa vo výbere obrazovej prílohy a jej 
spracovaní (Archív, OdGD), pokračovalo sa v spracovaní textov úvodných kapitol 
a zapracovaní pripomienok, ktoré vyplynuli z oponentských posudkov ako aj redakčnej 
úprave textov a jazykovej redakcii. Osobitnú pozornosť bolo treba venovať dopracovaniu 
citácie prameňov a literatúry podľa aktuálnej normy. Významná časť prác sa sústredila najmä 
ukončenie správnych konaní vo veci vyhlásenia  a zrušenia vyhlásenia veci za NKP, ako 
hnuteľných, tak aj nehnuteľných. Uzavreté kapitoly publikácie (text, bibiografia, obrazová 
príloha) boli odovzdané vydavateľstvu. 

Priebežne pokračujú  autorské kolektívy do ktorých boli okrem zamestnancov PÚ SR 
zahrnutí aj odborníci z externého prostredia na príprave ďalších dielov edície - okresy 
Trenčín, Hlohovec, Nitra, sídla Levoča a Košice. Miera rozpracovanie jednotlivých dielov je 
rôzna. Texty, ktoré boli posúdené redakčnou radou boli pripomienkované a zaslané na 
prepracovanie, alebo doplnenie. Práce spomaľuje najmä pretrvávajúci problém s kvalitou 
odovzdaných textov,  plnením záväzkov spracovateľmi s externého prostredia, alebo naopak 
z interného. Všeobecným problémom, na ktorý sme sa v roku 2011 sústredili, aj po skúsenosti 
s prípravou predchádzajúcich dielov je ukončenie Revízie ÚZPF v zmysle spracovania 
návrhov na vyhlásenie, zrušenie, prípadne zmenu vyhlásenia vecí za NKP a začatie správnych 
konaní. Nedostatočné plnenie tejto časti úlohy je dôsledkom uprednostňovania 
kvantitatívnych ukazovateľov vo vyhodnocovaní úlohy na  úkor  kvalitatívnych, pričom sa 
nekládol dôraz na komplexné vyhodnotenie pamiatkového fondu v danom okrese, ale len 
ukončenie revízie iba už vyhlásených NKP. 
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� Plán hlavných úloh č. 10.  

Zabezpečenie edično-propagačnej, publikačnej a prezentačnej činnosti 
 
a) Vydanie zborníka Monumentorum Tutela č. 23 s príspevkami z konferencie „Zlepšenie 

riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO“ 
Vydanie zborníka Monumentorum tutela č. 24 s príspevkami zo seminára „Výskum 
a obnova hradnej architektúry  v roku 2009“. 

 T: 12/2011 
 Z: OPÚ, ONKP 

Plnenie: 
Monumentorum Tutela č. 23: zozbieranie príspevkov od prednášajúcich, redakčná úprava 

dodaných príspevkov, spracovanie resumé v slovenčine k anglickým príspevkom, 
zabezpečenie prekladu anglických resumé. Zborník bol publikovaný pod číslom ISBN 978-
80-89175-52-9. 

Monumentorum Tutela č. 24: zozbieranie príspevkov - redakčná úprava dodaných 
príspevkov, spracovanie ponúk na grafické a tlačiarenské práce, komunikácia s recenzentmi. 

 
b) Príprava zborníka Monumentorum Tutela č. 25 s podtitulom „Ročenka pamiatkových 

výskumov na Slovensku – r. 2010“. 
 T: 12/2011 

 Z: OOA 
Plnenie: 

V rámci prípravy publikácie Ročenka pamiatkových výskumov na Slovensku za rok 2010 
bol vypracovaný zoznam pamiatkových výskumov za rok 2010.  

Celkový počet výskumov predložených na posúdenie do OMK v roku 2010 bol 52, na 
publikovanie bolo vybratých 49. Dva výskumy boli realizované ako prvá etapa a ich 
publikovanie sa preto presunulo do Ročenky pamiatkových výskumov na Slovensku za rok 
2011. Jeden materiál nespĺňal kritéria pamiatkového výskumu, v dvoch prípadoch boli dva 
výskumy jedného objektu zlúčené do spoločného materiálu. Vylúčený bol aj jeden 
archeologický výskum. Po zostavení konečného zoznamu výskumov, ktorý sa tak zredukoval 
na 46, bola vypracovaná koncepcia publikácie a štruktúra textov a príloh (názov výskumu, 
autor výskumu, základné údaje o skúmanom objekte, charakteristika skúmaného objektu, 
návrh obnovy, stavebno-historický vývoj a slohová analýza, fotografické a grafické prílohy). 
Sprievodným listom boli oslovení 23 autori pamiatkových výskumov so žiadosťou 
o spoluprácu. Zároveň im boli zaslané technické pokyny na zasielanie textov a príloh. 
V nasledujúcich mesiacoch sa uskutočňoval zber autorských textov a grafických príloh. 
Celkovo sa do prípravy publikácie aktívne zapojilo 16 autorov a spoluautorov, dvaja autori 
dali súhlas na spracovanie textov a použitie obrazovej prílohy zo zaslaných CD nosičov, päť 
autorov vôbec nereagovalo. Texty týchto autorov potrebné do publikácie boli spracované na 
základe posudkov a stanovísk OMK a použili sa bez obrazovej prílohy. (Orosová) 

Všetky texty a obrazové prílohy, boli graficky zalomené do prvej pracovnej verzie 
publikácie s celkovým počtom strán 207 (Porubská).  

Medzi jednotlivými textami je veľká disproporcia, preto bude potrebné ich štruktúru 
a rozsah skorigovať, zredigovať a upraviť tak, aby bol každý výskum prezentovaný približne 
v rovnakej podobe a rozsahu. Publikácia bude definitívne pripravená do tlače v prvom 
štvrťroku 2012. 
 
c) Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR – č. 44, č. 45. 

                T: 8, 12/2011 
                                                                                                                                 Z: OOA 
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Plnenie: 
Informátor č. 44 bol spracovaný a vydaný. Realizovali sa redakčné a editorské práce 
(Plávková, Orosová, Žažová), grafická úprava a zalomenie časopisu (Porubská). 
Príspevky zamestnancov archívu v č. 44/2011: 

- Fratrič, P.: Mgr. Ilona Cónová 
- Orosová, M.: „...v Hlohovci nepristáť bolo by pre cestovateľa hriechom...“  
- Orosová, M.: Akademická maliarka Eva Ricottiová 
- Orosová, M.: Vojtech Stašík (recenzia publikácie) 
- Reichardtová, J.: Prírastky knižnice v roku 2010 
- Reichardtová, J.: Glosy z časopisu Österreichische Zeitssschrift für Kunst und 

Denkmalpflege č. 1-1/2010 
- Svěchota, L.: Deň otvorených dverí v Archíve Pamiatkového úradu SR 
- Svěchota, L.: XV. archívne dni v Humennom na tému „Zbierky v archívoch“. 

 
Informátor č. 45 je pripravený do tlače. Realizovali sa redakčné a editorské práce (Plávková, 
Orosová, Žažová), grafická úprava a zalomenie časopisu (Porubská). 
Príspevky zamestnancov archívu v č. 45/2011: 

- Orosová, M.: Slovenský pamiatkový ústav 1951 – 1958 
- Plávková, V.: Halina Mojžišová 
- Porubská, B.: Glosy z časopisu Zprávy památkové péče, roč. 2011 
- Porubská, B.: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 
- Reichardtová, J.: Glosy z časopisu Österreichische Zeitssschrift für Kunst und 

Denkmalpflege č. 3-4/2010 
- Reichardtová, J.: Glosy z časopisu Die Denkmalpflege č. 2/2010 
- Svěchota, L.: Dejiny ochrany pamiatok vo fonde Slovenského pamiatkového ústavu 
- Žažová, H.: Kláštory a ich význam v slovenských dejinách  
- Žažová, H.: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 

 
d) Príprava a realizácia podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl). 
T: 4/2011 

Z: ÚVŠS, KPÚ 
Plnenie: 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 16. 
apríla 2011 po štvrtýkrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor 
kartuziánov slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné 
dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena 
bola v roku 2011 udelená prof. PhDr. Milanovi Tognerovi CSc., Ing. arch. Aurélii Smrekovej 
a prof. Dr. Ing. arch. Alfrédovi Pifflovi, CSc. in memoriam. 
KPÚ Nitra: 
� „Obnova interiéru r. k. kostola sv. Filipa a Jakuba v Nitrianskej Strede“ - inštalácia 

výstavy v 15. týždni t. r. v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch s cieľom 
propagácie výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníka a reštaurátora pri obnove NKP, 
18.4.2011 ( Jurišová) 

� „Obnova mobiliáru v kaštieli v Topoľčiankach“ - inštalácia výstavy v klip rámoch v 15. 
týždni t. r. v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch s cieľom propagácie 
výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníka a reštaurátora pri obnove NKP, 18.4.2011 
( Jurišová) 

� „Sakrálne pamiatky Nitrianskeho kraja“  - prednáška na odbornom seminári dňa 
28.4.2011 na tému R. k. kostol v Nitrianskej Strede (organizované v spolupráci 
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s Topoľčianskym múzeom Topoľčany pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok – 
18.04.2011) 

� „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“  - výstava  KPÚ Nitra v 
priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch 19.4.2011 (Valeková, Gažiová ) 

� „Historické a sakrálne pamiatky nášho regiónu“ – spolupráca pri vedomostnej súťaži pre 
čitateľov týždenníka Pardon s miestnym odborom Matice slovenskej Topoľčany pri 
príležitosti medzinárodného dňa pamiatok (Gažiová, Jurišová) 

KPÚ Prešov: 
� Bardejovské novosti /č.16/– Nové národné kultúrne pamiatky v Bardejovských Kúpeľoch 

(Hudáková, Ličková); 
� Bardejovské novosti /č.16/, 19. 04. 2011 - 18. apríl, Medzinárodný deň pamiatok 

a historických sídiel (Poláková); 
� Prešovský večerník, 20.04.2011, ročník XXII. – 18. apríl, Medzinárodný deň pamiatok 

a historických sídiel (Poláková); 
� Prešovský večerník, 20.04.2011, ročník XXII. – Obnova Caraffovej väznice (Onufráková, 

Suchý); 
� Prešovský večerník, 20.04.2011, ročník XXII. – Nález vzácnej stredovekej krstiteľnice 

v Brestove – okres Prešov (Sabol); 
� Prešovský večerník, 20. 04. 2011 – Kostol sv. Mikuláša prekvapuje novými nálezmi 

(Vološčuk); 
� Prešovský večerník, 20. 04. 2011 – Archeologický výskum na hrade Šariš (Harčar, 

Uličný); 
� Podhradčan, Informačný občasník mesta Spišské Podhradie, č.01/2011 - Príručka 

vlastníka kultúrnej pamiatky (Odler); 
� Zborník prednášok Bardkontakt 2011, Problematika mestských pamiatkových centier, 

téma „Zeleň a voda v historickom centre mesta“, 23.-24.8.2011 - Systém zelene v 
pamiatkovom území Pamiatkovej rezervácie Levoča, str. 39-45 (Semanová); 

� Zborník prednášok Historické záhrady KROMĚŘÍŽ 2011, téma „Záhrada jako umění – 
Umění v záhrade“ – Adaptácia prírodno-krajinárskeho parku pri kaštieli v Strážkach pre 
exteriérovú expozíciu Slovenskej národnej galérie, str. 35-38 (Semanová); 

� Vedecký zborník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Revitalisation of green urban 
open spaces with consideration to changing environment, téma „Settlement – park – 
landscape V.“ – The system of greenery on the monument preserve conservation site 
Bardejov“, str. 240 – 251 (Semanová). 

 
e) Spoluúčasť na aktivitách podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. 

T: 9/2011 
Z: ÚGR, ÚVŠS, KPÚ 

KPÚ Nitra: 
� „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“  -  výstava v priestoroch  

Krajského pamiatkového úradu v Nitre otvorená v rámci dňa otvorených dverí na KPÚ 
Nitra, 09/2011 (Valeková); 

� „Národné kultúrne pamiatky mesta Nitry“, výstava, Nitra – Synagóga, 09/2011 
(Bábiková, Holičková, Švikruhová, Valeková, Viršík v spolupráci s mestom Nitra);   

� KPÚ Nitra –  Mesto Topoľčany: Historický a stavebný vývoj mesta Topoľčany - výstava     
ku 20.výročiu vyhlásenia PZ centrálnej časti mesta Topoľčany, Topoľčany, 09/2011 
(Gažiová, Jurišová); 

� KPÚ Nitra –  Mesto Topoľčany: Historický a stavebný vývoj mesta Topoľčany – seminár      
k 20. výročiu vyhlásenia PZ centrálnej časti mesta Topoľčany, Topoľčany, 09/2011 
(Gažiová, Jurišová). 
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KPÚ Prešov: 
� Spolupráca v organizačnej skupine na príprave a priebeh otvorenia „Dní európskeho 

kultúrneho dedičstva“ v Bardejove (Poláková); 
� Účasť na otvorení „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“ v Bardejove 8.9.2011  (Lukáč, 

Jacková, Šteinerová, Harčar, Ličková). 
 
� Edično-propagačná a publikačná činnosť mimo plánu hlavných úloh: 

a) Vlastné publikácie, bulletiny, skladačky, plagáty, propagačné materiály  
PÚ SR – OPÚ: 
� Pinčíková, Janovská, M.: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na 

strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient 
Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, 
Pamiatkový úrad SR, 2011, – 96 s., ISBN 978-80-89175-50-5; 

� Publikovanie 2-jazyčného CD (anglicky, slovensky): Pinčíková, Janovská, M.: Limes 
Romanus – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Pamiatkový úrad SR, 
Bratislava 2011,  ISBN 978-89175-49-9. 

KPÚ Trnava: 
� v spolupráci s Mestom Trnava – vydanie zborníka „ Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 
č. 14“ zostaveného z prednášok z odborného seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského 
kraja, konaného v roku 2010. 

KPÚ Trenčín: 
� Matáková: reštaurovanie stĺpa so sochou Panny Márie z Chrenovca-Brusna. Obecný úrad 

Chrenovec-Brusno, október 2011. 
KPÚ Nitra: 
� Gažiová:  15. výročie vyhlásenia PZ mesta Zlaté Moravce,  bulletin;  
� KPÚ Nitra a SPKT: Historické záhrady horného mesta v Nitre, bulletin; 
� Valeková a kol.: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja,   zborník 

a katalóg ku rovnomennej výstave, Nitra 2011; 
� Gažiová, Jurišová: PZ Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany - bulletin 

vydaný pri príležitosti  20. výročia vyhlásenia PZ centrálnej časti  mesta Topoľčany, 
Topoľčany 2011;  

� Valeková a kol.: Národné kultúrne pamiatky Nitra, bulletin, Nitra   2011. 
 
b) Publikačná činnosť zamestnancov (príspevky a vydané rukopisy doma a v zahraničí): 

PÚ SR – CHTO: 
� Želinská, J., 2011: Fluorit v maľbe 15.-16. storočia na Slovensku. In Pamiatky a múzeá, 

2011,roč.60,č.2, s.56-60. 
PÚ SR – ONKP: 
� Guldan: Architektúra hotela Junior v Bratislave. In: Ružinovské Echo č. 3/2011 s. 3; 
� Guldan: Architektúra 500 bytov v Bratislave.  In: Urbanita č. 2/2011; 
� Guldan: Zvuk historického organu ako predmet pamiatkovej ochrany. In: Informátor 

Archívu PÚSR č. 44/2011 s. 42-43; 
� Jaššo - Laczková: Castle Ruins in Western Slovakia. Research, preservation and 

conservation. In: Transylvania Nostra, 5. ročník, 18. číslo, 2/2011, s. 27-37; 
� Šulcová: Industriálne pamiatky v bratislavskom Zimnom prístave. In: Slovenské technické 

múzeum aktuálne, č.4/2011, máj 2011; 
� Jaššo, Laczková: Konferencia TUSNAD 2011 – Fortresses Once Again In Use. In: 

Informátor archívu PÚ SR, č. 44/2011, s. 35; 
� Šulcová: Historický industriál v okrese Hlohovec na základe výsledkov terénnej 

dokumentácie. In: Informátor archívu PÚ SR č.43/2011; 
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� Kalinová: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku z pohľadu poznania sakrálnej 
architektúry. In: Informátor Archívu PÚ SR.,44/2011.s. 22 – 25; 

� Kalinová: K stavebno-historickému vývoju premonštrátskeho kláštora v Lelese. In: 
Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Michalovce 2011, s. 209 – 223; 

� Kapišinská: Architektonický vývoj klimatických kúpeľov v Ľubochni. In: Architektúra 
a urbanizmus, č.  3-4/2011, s.252-273; 

� Guldan: Ako sa menia sídliská. (obrazová dokumentácia k článku) In: Urbanita,  XXIII., 
2011, č. 1. s. 44; 

� Guldan: Nadstavby rastú ako huby po daždi. In:  Urbanita, XXIII., 2011, č. 2. s. 18-19; 
� Guldan: Kolumbárium Nitra. In: Arch, roč. XVI., 2011, č. 10, s.28 – 31; 
� Guldan: Nová sepulkrálna architektúra v Nitre. In: Informátor archívu PÚ SR č. 45, 2011. 
PÚ SR – OOA: 
� Orosová: Medzinárodný dunajský veľtrh – náčrt problematiky. In Kapitoly z dejín 

hospodárskeho vývinu Slovenska v medzivojnovom období (1918 – 1939). Ed. Daniela 
Fukasová, Ivana Fialová. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, s. 313-335. ISBN 
978-80-970666-0-4. 

� Žažová: Zo starších dejín Svätého Jura. Kolektívna monografia. Svätý Jur 1209-2009. Ed. 
Zuzana Štefániková. Vydalo Mesto Svätý Jur, 2010, 87 s. ISBN 978-80-970501. Anotácia 
publikácie. In Fórum archivárov, 2011, roč. XX, č. 1, s. 26-27; 

� Orosová: Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku v rokoch 1919 – 1939. In. 
Dejiny. Internetový časopis Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove, 2011, č. 2. [online]. Dostupné na internete: http://dejiny.unipo.sk (v tlači); 

� Orosová: Zánik šľachtického sveta na Slovensku (1918 – 1948). In. Šlechta střední 
Evropy v konfrontaci s totalitními režimy dvacátého století. Praha : Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2010, s. 195-206. ISBN 978-80-87211-42-7; 

� Orosová: Odkaz zakladateľov. In Pamiatky a múzeá, 2011, č. 4, s. 2-9. ISSN 1335 4353; 
� Orosová, Žažová: Košická citadela. Bratislava : A21, 2010, 192 s. ISBN 978-80-970831-

4-4;  
� Žažová: Sakrálna architektúra vo svetle písomných prameňov. In KUBOVÁ, B. – 

GOJDIČ, I. (Eds.). Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. 
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 27. a 28. októbra 2010. 
Trnava : Vydavateľstvo Milan Uličný – BEN, 2011, s. 10-17. ISBN 978-80-968382-6-4. 

� Žažová, Bóna: Kostol sv. Michala v Demandiciach. In Pamiatky a múzeá, 2011, č. 4, s. 
10-16. ISSN 1335 4353. 

� Žažová: Archívne pramene k stavebným dejinám premonštrátskeho kláštora v Lelese. In 
ADAM, Ján – MOLNÁR, Martin – STARJÁK, Matej (Eds.). Kresťanstvo v dejinách 
Zemplína. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie 
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 209-223. ISBN 978-80-
970812-0-1. 

PÚ SR – OPÚ: 
� Jaššo: Hrady na Slovensku. Aktuálny stav z hľadiska pamiatkovej ochrany. In: 

Monumentorum Tutela 23, Bratislava 2011 (v tlači); 
� Jaššo, Laczková: Castle ruins in western Slovakia. Research and Renewal. In: 

Transylvania Nostra V/18, s. 27-37; 
� Jaššo, Laczková: Konferencia TUSNAD 2011 – Fortresses Once Again In Use. Príspevok 

do Informátora PÚ SR; 
� Jaššo: „Konferencia Výskum a obnova hradnej architektúry“. Pamiatky a múzeá 1/2011, 

s. 67-68; 
� Pinčíková: Organization of the Monument Protection System in Slovakia after 1989, s. 

171-200, v Protecting and Safeguarding Cultural Heritage in Visegrad Countries, editor J. 
Purchla, ICC, Krakow 2011, ISBN 978-83-89273-87-1 
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� Glaser-Opitzová: Počítačová podpora v archeológii, In. Informátor Archívu Pamiatkového 
úradu SR, č. 44/2011, s. 41  

� Glaser-Opitzová, Kalafut. D., Mokriš: Ničenie kultúrneho dedičstva a trestná činnosť. In. 
Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, č. 45/2011 v tlači. 

KPÚ Bratislava: 
� Baxa: Kopčany – turistický sprievodca. Publikácia. Kopčany 2011; 
� Baxa: Vývoj sídelných štruktúr polohy za jazerom pri sv. Margite v 9. – 10. storočí. (K 

organizácii zázemia Mikulčického hradiska). Príspevok v publikácii. In: Co můj kostel 
dnes má, nemůže kníže odnětí. Sborník venovaný prof. P. Somrovi k životnému u jubileu. 
NLN Praha 2011, s. 46 – 60.; 

� Baxa: Kostoľany pod Tribečom – sprievodca (v rukopise, 2011);  
� Baxa: Objev nejstarší fáze kostela sv. Jiří v Kostolanech p. Tribečom., In. Ranostredoveká 

sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, Nitra 2011; 
� Prášek: Archeologický výskum najstaršej architektúry v Závade, In. Ranostredoveká 

sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, Nitra 2011;  
� Habáňová: Vývoj pamiatkového fondu technických a industriálnych pamiatok a jeho rast 

na príklade Bratislavského kraja. Časopis Múzeum, 2011; 
� Habáňová: Za docentom PhDr. Ladislavom Mlynkom, CSc. Nekrológ. Príspevok 

odovzdaný do Informátora archívu PÚ SR 2011. 
KPÚ Trnava: 
� Kazimír: príspevok pre agentúru SITA o obnove Káčerovho majera v Trnave; 
� Čáni: Technické pamiatky Trnavského kraja, In: Pamiatky a Múzeá, 1/2011; 
� Kšiňanová: príspevok pre Trnavské noviny: K zámeru rekonštrukcie Kolonády 

v Piešťanoch; 
� Kšiňanová: príspevok pre Trnavské noviny:  K stavbe Hotela Holiday Inn v Trnave; 
� Kvetanová: rozhovor pre Trnavské noviny o ochrane pamiatkového fondu v Trnavskom 

kraji; 
� Petrovič, Kvetanová: príspevok pre Nitrianske noviny ku kúrii v Čiernom Brode; 
� Grznár: príspevok pre Trnavské noviny o spolupráci so stavebným úradom v Hlohovci 

v oblasti archeológie; 
� Kazimír, Rábiková, Kondlová: K histórii a obnove tzv. Kačerovho majera v Trnave In: 

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 14, KPÚ Trnava 2011; 
� Čáni: Príspevok k dejinám trnavského tehliarstva v období novoveku In: Pamiatky Trnavy 

a Trnavského kraja č. 14, KPÚ Trnava 2011; 
� Grznár, Zelina: Nové poznatky o severovýchodnom bastióne opevnenia kaštieľa v Holíči 

In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 14, KPÚ Trnava 2011; 
� Šabíková: Secesia v Hlohovci.  In: Informátor archívu Pamiatkového úradu  SR. 

Bratislava, č.44, 2011, s.14-15.; 
� Šabíková: Cukrovar v Trnave. Príspevok  do zborníka: Stopy industriálneho dedičstva  na 

Slovensku, STU Bratislava, r.2011;, s.168-173; október 2011; 
� Klačanská: článok pre Novinky z radnice „Vzkriesenie nevšednej krásy Stephanea“, 

spolupráca Mgr. art. J. Puškár,  s. 11-13. 
KPÚ Trenčín: 
� Vdovičíková: Obnova Trenčianskeho hradu sa spája s menom Karola Chudomelku, In: 

Trenčianske noviny. MY., marec 2011; 
� Vdovičíková: Benediktínsky kláštor na Skalke pri Trenčíne – doterajšia pamiatková 

obnova a jej možné smerovania do budúcnosti, In: Zmeták I. Ed. Okno do histórie Skalky 
pri Trenčíne (kultúrno-historická príloha katalógu 4. Medzinár. sympózia ORA ET ARS 
2011; 

� Matáková: Príbeh sochy sv. Júliusa. In: Pamiatky a múzeá 2/2011; 
� Matáková :Nežný ku krížu. K výročiu režiséra Štefana Uhra. Prievidzský občasník 

2011/1; 
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� Matáková: Prievidzské zvony a zvonenie. Prievidzský občasník 2011/3; 
� Matáková: Príbeh starého prievidzského zvona. Prievidzský občasník 2011/4; 
� Ružoňová: Považský hrad v Považskej Bystrici. Považské  noviny, Lánoviny; 
� Ružoňová: Kalvária a jej jednotlivé zastavenia v Považskej Bystrici. Považské noviny, 

Lánoviny; 
� Dvončová: rozhovor o pamiatkach a pamiatkovom fonde, Hornonitrianske noviny, júl 

2011. 
KPÚ Nitra: 
� Danieličová: Nález zakladacej listiny  synagógy v Leviciach – príspevok do Informátora 

PÚ SR (v tlači); 
� Gažiová:   Nález  staršej  omietky  na  budove  fary  v  Topoľčanoch  - jeho  širší  význam 

- príspevok do Informátora PÚ SR (v tlači); 
� Paterka – Bisták – Šimkovic – Tirpák: 2011: Archeologický a architektonicko-historický 

výskum kostola sv. Michala v Podhoranoch –Sokolníkoch. In: Zborník Ranostredoveká 
sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja (v tlači); 

� Bisták: Predstavy o poverových bytostiach v Horných Otrokovciach a okolí (znovu 
publikovanie textu vydaného v roku 1998), odborná spolupráca na monografii J. 
Krúteková a kol.: Dejiny farnosti Horné Otrokovce v rozsahu: konzultácie a korektúry 
textu o dejinách osídlenia; výber a datovanie publikovaných archeologických nálezov; 

� Gažiová: Nález staršej omietky na budove fary  v Topoľčanoch a jeho širší význam –   
zborník Tribečského múzea „Tribečské múzeum v Topoľčanoch, 1961-211“ , vydaný 
k 50.    výročiu vzniku múzea; 

� Gažiová, Jurišová: PZ mesta Zlaté Moravce, publikovanie pamiatkovej zóny na 
internetovej stránke mesta Zlaté Moravce; 

� Paterka, P. : Románske sakrálne pamiatky na území komárňanského a novozámockého 
okresu. Rukopis uverejnený v programovom zošite konferencie Musaeum Hungaricum 
VIII., 2011. 

KPÚ Žilina: 
� Dudáš:   Drevený artikulárny kostol v Istebnom. In: Pamiatky a múzeá č. 2/2011, s. 20-25; 
� Furman: Obhliadky stavebných činností v Žilinskom regióne v roku 2009. In AVANS - 

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2009, v tlači; 
� Furman: Pamiatkový archeologický výskum pri rímsko-katolíckom kostole Nájdenia sv. 

Kríža v Čičmanoch. In AVANS - Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 
2009, v tlači; 

� Furman, Krišková, Bednár: Záchranný archeologický výskum pri Sobášnom paláci 
v Bytči. In AVANS - Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2009, v tlači. 

� Spišák, Furman: Záchranný výskum na Námestí M. R. Štefánika v Trstenej (okr. 
Tvrdošín). In AVANS - Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2010, 
odovzdané do redakcie; 

� Brezňanová, Furman: Archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v polohe 
Homokosföld v k. ú. Ipeľské Predmostie. In AVANS - Archeologické výskumy a nálezy 
na Slovensku v roku 2010, odovzdané do redakcie; 

� Furman, Repková: Dokumentácia archeologických nálezov zistených počas stavebnej 
činnosti v okrese Martin. In AVANS - Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 
v roku 2010, odovzdané do redakcie; 

� Furman, Repková: Obhliadky stavebných činností v Žilinskom kraji v roku 2010. In 
AVANS - Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2010, odovzdané do 
redakcie; 

� Furman: Terénna prospekcia na severe Oravy v roku 2010. In AVANS - Archeologické 
výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2010, odovzdané do redakcie; 

� Kendrala, Furman: Záchranný archeologický výskum v Laskári, okres Martin. In AVANS 
- Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2010, odovzdané do redakcie; 
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� Furman: Les anneaux à quatre oves creux de la nécropole latenienne d Ípeľské 
Predmostie. In Slovenská archeológia 2011, odovzdané do redakcie; 

� Suchý, Ďurian, Krušinský, Grúňová: Krovy na historických objektoch Oravy a Kysúc. In 
Zborník príspevkov z konferencie Dějiny staveb 2010, SPS Plzeň, ISBN 978-80-87170-
17-5, s. 103-119; 

� Krušinský, Rybárik, Suchý, Ďurian: Historické krovy nad Dómom sv. Martina 
v Bratislave. In Zborník príspevkov IV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 
Drevostavby Terchová, 2.-3. jún 2011, ISBN 978-80-970171-9-4, s. 131–137; 

� Ďurian, Zacharová, Grúňová: Renesančné krovy sakrálnych stavieb Liptova. In Zborník 
príspevkov IV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Drevostavby Terchová, 2.-
3. jún 2011, ISBN 978-80-970171-9-4, s. 147–153; 

� Reťkovská: Rehoľa antonitov na Slovensku. In Acta Historica Neosoliensia. č. 13, vol. 1-
2, 2010, s. 5-33. Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici. ISSN 1336-9148; 

� Krušinský, Suchý, Ďurian, Rybárik, Glos, Horanský: Historické krovy nad dómom sv. 
Martina, Termosanace krovů presbyteria katedrály sv. Martina v Bratislavě. Sborník 
příspěvků k semináři konaného,11.8. 2011 v Bratislave, ŠMIRA - PRINT, s. r. o., ISBN 
978-80-87427-16-3; 

� Krušinský, Suchý, Ďurian, Grúňová:  Historical roof construction of churches  in the 
region Liptov. XX Polish - Russian - Slovak seminar Theoretical foundation of Civil 
Engineering,  Warszawa-Wroclaw, 5.-10. 09. 2011, printed Žilinská univerzita v Žiline, 
ISBN 809702486-1. 

KPÚ Banská Bystrica:  
� Miňo: Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej 

oblasti, In: Archaeologia historica 36-1/2011, s.289-301; 
� Veselovský – Kajba: Koncepcie tvorby a konštrukcie gotických oltárov na Slovensku, 

ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN , XX( X) : X – XX, XXXX, Technická 
univerzita vo Zvolene ISSN 1336 – 3824; 

� Brezňanová: Archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v polohe 
Homokos föld v k. ú. Ipeľské Predmostie; Reflection of the Contacts between Celtic 
Communities in Transylvania and South-West Slovakia in the Grave Inventories; Keltské 
nálezy uložené Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. 

KPÚ Košice: 
� Gembický:  Zvony v našom kostole. In: Ťahanovčan – dnes (spravodajca mestskej časti), 

roč. X., 1/2011 (jún), str.8; 
� Gembický:  O zvonolejároch – pôvodcoch ťahanovských zvonov. In: Ťahanovčan – dnes 

(spravodajca mestskej časti), roč. X., 1/2011 (jún), str.10; 
� Gembický:  Zvony a zvonolejári na území Slovenska vo svetle najnovších výskumov.  

In: Hudobno-historický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., zborník Katedry 
hudobnej vedy FF UK Bratislava (ed.: M. Hulková), Bratislava 2010,  
str. 443-471; 

� Gembický:  (spoluautor: Ľ. Matejko): Zvon z r.1736 z Matysovej. In: Pavelčíková, M.: 
Matysovské ikony. Stará Ľubovňa 2010, str.49-50; 

� Gembický:  autobiografické heslo s autorskou bibliografiou. In: Szülőföldünk, 35, 
03/2011, Miskolc – Košice 2011, str.29-31; 

� Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov ako súčasť nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska (príspevok - rukopis pre publikovanie, 22 strán + prílohy) pre 
digitálny zborník SNM – Hudobné múzeum, z konferencie „Hudobné pramene – kultúrne 
dedičstvo Slovenska“, 23.-24.11.2011 Bratislava; 

� Ďurišová: Výskum Dolnej brány v Košiciach – objekty kanalizácie. Odovzdané pre tlač  - 
pre Východoslovenský pravek (periodikum AÚ SAV) v novembri 2011. Rozsah: 48 strán 
+ 52 príloh; 



  67 

� Gembický: heuristika a čiastkové podklady v rámci dohodnutého spoluautorstva 
(Spiritza, J. – Spiritza, M. – Gembický, J.) pre pripravované nové prepracované 
a doplnené vydanie publikácie „Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku 
v druhom tisícročí“ (pre rok 2012), október – december 2011; 

� Ďurišová: vypracovanie návrhu tlačeného informačného materiálu „Prezentácia Dolnej 
brány – archeologického múzea“ a libreto sprievodcu Dolnou bránou pre Správu majetku 
mesta Košice vo februári 2011. 
 

c) Vedecko-popularizačná činnosť (filmy, televízne a rozhlasové relácie, tlačové 
konferencie) 

PÚ SR – OPÚ: 
� k zmene vyhlásenia PR Špania Dolina a ochranného pásma Slovenská Ľupča: 

http://bystrica.sme.sk/c/5713271/pamiatkovu-rezervaciu-v-spanej-doline-zrejme-
rozsiria.html (vyšlo 9. 1. 2011), http://spravy.pravda.sk/spor-o-ochranne-uzemie-hradu-v-
lupci-pokracuje-fqi-/sk_regiony.asp?c=A110130_100715_sk_regiony_p58 (vyšlo 30. 1. 
2011), http://bystrica.sme.sk/c/5945991/lupca-nesuhlasi-ani-s-novym-navrhom-
ochranneho-pasma.html (vyšlo 21. 6. 2011), http://bystrica.sme.sk/c/6027735/voci-
ochrannemu-pasmu-sa-obec-chce-odvolat.html (vyšlo 24. 8. 2011); 

� Slovenský rozhlas, relácia Panoráma, 20.8.2011, 11.00 – 12.00 hod., relácia venovaná 
SKD a tzv. Predbežnému zoznamu SKD  

� Rozhovor pre STV, Metodický deň s Policajným zborom SR v Kežmarku dňa 22. 9.2011; 
� Rozhovor pre TV JOJ, Munícia verzus archeológia, október 2011. 
PÚ SR OOA: 
� Orosová: Medzinárodný deň archívov, Rádio Regina, 6. 6. 2011; 
� Orosová: Deň otvorených dverí v Archíve PÚ SR, Rádio Regina, 7. 6. 2011. 
KPÚ Bratislava: 
� Jurkovič: Presklená terasa na Kernovom dome v Bratislave. Bratislavské Noviny, 14. 3. 

2011,     rozhovor; 
� Jurkovič: Odstránenie prekrytia balkóna na Kernovom dome v Bratislave. TV Markíza, 6. 

4. 2011, Televízne noviny; 
� Jurkovič: K svojvoľným úpravám Manderláku. TV Markíza, 19. 5. 2011, Televízne 

noviny; 
� Jurkovič: Nasvietenie Bratislavského hradu. SRo, 24. 5. 2011, Spravodajstvo; 
� Jurkovič: Deň historických parkov a záhrad Bratislavy. 1. 6. 2011, tlačová konferencia; 
� Jurkovič: Stavebná činnosť v areáli Eszterházyho paláca. SME, 3. 6. 2011, rozhovor; 
� Jurkovič: Záchrana Eszterházyho paláca v Bratislave. Televízia Bratislava, 7. 6. 2011, 

rozhovor; 
� Jurkovič: Budovanie podzemných garáží v Eszterházyho paláci. TV Markíza, 10. 6. 2011, 

Spravodajstvo televíznych novín; 
� Jurkovič: Vstup do areálu Eszterházyho paláca. TA 3, 17. 6. 2011, Spravodajstvo; 
� Jurkovič: K obnove Eszterházyho paláca v Bratislave. SME, 21. 6. 2011, rozhovor; 
� Jurkovič: Obnova Kochovho sanatória. TA 3, 28. 6. 2011, Spravodajstvo; 
� Jurkovič: Oplotenie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. PRAVDA, 1. 7. 2011, 

rozhovor; 
� Jurkovič: Obnovované pamiatky v Bratislave – zatvorené i sprístupnené. STV, 8. 7. 2011, 

Slovensko dnes; 
� Jurkovič: Asanácia budov Ministerstva zahraničných vecí SR na Pražskej ulici. TA3, 10. 

7. 2011, Spravodajstvo; 
� Jurkovič: Múr Pálffyho paláca a záhrady na Zámockej ulici v Bratislave. TA3, 7. 9. 2011; 
� Jurkovič: Kaštiele a kúrie Bratislavského kraja. STV, 20. 9. 2011; 
� Jurkovič: Záchrana Kochovej záhrady v Bratislave. STV, 21. 9. 2011; 
� Jurkovič: K predaju školy na Jesenského ulici č. 6 v Bratislave. STV, 5. 10. 2011;  
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� Jurkovič: Nepovolená úprava schodiska na Štúrovej ulici č. 6 v Bratislave. MARKÍZA, 
10. 10. 2011. Spravodajstvo; 

� Jurkovič: Čo bude s Kochovou záhradou? Bratislavská televízia, 7. 11. 2011. Diskusná 
relácia; 

� Jurkovič: Výstavba domu na Beblavého ulici. STV, 7. 12. 2011; 
� Jurkovič: Čo s umeleckými dielami hradného paláca Bratislavského hradu. SRo, 

REGINA, 7. 12. 2011; 
� Jurkovič: Stavebné etapy obnovy Bratislavského hradu. MARKÍZA, 14. 12. 2011. 

Spravodajstvo; 
� Baxa: Spolupráca na dokumentárnom filme o kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod 

Tribečom. 
KPÚ Trnava: 
� Petrovič: rozhovor pre TV KREA (Pracovný tábor židov v Seredi),; 
� Petrovič: rozhovor pre MY Nitrianske noviny (Návrat šľachty na Šintavský hrad); 
� Petrovič:  rozhovor pre Seredonline (Návrat šľachty na Šintavský hrad); 
� Petrovič:  rozhovor pre Slovenský rozhlas Návrat šľachty na Šintavský hrad; 
� Petrovič: rozhovor pre Central TV Návrat šľachty na Šintavský hrad; 
� Kazimír: rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Regina o problematike meštianskeho 

domu na Trojičnom nám.č1 v Trnave; 
� Kazimír: príprava podkladov pre odpočet činnosti KPÚ o obnove Káčerovho majera 

v Trnave; 
� Čáni: Rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Regina o archeologickom výskume r. kat. 

kostola sv. Petra a Pavla v Cíferi – Páci; 
� Grznár: Rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Devín o holíčskom kaštieli; 
� Kvetanová: rozhovor pre Slovenský rozhlas o  parku v Piešťanoch; 
� Kondlová: rozhovor o náhrobníku M. Dohnányho pre Trnavské noviny; 
� Kondlová: rozhovor o náhrobníku M. Dohnányho pre Slovenský rozhlas- Rádio Regina;  
� Kazimír: rozhovor pre Slovenskú televíziu – Regionálny denník o problematike 

meštianskeho domu na Halenárskej ulici č. 5 v Trnave – bývalej Jelínkovej tlačiarni;  
� Kazimír: rozhovor pre Slovenskú televíziu – Regionálny denník o stave pamiatkového 

fondu v MPR Trnava; 
� Kazimír: rozhovor pre týždenník „My  Trnavské noviny“ pre článok “Spadnutý múr – 

stredoveký palác je v zlom stave“;  
� Grznár: Informovanie o holíčskom kaštieli pre potreby článku v regionálnych novinách 

MY; 
� Klačanská: rozhovor pre Mestskú televíziu Trnava - obnova Stephanea, spolupráca Mgr. 

art. J. Puškár; 
� Klačanská: rozhovor pre Slovenský rozhlas, 4 sochy antickí bohovia v Piešťanoch pred 

hotelom Thermia Palace , podpora Nadácia VUB v programe „Poklady môjho srdca“; 
� Kvetanová: rozhovor pre Mestskú televíziu Trnava o obnove Kačerovho majera v rámci 

Dňa otvorených dverí na KPÚ Trnava; 
� Kvetanová: informovanie o mestskom parku v Piešťanoch pre potreby článku 

v Piešťanskom týždni; 
� Kvetanová: rozhovor pre Slovenský rozhlas o hoteli Lipa v Piešťanoch; 
� Kvetanová: informovanie o hoteli Lipa v Piešťanoch pre potreby článku v Piešťanskom 

týždni. 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková : „Zvon z Lipníka“, Rádio Regina Bratislava, Rádio Slovensko; január 2011; 
� Matáková: „Reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v kostolíku na Sádku“, Rádio 

Slovensko, apríl 2011; 
� Matáková: “Historické zvony v prievidzských kostoloch“, Rádio Regina, Rádio 

Slovensko, júl 2011; 
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� Matáková: “Reštaurovanie stĺpa so sochou Panny Márie z Chrenovca-Brusna“, Rádio 
Slovensko, Rádio Regina, október 2011. 

KPÚ Nitra: 
� Gažiová:  Prezentácia pamiatkovej zóny Stummerova ul. s areálom „starej“ nemocnice v 

Topoľčanoch – Radničné zvesti (č. 1/2011, vyd. 4.2.2011), noviny pre občanov mesta 
Topoľčany; 

� Valeková: Uskutočnenie projektu  Okulus na území MPR Nitra – rádio Regina, 
31.5.2011;  

� Viršík: Novostavba firmy Stavomex na hradnom kopci – vyjadrenie pre Nitrianske noviny 
č.19, 05/2011; 

� Viršík: Novostavba firmy Stavomex na hradnom kopci – vyjadrenie pre časopis Život, 
05/2011; 

� Valeková: Nápis v Rozálii, vyjadrenie pre denník Népszabadság, 04/2011; 
� Valeková: Vyhlásenie bývalých nitrianskych kasární za NKP – vyjadrenie pred redakciu 

Nitrianskych novín, 02/2011; 
� Valeková: Prasklina vo Vazilovej  veži na hrade – vyjadrenie pre redakciou Nitrianskych 

novín, 02/2011; 
� Valeková: Prasklina vo Vazilovej  veži na hrade – vyjadrenie pre televíziu Markíza, 

02/2011; 
� Valeková: Slnečné hodiny v Nitrianskom kraji – vyjadrenie pre redakciu Nitrianskych 

novín, 01/2011; 
� Valeková: Obnova barokového mosta na nitrianskom hrade- vyjadrenie pre televíziu 

Markíza, august  2011; 
� Valeková: Obnova barokového mosta na nitrianskom hrade- vyjadrenie pre redakciu 

Nitrianskych novín, august  2011; 
� Valeková: Obnova barokového mosta na nitrianskom hrade- vyjadrenie pre redakciu 

Nitrianskych novín, september  2011; 
� Gažiová: Nález staršej omietky na budove fary  v Topoľčanoch a jeho širší význam –  

zborník Tribečského múzea „Tribečské múzeum v Topoľčanoch, 1961-211“ , vydaný k  
50. výročiu vzniku múzea; 

� Gažiová, Jurišová: PZ mesta Zlaté Moravce, publikovanie pamiatkovej zóny na 
internetovej stránke   mesta Zlaté Moravce; 

� Jurišová:  PZ Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany - príspevok na info 
mesta Topoľčany  (publikovanie výstavy na internetovej stránke mesta Topoľčany, 11/ 
2011); 

� Jurišová: PZ Stummerova ul. s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch- článok 
publikovaný  v zborníku Tribečského múzea Topoľčany, vydaného pri príležitosti 
50.výročia založenia múzea (11/2011). 

KPÚ Žilina: 
� Dudáš: 19.1.2011 pre televíziu Markíza - obnova dreveného kostola sv. Juraja v Trnovom; 
� Dudáš: 28.1.2011 pre Pravdu a SRO – Regina - obnova dreveného kostola sv. Juraja 

v Trnovom; 
� Beranová: Január 2011 príspevok o PRĽA Podbiel do Rádia „Z“; 
� Dudáš: 1.2.2011 MY – Žilinské noviny č. 4 - 31.1.-6.2.2011  - obnova námestia v Rajci; 
� Dudáš – Furman: 4.2.2011 rozhovor pre STV, redaktor Matušinský - obnova dreveného 

kostola sv. Juraja v Trnovom); 
� Dudáš: 13.4.2011 moderovaná beseda o hradoch Strečno a Starhrad na Slovenský rozhlas 

– Devín; 
� Liptayová – Kulašík: 26.04.2011 natáčanie dokumentárneho filmu PRĽA Vlkolínec 

japonskou TV TBS o pamiatke UNESCO (drevená ľudová architektúra)- poskytnutie 
rozhovoru pre štátnu televíziu Tokio; 
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� Kulašík: 27.04.2011 odborný výklad pre filmový štáb tokijskej televízie, prezentácia 
pamiatkových hodnôt PRĽA Vlkolínec v teréne; 

� Dudáš: 3.5.2011 pre regionálnu televíziu Patriot (kostol sv. Štefana Kráľa v Žiline 
a problematika letných sedení na Mariánskom nám. V Žiline); 

� Dudáš: 4.5.2011 pre Pravdu, SRO - Regina ohľadom problematiky letných sedení na 
Mariánskom nám. V Žiline; 

� Dudáš : 11.5.2011 moderovaná beseda o hrade Lietava na Slovenský rozhlas – Devín; 
� Liptayová: 30.6.2011 organizačné a odborné zabezpečenie návštevy účastníkov stretnutia 

v rámci medzinárodného projektu „Miznúce poklady ľudovej architektúry“ v PRĽA 
Vlkolínec; 

� Kulašík: 30.6.2011odborný výklad pre účastníkov stretnutia s pracovníkmi múzeí, 
národných parkov a obdobných inštitúcií z Ruskej federácie v rámci medzinárodného 
projektu „Miznúce poklady ľudovej architektúry“ v PRĽA Vlkolínec; 

� Liptayová: 19.07.2011 rozhovor pre  Pravdu o PRĽA Vlkolínec; 
� Dudáš: 14.09.2011 moderovaná beseda o Budatínskom hrade na SRO – Devín; 
� Dudáš: 12.10.2011 moderovaná beseda o Bytčianskom hrade na SRO – Devín. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Sura:  Banská Štiavnica, Nám. Sv. Trojice 198 – reštaurovanie fasád; 
� Sura: Banská Bystrica, Skuteckého 3, záhrada – podnet. 
KPÚ Košice: 
� Gembický:  Bells and magic. In: The role of magic in the past. (ed.: B. Szeghyová), 

zborník z konferencie „Mágia v minulosti“, Smolenice – Bratislava 2005, str. 186-199 - 
novopublikované na: http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica.html (2011) 

� Gembický:  Košice pred 400 rokmi (anotácia výstavy). In: 
http://www.viacassa.eu/akcie/kosice-pred-400-rokmi 

� Gembický:  Košická historická svadba roku Pána 1626. In:  
http://www.viacassa.eu/akcie/kosicka-historicka-svadba-roku-pana-1626 

� Gembický: Naše zvony a ich zvonári: Zvony stredoveku – diela majstra Konráda a jeho 
nasledovníkov: projekt pre seriál odborných populárnych rozhlasových príspevkov pre 
Rádio Lumen (v spolupráci s KPÚ Košice); február 2011 - prepracovanie a rozbehnutie 
projektu: (3 cykly: 1. Zvony stredoveku – diela majstra Konráda a jeho nasledovníkov; 2. 
Zvony, zvonolejári a zvonári Košíc; 3. Zvony a zvonári našich drevených chrámov, 
kostolov a zvoníc) – august - december 2011. 

� Gembický: odborný garant a spoluorganizátor verejného populárno-náučného workshopu  
„Vojenstvo a dejiny Košíc v 15. storočí“ (organizátor: Via Cassa, o.z. Košice); november 
2011 

� Gembický: rozhlasové pásma a príspevky v rámci relácie „Viera v živote“, Rádio Regina 
–  Slovenský Rozhlas 2, redaktor: M. Bačová: o postavení a poslaní kostolníkov 
v minulosti (16.-17.7.); pásmo o relikviách a relikviároch (10.8., 8.-9.10.2011); príspevok 
o atribútoch a ikonografii svätých (3.12.2011) 

� Gembický: rozhlasový príspevok o netopieroch v kostolných vežiach (relácia Magazín 
Rádia Regina, Slovenský rozhlas 2, redaktor: M. Bačová, 19.10.2011) 

� Gembický: rozhlasový príspevok o Dóme sv. Alžbety a zvonení (relácia Mozaika regiónu, 
Rádio Regina - Slovenský rozhlas 2, redaktor: M. Bačová, 16.9.2011) 

� Gembický: rozhlasová relácia o tradičnom ručnom zvonení a funkcii zvonárov na 
Slovensku (Rádio Lumen, redaktor: M. Čigašová, 24.12.2011) 

� Gembický: heuristika, podklady a konzultácie pre archeo-muzikologický projekt „Ako 
vznikala hudba“, cez Haliganda o. z. – v rámci projektu „Iná hudba – júl –august 2011 

� Gembický: odborný garant a spoluorganizátor verejného populárno-náučného workshopu  
„Vojenstvo a dejiny Košíc v 17. storočí“ (organizátor: Via Cassa, o. z. Košice); apríl 2011 

� Gembický: odborné nahrávané príspevky pre rádiá: zvony a zvonenie počas Veľkej Noci 
(relácia Mozaika, redaktor: M. Bačová – A. Feciková, 21.4.11); Krstiteľnice a ich 
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symbolika – zvony a legendy (relácia Rádiobudík, red.: M. Bačová – J. Kozáková; 
25.4.2011) 

� Gembický: autobiografický rozhlasový medailón v rámci relácie -„Osobnosti vedy 
a výskumu v regióne“, Rádio Regina (red.: M. Bačová),  premiéra: 19.5.2011 

� Gembický: rozhlasový príspevok o kostolných vežiach a histórii i symbolike zvoníc 
a veží,  pre Rádio Devín (relácia „Viera a život“, red.: M. Bačová; 18.6.2011) 

� Hrabinská – Alezár  - Labudová – Gembický: relácia „História a my“ -  
o zaujímavých pamiatkových objektoch v Košiciach (Rádio Lumen, red.:  M. Čigašová), 
13.1.2011 

� televízny príspevok pre TV 2011- Košice na tému: „Košice 1640“, 8.5.2011; na: 
http://tv2011.kosice2013.sk/2011/05/kosice-1640/ 

� Gembický: The Bell Foundry Workshop of the so-called Gaal family in the Spiš region. 
(orig.: In: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára 
Essays in Honour of Mária Prokopp. 2009, 107-110 – novopublikované na: 
http://ebookbrowse.com/22-juraj-gembicky-107-pdf-d61776920 

� Gembický: Zvony v Kysaku. In: http://www.obisovce.ocu.sk/fara/--25-23-zvony-v-kysaku 
 

d) Výstava (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR: 
� „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ bola prezentovaná v Ľubľane, cestou Veľvyslanectva 

SR v Slovinsku a v priestoroch múzea Červeného Kláštora; 
� „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ prezentovaná bola v priestoroch Múzea 

bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni, v priestoroch farnosti v Okoličnom; 
� „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ – cestou Veľvyslanectva SR v Madride bola 

prezentovaná v španielskych mestách Leon, Cuenca a Madrid, v Portugalsku, v 
priestoroch Zastupiteľského úradu Lisabon; 

� „Európske dedičstvo – Slovenská republika“ - doplnenie výstavy o Kremnickú mincovňu 
(texty, fotografie, návrh – Ľ. Pinčíková – grafická spolupráca I. Kravjanská, OdGD) –– 
spracovanie a zaslanie digitálnej formy výstavy „Európske dedičstvo – Slovenská 
republika“ na MZV SR za účelom prezentácie Slovenskej republiky Zastupiteľským 
úradom SR vo Vietname – 28.4.2011. 

� „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ – v spolupráci s Národným 
pamiatkovým úradom – ÚOP Brno bola inštalovaná v priestoroch brnenskej „Galérie 
v Sklepeni.“ 

PÚ SR OOA: 
� „Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883“ – panelová výstava v priestoroch PÚ 

SR Bratislava 
� „Zbierka digitálnych fotografií“ - panelová výstava v priestoroch PÚ SR Bratislava 
� „Vývoj tlačív a spisových obalov pamiatkových orgánov 1919 – 1989“ – výstavka 

originálnych dokumentov v rámci Dňa otvorených dverí v Archíve PÚ SR, Bratislava, 7. 
6. 2011 

� „História Zásad ochrany a prezentácie pamiatkových území“ - výstavka originálnych 
dokumentov v rámci Dňa otvorených dverí v Archíve PÚ SR, Bratislava, 7. 6. 2011 
33. 

KPÚ Bratislava: 
� Výstava „Svedectvo času“, vernisáž Bratislava - Hrad, 14.5.2011 (Jurkovič, Belohorcová,  

Prášek, Formanko). 
KPÚ Trnava: 
� 04.2011- Arcibiskupský úrad v Trnave - Galéria Trnavskej arcidiecézy  - vernisáž výstavy 

s názvom „Trnavské kostoly“ (účasť Klačanská); 
� 06.2011 - Bratislava – Galéria mesta Bratislavy  - výstava „Umenie reštaurovania II.“ - 

Komora reštaurátorov (účasť Klačanská, Petrovič, Kvetanová); 
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� 06.2011- Balneologické múzeum Piešťany, Vila Dr. Lisku - vernisáž výstavy  „Odkazy 
vekov - Krása historických kníh zo zbierok balneologického múzea“ (účasť Klačanská); 

� Bratislava - SNG - výstava „Industriálna krajina - Stredoslovenské banské mestá v 16. - 
18. storočí“ (Klačanská); 

� „ Anton Schmidt - a dielo barokového maliara“ (účasť Klačanská - Medvecký); 
�  „Lekárenstvo a liečenie v regióne Hlohovec v minulosti a dnes“ (Kondlová, Šabíková); 
� Balneologické múzeum Piešťany, Vila Dr. Lisku, vernisáž výstavy  „Slávne vily 

Slovenska“ (Klačanská – účasť); 
� Arcibiskupský úrad v Trnave v Galérii Trnavskej arcidiecézy, vernisáž výstavy s názvom 

„Litánie loretánske“ (Klačanská, Kvetanová); 
� Deň otvorených dverí KPÚ Nitra pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva, 

prehliadka priestorov pamiatkového úradu, prehliadka inštalovaných 2 výstav:  
„Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“ a „Kaštiele Nitrianskeho 
kraja“ (Klačanská, Šabíková); 

� objekt Synagóga - výstava, expozícia: „Národné kultúrne pamiatky mesta Nitry“ 
(Klačanská, Šabíková). 

KPÚ Nitra: 
� „Záhrady a parky Nitry na starých fotografiách“ v rámci podujatia: Záhrady Horného 

mesta“, 11.-12.2011 (Ulrychová); 
� „Obnova interiéru r. k. kostola sv. Filipa a Jakuba v Nitrianskej Strede“- inštalácia 

výstavy v 15. týždni t. r. v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch s cieľom 
propagácie výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníkom a reštaurátorom pri obnove 
NKP  (realizovaná k Medzinárodnému dňu pamiatok – 18.4.2011) (Jurišová); 

� „Obnova mobiliáru v kaštieli v Topoľčiankach“ - inštalácia výstavy v klip rámoch v 15. 
týždni t. r. v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch s cieľom propagácie 
výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníkom a reštaurátorom pri obnove NKP  
(realizovaná k MDP – 18.4.2011) (Jurišová); 

� „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“ – výstava v 
priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch 19. 4. 2011 (Gažiová, Valeková); 

� „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“  -  výstava  v priestoroch  
Podunajského múzea v Komárne, 17.6. 2011 (Valeková); 

� „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“  -  výstava  v priestoroch  
Krajského pamiatkového úradu v Nitre otvorená v rámci dňa otvorených dverí na KPÚ 
Nitra, 09/2011 (Valeková); 

� „Národné kultúrne pamiatky mesta Nitry“, Nitra- Synagóga, Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva 2011 (Bábiková, Holičková, Švikruhová, Valeková, Viršík);   

� „Historický a stavebný vývoj mesta Topoľčany“ - výstava ku 20. výročiu  vyhlásenia PZ 
centrálnej časti mesta Topoľčany, Topoľčany - Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2011 
(Gažiová, Jurišová). 

KPÚ Žilina: 
� spolupráca pri príprave a realizácii výstavy „Architera ludowa w Cziczmanoch“ (Z. 

Štancelová – spoluautor), ktorú pripravilo Považské múzeum Žilina a ktorá bola 
prezentovaná v júni 2011 v Poľskom meste Suszec, Sliezsko; 

� Prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“, Česká republika, 
v galérii Sklepení pri Národnom pamiatkovom ústave, územné odborné pracovisko Brno, 
Nám slobody č. 8; v septembri až októbri 2011.   

KPÚ Banská Bystrica: 
� PRO ARCH Banská Bystrica (všetci pracovníci); 
� CONECO Bratislava (Pavlo, Pavlová, Čupka, Puškárová); 
� výstava  Dni európskeho kultúrneho dedičstva – „Sakrálne pamiatky v Novohrade“ 

(Bystrianská, Moravčíková). 
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KPÚ Prešov: 
� Príprava, inštalácia a vernisáž výstavy „Zeleň a voda v historickom centre mesta“ – 

Bardkontakt 2011 v Bardejove a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  
KPÚ Košice: 
� „História zvonolejárstva a zvonolejárskych techník so zameraním na mesto Nitra“: návrh 

scenára tematickej časti výstavy a odborné podklady pre výstavu „Mesto pod mestom“, 
(pre III. ročník odboru muzeológia na Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa 
Nitra); apríl 2011 

� Noc múzeí – Východoslovenské múzeum Košice: Katova bašta – expozícia kovolejárstva: 
návrh scenára akcie a odborná spolupráca pri realizácii s Východoslovenské múzeum 
Košice; 14.5.2011 

� Ostrov kultúry – otvorená zóna 1: historická účelová budova Východoslovenské múzeum 
Košice – projekt „Miniskanzen“ (zvono-skanzen): ideový návrh, odborné podklady 
a konzultácie; máj 2011 

� reinštalácia výstavy (odborný garant) a krátky sprievodca: „Košice pred 400 rokmi“ (v 
spolupráci s Východoslovenské múzeum Košice), v rámci projektu „Oživená história 
Košíc“ (cez MK SR – Košice. Európske hlavné mesto kultúry r. 2013), september – 
október 2011 

� Ing. Markušová: v spolupráci s Ing. Jirouškom otvorenie výstavy „Hlavný oltár Dómu sv. 
Alžbety v Košiciach“: 27.10.2011, Vranov n. Topľou, Okresné osvetové stredisko. 
 

e) Konferencia, kolokvium, seminár (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR – CHTO: 
� V dňoch 3. a 4. novembra 2011 sa s vo výstavnom pavilóne „Podhradie“ konala odborná 

konferencia „Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva, CSTI 
2011. Konferencia bola organizovaná Slovenským národným múzeom a Slovenskou 
technickou univerzitou – Fakultou chemickej a potravinárskej technológie. Úlohou 
konferencie bolo ponúknuť komplexné informácie pre rozvoj ochrany kultúrneho 
dedičstva, reštaurovania a konzervačnej vedy ako interdisciplinárneho výskumu hmotných 
pamiatok. Na konferencii sa aktívne zúčastnili zamestnanci CHTO, menovite Mgr. Miloš 
Gregor, PhD. a Ing. Jana Želinská, PhD., s príspevkom „Metódy výskumu využívané pri 
analýze umelecko-historických pamiatok a objektov. Výsledky výskumov 
Chemickotechnologického oddelenia Pamiatkové úradu SR.“ a posterovou prezentáciou 
s rovnakým názvom. Cieľom prednášky ako aj posterovej prezentácie bolo oboznámiť 
odbornú verejnosť s analytickými postupmi využívaných pri štúdiu hmotného kultúrneho 
dedičstva. Jednotlivé analytické postupy a metódy boli doplnené výsledkami 
z ukončených alebo prebiehajúcich výskumov. Príspevok bude publikovaný v osobitnom 
 zborníku. Prednesená prednáška ako aj abstrakt príspevku je súčasťou elektronického 
zborníka „Zborník prezentácií prednášok“. Abstrakt a prezentácia sú prístupné na webovej 
adrese www.snm.sk/?zbornik .  

PÚ SR – ONKP: 
� Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Tusnad 2011 Fortresses once again in use“ 

v dňoch: 17.-22.05.2011 v Rumunsku (Laczková); 
� Aktívna účasť na kolokviu:  Päť rokov po stopách priemyselného dedičstva na Slovensku, 

usporiadateľ Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry 
Slovenskej technickej univerzity  Bratislava  dňa 11.11.2011 – príspevok  „Kam ďalej 
s industriálnym kultúrnym dedičstvom na Slovensku?“ (Šulcová); 

� Aktívna účasť na konferencii Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho 
dedičstva, usporiadateľ Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita, 
Bratislava 3.- 4.11.2011 – príspevok „Úloha, súčasný stav a potreby rozvoja reštaurovania 
a konzervovania pri ochrane pamiatkového fondu na Slovensku“ (Ševčíková). 
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PÚ SR – OOA: 
� Deň otvorených dverí v Archíve PÚ SR, Bratislava, 7. 6. 2011 – organizácia podujatia pri 

príležitosti Medzinárodného dňa archívov. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu 
činnosti Archívu PÚ SR za posledné obdobie spojené s prezentáciou panelových výstav a 
výstav archívnych dokumentov, ako aj prehliadkou priestorov archívu a archívnych 
depozitov. Na podujatí sa zúčastnilo približne 60 účastníkov a malo ohlas aj v médiách 
(Rádio Regina, TASR); 

� Sympózium: 15. archívne dni. Humenné, 24. – 26. 5. 2011 (Orosová, Svěchota, Žažová); 
� Sympózium: Digitálna knižnica – digitalizácia a sprístupnenie digitálneho obsahu. Jasná, 

28. – 30. 3. 2011 (Svěchota); 
� Školenie: Katalogizácia v systéme Virtua. Martin, Slovenská národná knižnica, 9. 3. 2011, 

záverečné skúšky Martin, SNK, 5. 4. 2011 (Reichardtová); 
� Seminár: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) – nástroj pre 

hodnotenie výsledkov vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti. Bratislava Centrum 
vedecko-technických informácií SR, 10. 3. 2011 (Reichardtová); 

� Seminár: Nové vyhľadávacie prostriedky databázy ProQuest Central. Bratislava Centrum 
vedecko-technických informácií SR, 19. 5. 2011 (Reichardtová); 

� Vedecká konferencia: Dr. Vavro Šrobár, politik, publicista a národno-osvetový pracovník. 
Martin, 23. 6. 2011 (Orosová); 

� Kolokvium: Archívnictvo a elektronické archívne fondy. Bratislava, 27. 6. 2011 
(Orosová); 

� Konferencia: Korunovácie v Bratislave 1563-1830. Bratislava, 27. 6. 2011 (Orosová). 
� Zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Prešov, 26. - 28. 

4. 2011 (Orosová, Žažová) 
� Konferencia Historiae vestigia sequentes, Trnava, 4. 5. 2011 (Orosová) 
� Seminár Česko-slovenské vztahy, Slovensko-české vzťahy, Politické systémy 

stredoeurópskych štátov 1918 – 1938, Liberec, 21. – 23. 8. 2011 (Svěchota).   
� Konferencia Poľnohospodárstvo v dejinách Slovenska - tradície, inovácie a kultúrne 

dedičstvo v archívnych dokumentoch. Bratislava, 12. – 14. 9. 2011 (Orosová) 
� Medzinárodná konferencia Ako historici píšu biografie – Écriture historique de la 

biographie. Bratislava, 22. 9. 2011 (Orosová) 
� Konferencia Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011, 

Trnava, 26. – 27. 10. 2011(Porubská, Žažová). 
� Konferencia Brána k vedeckému poznaniu otvorená III, Bratislava, Centrum vedecko-

technických informácií, 9. 11. 2011 (Reichardtová) 
� Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, Trnava, 8. 12. 2011 (Orosová,  Žažová). 
PÚ SR – OPÚ: 
� Workshop of national Focal Points for UNESCO World Heritage Sites, Praha (Tuhárska); 
� European Heritage Forum, Visegrad (Tuhárska); 
� Training session of HEREIN coordinators, Strasbourg (Tuhárska); 
� účasť na kolokviu „Heritage reinvents Europe“ v Ename, Belgicko (Feníková); 
� účasť na konferencii „Aktuálne problémy archeologického bádania v SR“ s prednáškou 

Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva. Legislatívne východiská a skutočnosť“ v 
spoluautorstve s Mgr. R. Glaser-Opitzovou (Feníková); 

� Etika v archeológii – 3. diskusné fórum Nitra (Glaser-Opitzová);  
� Zjazd slovenských archeológov Nitra (Glaser-Opitzová); 
� Počítačová podpora v archeológii X, Dalešice – ČR (Glaser-Opitzová); 
� účasť na Medzinárodnej konferencii TUSNAD 2011 – Fortresses Once Again In Use v 

Alba Iulia a Simleu Silvaniei, Rumunsko (Jaššo); 
� účasť na seminári „Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku - 3. 

diskusné fórum“ v Nitre 29.3.2011 (Jaššo);   
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� v dňoch 27. a 28. 1.2011 – účasť na  pracovnom stretnutí „Pracovnej skupiny pre kultúrne 
dedičstvo krajín V4“ – expertov ministerstiev kultúry Vyšehradskej skupiny v  
(International Cultural Centre, ďalej len ICC) k organizovaniu spoločných projektov v 
rámci krajín V4 v roku 2011 - plánovaných a organizovaných touto pracovnou skupinou. 
Ide o konferenciu krajín V4 – „Fórum dedičstva strednej Európy“ - „Heritage Forum of 
Central Europe”, ktoré sa bude konať v Krakove, 7. - 9. 7. 2011 a letnú školu „Manažment 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách“ (Pinčíková); 

� konferencia „Involvement of the international stakeholders“ (Zapojenie medzinárodných 
zúčastnených strán), dňa 6.9.2011, Budapešť -  prednáška: Pinčíková, Ľ., Tuhárska, A.: 
„Limes Romanus – Roman Antique Monuments on the Middle Danube“ („Limes 
Romanus Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji“)  (Pinčíková ); 

� konferencia „Danube Limes – UNESCO World Heritage“, v dňoch 7. - 8.12.2011, Pecs, 
Maďarsko – prednáška: Pinčíková, Tuhárska: Danube Limes in Slovakia - extension of 
the Frontiers of the Roman Empire World Heritage Site (dňa 8.12.2011) (Pinčíková, 
Tuhárska); 

� Konferencia “Archeochronometria na Slovensku“ Bratislava 1.12.2011 – účasť; 
� Pamiatky Trnavy a trnavského kraja, Trnava 8.12.2011 – účasť. 
KPÚ Bratislava: 
� Bratislavské korunovácie, odborná konferencia 27.6.2011, Zrkadlová sieň Primaciálneho 

palác (Jurkovič, Mackovič, Formanko); 
� O etike v archeológii, konferencia SNM Bratislava – Archeologické múzeum, marec 2011 

(Prášek); 
� Konferencia „Kaštiele a kúrie Bratislavského kraja“ v rámci Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva 2011. Kaštieľ v Tomášove, 20. 9. 2011. (s Bratislavským samosprávnym 
krajom, Odborné príspevky Jurkovič, Karašinská–Banasová);  

� Metodický deň k ochrane pamiatkového fondu pre príslušníkov Policajného zboru, 
Kežmarok, 22.09.2011 – 23.09.2011. príspevky predniesli viacerí pracovníci 
Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov (Bukovčanová, Prášek); 

� Konferentská komise pro záchranný archeologický výzkum při 1. fázi stavby, Obnova 
NKP Klášter premonstrátu Teplá, Karlovarský kraj, Česká republika, 8.-9.12.2011 
(Prášek); 

� Odborno-metodický deň pracovníkov KPÚ v lokalite archeologického výskumu Závada 
a na Topoľčianskom hrade. 16. 6. 2011; 

� Priestupkové konanie v praxi, 12. 5. 2011, Kúpele Sliač (Jurkovič, Mackovič, Karašinská, 
Bukovčanová); 

� Ochrana a obnova historických organov, Múzeum SNP Banská Bystrica, 31. 5. 2011 
(Jurkovič, Belohorcová, Formanko). 

KPÚ Trnava: 
� KPÚ Trnava - organizovanie seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja v spolupráci 

s Mestom Trnava. Zamestnanci KPÚ - prezentácia strešných krytín Rheinzing, súčasťou 
ktorej bola aj prednáška Ing. arch. Hudáka „Mapovanie zinkových striech a strešných 
prvkov na území Slovenska - spoluorganizovanie a účasť; 

� účasť na konferencii marec 2011 Dějiny staveb, Nečtiny (Petrovič); 
� účasť na medzinárodnom seminári „Voda v urbanizovanom prostredí“ Bratislava jún 2011 

(Jakabšicová); 
� účasť na odbornom seminári „Nové normy v záhradnej a krajinnej tvorbe, fondy príklady 

realizácií“, marec 2011 (Jakabšicová); 
� účasť na odborno-metodickom dni organizovanom PÚ SR konanom 12.5.2011 v Sliači 

(Kazimír, Šabíková, Petrovič, Klačanská, Horváthová, Zelina); 
� účasť na prednáške a výstave, Bratislava, Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, 

Rudolf Zunke,  Viedeň, kultúrne dedičstvo a súčasná architektúra;  máj 2011 (Šabíková, 
Kvetanová, Kšiňanová, Kondlová); 
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� účasť na podujatí Noc kostolov, r. k. farský kostol Štefana kráľa v Galante, 27.5.2011, 
organizátor: Trnavská arcidiecéza s podporou Mesta Galanta (Šabíková); 

� účasť na prednáške „Pri stíšenom svetle“, Vlastivedné múzeum Galanta: PhDr. Ladislav 
Bukovszky, Kultúrne spolky a spoločenské organizácie v Galante (Šabíková); 

� účasť na prezentácii zatepľovacieho strešného systému ISOTEC v súvislosti s ochranou 
a prezentáciou historických krovov (odborní pracovníci); 

� Archeológia Technica 30, Odborný seminár o skúmaní historických technologických 
zariadení, apríl 2011 Brno (Čáni, Grznár); 

� seminár „Vlhkosť, príčiny a následky, obmedzenia a odstránenia.“ - Ing. Pavel Šťastný, 
Mgr. art. Jan Janda (odborní pracovníci); 

� Trnava     „NOC KOSTOLOV“    Katedrála sv. Jána Krstiteľa  (účasť Klačanská); 
� Bratislava - archív PUSR Bratislava - Deň otvorených dverí pri príležitosti 

Medzinárodného dňa archívov   (Klačanská, Kondlová); 
� účasť na medzinárodnej konferencii Drevostavby (Terchová, jún 2001)  (Zacharová); 
� Archívne fondy v dejinách pôdohospodárstva na Slovensku v Slovenskom národnom 

archíve (účasť Kondlová); 
� Židovské kultúrne dedičstvo a jeho využívanie pri rozvoji miestnej kultúry a cestovného 

ruchu (účasť Kondlová); 
� Konferencia o termosanáci krovu Dómu sv. Martina v Bratislave (účasť Zelina, 

Zacharová, Kvetanová, Čáni); 
� Metodický deň k ochrane pamiatkového fondu pre príslušníkov policajného zboru 

(aktívna účasť Grznár, Zelina); 
� Konferencia archeológie stredoveku (účasť Grznár); 
� účasť na prednáškach Pri stíšenom svetle, Vlastivedné múzeum Galanta, Galanta 

a Rómovia (Šabíková); 
� účasť na konferencii Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 

2011, Trnavská univerzita, Trnava (Šabíková, Klačanská, Kšiňanová); 
� účasť na prednáškach Pri stíšenom svetle, Vlastivedné múzeum Galanta,  Michal 

Esterházy a jeho africké safari (Šabíková); 
� aktívna účasť na odbornom seminári „Bardkontakt“ (Jakabšicová); 
� Olomouc Seminár „Poutní bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku - 

transformace a substituce“ (účasť Klačanská); 
� Verejná diskusia „Priemyselné pamiatky a ich využitie v súčasnosti“ v rámci otvorenia 

výstavy „Premena priemyselných pamiatok Nemecka“,  Bratislava – Design Factory 
(aktívna účasť Čáni); 

� Vedecké kolokvium„5 rokov po stopách priemyselného dedičstva na Slovensku“ 2011, 
Bratislava (účasť Čáni); 

� účasť na konferencii  Kaštiele  bratislavského kraja, Tomášov (Petrovič); 
� účasť na prednáške J. Girsa: Obnova pamiatok, Fakulta architektúry Slovenská technická 

univerzita Bratislava (Petrovič, Kvetanová, Kšiňanová, Žemberová). 
KPÚ Trenčín: 
� Skalka – od histórie po záchranu, seminár 23.6.2011 – prednáška o pamiatkovej obnove 

Veľkej a Malej Skalky (Vdovičíková); 
�  „Veľká Skalka v obraze archeologických prameňov a kláštorný život v stredoveku“, 

prednáška v rámci seminára „Skalka – od histórie po záchranu“; 23.6.2011 (Nipčová); 
�  „Skúsenosti KPÚ Trenčín s pilotným projektom obnovy hradov nezamestnanými – hrad 

Uhrovec“,  prezentácia na MK SR (Nipčová). 
KPÚ Nitra: 
� Odborno-metodický deň k ochrane a obnove pamiatkových organov, Múzeum SNP 

v Banskej Bystrici, 31. 5. 2011 ( Bábiková, Gažiová, Danieličová, Jurišová); 
� Metodický deň - „Priestupkové konanie v praxi“, 12.05.2011, Sliač (Gažiová, Holičková, 

Tóth, Valeková); 
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� Metodický deň KPÚ Nitra: Prednáška firmy Remmers a ACC silicones, 31.3.2011 (všetci 
zamestnanci KPÚ Nitra); 

� Metodický deň KPÚ Nitra: Mgr. Buday, P., : Biskupský kaštieľ v Močenku, r. k. kostol 
v Bátovciach,  31.3.2011 (všetci zamestnanci KPÚ Nitra); 

� 5.  školenie :  Inštitút pre verejnú správu – adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť, 
11.4.2011 -  13.4.2011 (Holičková, Gróf); 

� Seminár: Drevoznehodnocujúce huby 2011, Technická univerzite vo  Zvolene, september 
2011; 

� Seminár: Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva, 3.-4. 
11.2011, Slovenské národné múzeum Bratislava (Danieličová, Holičková); 

� Prednášky na tému vápenných a sanačných omietok v pamiatkovej starostlivosti: Z 
denníka súdneho znalca, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, 7.4.2011 ( 
Holičková); 

� Seminár STOP: Obnova historických fasád - požadavky památkové péče a technická 
praxe,   Národné múzeum Praha, 20.10.2011, Holičková, Švikruhová); 

� Prednáška: Konzervačná metóda v praxi, prof. Girsa, Fakulta architektúry Slovenská 
technická univerzita Bratislava, 8.11.2011 (Holičková); 

� Pamiatková zóna v Topoľčanoch, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, pracovisko 
v Topoľčanoch, Mesto Topoľčany; september 2011; (Viršík, Tóth); 

� Prezentácia obnoveného kaštieľa v Oponiciach; Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 
pracovisko v Topoľčanoch, Chateau Appony; september 2011;(Gažiová, Jurišová, 
Valeková, Viršík, Tóth). 

KPÚ Žilina: 
� aktívna účasť na seminári „Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie“, 

Teplička Nad Váhom, 17.3.2011. Prednesený príspevok „Národná kultúrna pamiatka 
Kaštieľ Teplička Nad Váhom“ (Dudáš);  

� aktívna účasť na konferencii „Dějiny staveb 2011“, Nečtiny, Česká republika, 25.–27.3. 
2011, spoluautor príspevku: „Stavebno-historický prieskum krovov nad dómom sv. 
Martina v Bratislave“ (Ďurian);  

� aktívna účasť na konferencii „Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku 
– 3. diskusné fórum“, Nitra, 29.3.2011, prednesený príspevok „(Ne)záujem 
archeologického spoločenstva o etické zásady“ (Furman); 

� aktívna účasť na konferencii „Kelti 2011“, Šlapy, Česká republika, 23.-26.5.2011, autor 
príspevku „Laténske štvorpuklicové kruhy z Ipeľského Predmostia, okres Veľký Krtíš“ 
(Furman); 

� aktívna účasť na konferencii stavebno-historických prieskumov „Interpretácia nálezov -  
Sakrální architektura“, Jindřichův Hradec, Česká republika, 7.-10.6.2011, spoluautor 
príspevku: „Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela v Liptovskom Michale - 
príspevok k poznaniu historických drevených stropných konštrukcií v stredovekej 
vidieckej sakrálnej architektúre“ (Ďurian); 

� aktívna účasť ma konferencii „Odklínanie hradov a zámkov“, Bytča, 23.6.2011, 
prednesený príspevok „Pamiatková obnova a súčasné využitie hradov Strečno a Lietava – 
príklad dobových odborno-metodických prístupov“ (Dudáš);  

� účasť na výstave „For Arch Banská Bystrica 2011“ (Kulašík); 
� účasť na konferencii „Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku – 3. 

diskusné fórum“, Nitra, 29.3.2011 (Repková); 
� účasť na seminári „Záhradná krajinná tvorba – normy, fondy a realizácie“, Piešťany 

1.3.2011 (Šichtová),  
� účasť na odbornom seminári „Z denníka súdneho znalca – historické omietky“, Bratislava, 

7.4.2011 (Majtan, Piecková, Matová, Štacelová); 
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� účasť na metodickom dni PÚ SR a krajských pamiatkových úradov na tému 
„Priestupkové konanie“, Sliač,  12.05.2011 (Dudáš, Šichtová, Lehutová, Furman, Ďurian, 
Slameňová, Liptayová); 

� účasť na odborno-metodickom dni PÚ SR  k ochrane a obnove pamiatkových organov, 
Banská Bystrica, 31.5.2011 (Majtan, Piecková); 

� aktívna účasť na seminári Termosanace krovů presbyteria katedrály sv. Martina 
v Bratislavě, Bratislava, 11.8. 2011, prednesený príspevok: „Historické krovy nad dómom 
sv. Martina“, spoluautori: P. Krušinský, L. Suchý, J. Rybárik, P. Glos a P. Horanský 
(Ďurian); 

� aktívna účasť na medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku „Mesto v stredoveku 
a jeho zázemie“, Modra,12.–16.9.2011, prednesený príspevok „Interpretačné možnosti 
veže kruhového pôdorysu v centre  Žiliny a jej pamiatková prezentácia“ (Repková); 

� aktívna účasť na metodickom dni PÚ SR k ochrane pamiatkového fondu pre príslušníkov 
Policajného zboru, Kežmarok, 22.-23.09.2011, prednesený príspevok „Archeológovia – 
pamiatkari a ich skúsenosti s archeologickou nelegálnou činnosťou“ (Furman); 

� aktívna účasť na medzinárodnej konferencii ‘Iron Age Rites and Ritual in the Carpathian 
Basin’, Rumunsko, Targu Mures, 7.-9.10.2011, prednesený príspevok „Interpretative 
Value of the Annular Jewel Garnitures for the Study of Early Celtic Population in the 
Middle Danube Area“ (Furman); 

� aktívna účasť na seminári pri príležitosti 400. výročia vzniku Turzovského oltára a 330. 
výročí Šopronského snemu, Necpaly, 15.10.2011, prednesený príspevok „Artikulárne 
kostoly v Turci“ (Dudáš); 

� aktívna účasť na seminári pri príležitosti 400. výročia vzniku Turzovského oltára a 330. 
výročí Šopronského snemu, Necpaly, 15.10.2011, prednesený príspevok „Turzovský 
renesančný oltár – umelecké stvárnenie a posolstvo“ (Piecková); 

� aktívna účasť na konferencií Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti, 
16.11.2011, Slovenská národná knižnica Martin, prednesený príspevok „Znaky rehole 
antonitov na Slovensku“ (Reťkovská); 

� Organizácia v spolupráci s KPÚ Prešov (L. Suchý a P. Glos) Medzinárodného kurzu 
Dokumentace a průzkumy historických krovů - LETNÍ ŠKOLA SUDKŮV DŮL, 
GEMER, 18. -23.09 2011 (Ďurian); 

� účasť na metodickom dni PÚ SR k ochrane pamiatkového fondu pre príslušníkov 
Policajného zboru, Kežmarok, 22.-23.09.2011 (Dudáš, Repková); 

� účasť na konferencii Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 
2011“, Trnava, 26.-27.10.2011 (Piecková, Majtan). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� 12.medzinárodná konferencia „Doba laténska v Čechách,   na Morave a na Slovensku  

KELTI 2011“ (Brezňanová); 
�   Dřevostavby 2011 Volyně – medzinárodný odborný   seminár (Farkaš); 
� Účasť na  prednáške „Novostavba, rekonštrukcia, modernizácia“ (Huňavý, Pavlová); 
� Účasť na  prednáške „Strešná krytina- titánzinková /fi. Rheinzink/, odvlhčenie stavieb /fi. 

Remmers/“  - všetci pracovníci KPÚ; 
� Účasť na  prednáške „Z denníka súdneho znalca“ (Damjanovová, Huňavý, Pavlová); 
� Seminár „Priestupkové konanie v praxi“ (Plavcová, Dudková, Hojčková, Bystrianská, 

Huňavý, Pavlová, Nižňanská, Chovanová, Faturová); 
� Seminár „Ochrana a obnova pamiatkových organov“ (Damjanovová, Kajba); 
� Účasť na  prednáške „Strešná krytina /fi. Tondach/, zatepľovací systém /fi. Profitrade/“ – 

všetci pracovníci KPÚ; 
� BARDKONTAKT 2011 – Kremnica, voda a zeleň, zmeny – Maršalková; 
� Bardejov – Otvorenie Dni európskeho kultúrneho dedičstva – odovzdávanie cien FÉNIX 

Plavcová, Dudková, Pavlová – 8.9.2011 
� Fasádne systémy, konštrukcie, okná, dvere, brány, 4. 3. 2011 (všetci pracovníci); 
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� Současná praxe a možnosti stavebných úprav historické zástavby a prostředí vesnických 
sídel, 14.-16. 9. 2011, Svratka, okres Žďár nad Sázavou- seminár (Lieskovská, 
Maršalková, Hojčková, Puškárová); 

� Seminár „Ochrana drevených konštrukcií historických pamiatok, prístup k obnove 
historických konštrukcií, aplikácia nových technológií a skúmanie poškodeného dreva“  
(Damjanovová, Huňavý, Pavlová); 

� Účasť na konferencii „Konferencia pri príležitosti vzniku turistickej destinačnej 
organizácie v regióne Novohrad“ (Pavlová); 

� Účasť na prezentácii AERO THERM, tepelná izolácia – BIMARA, s.r.o. – metodický deň 
(všetci pracovníci). 

KPÚ Prešov: 
� Konferencia „Historické záhrady Kroměříž 2011“ – „Záhrada jako umění – umění 

v zahradě“ s príspevkom „Adaptácia prírodno-krajinárskeho parku pri kaštieli v Strážkach 
pre exteriérovú expozíciu Slovenskej národnej galérie (Semanová);  

� Metodický deň PÚ SR na tému „Priestupkové konanie v praxi“ Sliač 
12.05.2011(Poláková, Semanová, Grešová, Zajac, Uličný); 

� XV. archívne dni v Slovenskej republike – „ Zbierky v archívoch“, - 24. - 5. 2011 
Humenné (Béresová, Okruhľanská); 

� MK SR a PÚ SR: Odborno-metodický deň k ochrane a obnove pamiatkových organov. - 
Banská Bystrica,  31.05.2011(Hudáková, Vološčuk); 

� Konferencia Dějiny staveb 2011 – Nečtiny – Česká republika - 24.3.2011 – 28.3.2011 
(Harčar – Glos – Suchý), aktívna účasť - príspevky; 

� Konferencia Sprawozdawcza – Rzeszow 2011 (Poľsko), XXVII. medzinárodná 
konferencia „Archeologické výskumy realizované v roku 2010 na území juhovýchodného 
Poľska, západnej Ukrajiny a severného Slovenska“. Prednáška na tému „Archeologický 
výskum hradov na severovýchodnom Slovensku“ (Lukáč – Harčar); 

� Vybrané problémy archeologické stredoveku a novoveku na východnom Slovensku – 
28.4.2011 – Košice (Harčar – Uličný); 

� 10. specializovaná konference SHP Svorník, Sakrální architektura – Jindřichův Hradec 
(ČR) – 6.6.-10.6.2011 (príspevok - Suchý, Ďurian: Rímskokatolícky kostol sv. Michala 
Archanjela v Liptovskom Michale – príspevok k poznaniu historických drevených 
stropných konštrukcií v stredovekej vidieckej sakrálnej architektúre „Interpretácia 
nálezov“;  

� Medzinárodná konferencia „Tovární města Baťova koncernu“, Praha, 24.-25.3.2011, 
(účasť –  Bujnová); 

� Konferencia „Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X.“, 
Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita Bratislava, 25.5.2011 (Bujnová) 
s príspevkom „Pamiatkové hodnoty PRĽA Osturňa a perspektívy ich zachovania“; 

� Medzinárodná konferencia BARDKONTAKT 2011, „Zeleň a voda v historickom 
prostredí“, Bardejov, 23. –24.8.2011 (PhDr. Poláková s prezentáciou pamiatkových území 
Prešovského kraja a Ing. E.  Semanová s prezentáciou systému zelene v pamiatkovom 
území Pamiatkovej rezervácie Levoča); 

� Medzinárodná konferencia BARDKONTAKT 2011, „Zeleň a voda v historickom 
prostredí“, Bardejov, 23. –24.8.2011 – odborný garant Poláková; 

� Príprava a organizácia 12. ročníka medzinárodného špecializovaného kurzu „LETNÍ 
ŠKOLA SUDKŮV DŮL - Dokumentácia a prieskumy historických krovov-  GEMER/ 
MALOHONT 2011“ (hlavný organizátor: Sdružení pro stavebně-historický průzkum, 
spoluorganizátor: KPÚ Prešov a KPÚ Žilina, prac. Martin (garanti: Glos, Suchý, Ďurian)  
termín: 19. – 23. september 2011  s centrom kurzu  na Teplom vrchu; 

� Vývoj hradnej architektúry na Spiši – aktívna účasť na medzinárodnej konferencii 
Pamiatky hradu Tustaň v kontexte Ukrajinských Karpát v praveku a stredoveku – konanej 
v dňoch 6.-7. októbra 2011 vo Ľvove – Ukrajina (Lukáč); 



  80 

� Hradné panstvo Makovica v stredoveku - aktívna účasť na medzinárodnej konferencii 
Hrady v Karpatoch – konanej v dňoch 17.-18. novembra 2011 v Krosne –Poľsko (Lukáč). 

KPÚ Košice: 
� účasť na 2. vedeckej konferencii k dejinám Košíc: Stavebno-historických vývoj Košíc 

v stredoveku a novoveku, konanej dňa 11.10.2011 v Historickej aule Rektorátu Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, usporiadateľ: Archeologický ústav SAV Nitra, 
Oddelenie pre výskum východného Slovenska, Košice, Katedra histórie Filozofickej 
fakulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice (Hrabinská, Alezár, Gembický, Horváth, 
Labudová; Ďurišová s príspevkom: Archeologické nálezy v uliciach Košíc); 

� kolektív KPÚ Košice: odborná exkurzia - návšteva prezentácie archeologického výskumu 
v podzemí pod hlavným Rínkom v Krakove: 3.11.2011  

� účasť na Metodickom dni k ochrane pamiatkového fondu pre príslušníkov Policajného 
zboru SR v Kežmarku v dňoch 22. – 23. septembra 2011, (Strnková, Markušová, 
Hrabinská, Horváth, Kráľovská, Hriň; Mokriš s príspevkom Ochrana pamiatkového fondu 
a skúsenosti na prvom stupni); 

� účasť na konferencii v Palárikove – Historické parky na Slovensku dňa 8.12. 2011 
(Sobota); 

� účasť na metodickom dni o priestupkových konaniach v Sliači sa za KPÚ Košice 
zúčastnili 6 zamestnanci, Mokriš s príspevkom Skladba rozhodnutia o správnom delikte, 
(aplikačná pomôcka). 
 

f) Sympózium (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR – OPÚ: 
� Jaššo - účasť na sympóziu „Skalka pri Trenčíne – od histórie po záchranu“ v Trenčíne 

23.6.2011 
 
g) Kongres (organizácia, prezentácia, aktívna účasť)  

KPÚ Banská Bystrica: 
� Vývojové zmeny zelene a vodných prvkov v centrách vybraných miest – Banská 

Štiavnica a Rimavská Sobota - prednáška na medzinárodnom kongrese, Bardejov  23.-
24..08.2011 – Faturová 

� Prezentácia výsledkov monitoringu, hodnotenie stavu zachovania pamiatkových hodnôt 
NKP, v lokalite : Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, prednáška,  november 
2011, pracovný seminár Monitoring SKD v Levoči –  Poliaková, prednáška 

� Návrh retrospektívnej definície jedinečnej svetovej hodnoty v lokalite : Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia, prednáška,  november 2011,  pracovný seminár Monitoring 
SKD v Levoči –  Poliaková, prednáška. 
 

h) Letná škola, workshop (organizácia, prezentácia, účasť):  
PÚ SR – OPÚ: 
� Organizácia Letnej školy Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo 

Vyšehradských krajinách, ktorá sa konala v dňoch 7. - 14.7.2011 v Krakove (Poľsko) 
a v Červenom Kláštore (SR); 

� Workshop k problematike ochrany pamiatkových území, Třeboň (ČR) - Dvořáková: 
prednáška o ochrane pamiatkových území v SR. 

KPÚ Žilina: 
Prednáška „Management of the Wooden Churches of the Slovak Part of the Carpathian 

Mountain Area“ v rámci podujatia Third V4 Summer Training Course Management of 
UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (Letná škola Manažmentu 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách) - úloha 9.c) z Plánu 
hlavných úloh PÚ SR, 11.-15.7.2011 (Dudáš). 
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KPÚ Prešov: 
Spoluorganizácia a účasť na letnej škole „Summer school 2011 Spišský Hrhov“, 

Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Brne (Semanová). 
 
i) Prednášková a pedagogická činnosť: 

PÚ SR – ONKP: 
� Guldan: prednáška Zvuk historického organu ako predmet pamiatkovej ochrany. 

Metodický deň PÚSR Ochrana a obnova historických organov prednáška B. Bystrica 31. 
5. 2011. 

PÚ SR – OPÚ: 
� Jaššo: „Castle ruins in western Slovakia. Research and Renewal.“ (s N. Laczkovou, 

18.5.2011 na konferencii TUSNAD 2011 – Fortresses Once Again In Use, Alba Iulia – 
Rumunsko); 

� Jaššo: „Život na stredovekom hrade“ 23.5.2011 a „Vývoj hradov na území Slovenska“ 
9.5.2011 na Univerzite Komenského pre poslucháčov archeológie na Univerzite tretieho 
veku; 

� Pinčíková, Janovská, M.: prednáška pre občanov Rusoviec - na stretnutí s občanmi 
mestskej časti Bratislava – Rusovce, Kultúrna sála Mestského úradu, Vývojová 8, 
Bratislava – Rusovce, dňa 11.5.2011 „Význam zápisu lokality Gerulaty do Zoznamu SD 
UNESCO“.  

� Feníková, Glaser-Opitzová: prednáška na konferencii Etika v archeológii – 3. Diskusné 
fórum Nitra, 29.3.2011: „Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva. Legislatívne 
východiská a skutočnosť“;  

� Glaser-Opitzová: prednáška na Metodickom dni s policajným zborom SR, Kežmarok 22. 
– 23. 9. 2011 „Ochrana  archeologického  dedičstva. Budeme mať ešte čo chrániť?“;  

� Glaser-Opitzová: „Ochrana a dokumentácia archeologického dedičstva“ prednáška pre 
pyrotechnikov Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru SR, Bratislava, 
27.10.2011. 

PÚ SR OOA: 
� Orosová: Digitalizácia dokumentov v Archíve PÚ SR. Prednáška na podujatí Deň 

otvorených dverí v Archíve PÚ SR, Bratislava, 7. 6. 2011; 
� Plávková, Čopík: Archív digitálnych objektov. Prednáška na podujatí Deň otvorených 

dverí v Archíve PÚ SR, Bratislava, 7. 6. 2011; 
� Reichardtová: Kategórie publikačnej činnosti a vyhľadávanie v elektronických 

databázach. Prednáška na podujatí Deň otvorených dverí v Archíve PÚ SR, Bratislava, 7. 
6. 2011; 

� Svěchota: Vlajka archívnych dní. Prednáška na podujatí Deň otvorených dverí v Archíve 
PÚ SR, Bratislava, 7. 6. 2011; 

� Žažová: Uhorská pamiatková komisia a ochrana hradnej architektúry a fortifikácií. 
Prednáška na podujatí Deň otvorených dverí v Archíve PÚ SR, Bratislava, 7. 6. 2011;  

� Žažová: Kostol sv. Mikuláša biskupa v Sazdiciach vo svetle archívnych prameňov. 
Prednáška na medzinárodnej konferencii Dějiny staveb 2011, Nečtiny ČR, 25. – 27. 3. 
2011; 

� Žažová: K dejinám sakrálnych stavieb v Starom Tekove. Prednáška na konferencii 
Historiae vestigia sequentes, Trnava, 4. 5. 2011; 

� Orosová, Martina: Dokumentácia pamiatok včera, dnes a zajtra. Prednáška na konferencii 
60. výročie vzniku Pamiatkového úradu SR, Tomášov, 1. 12. 2011. 

� Žažová, Henrieta (+ Marián Samuel):  Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach 
(výsledky archeologického a archívneho výskumu). Prednáška na medzinárodnej 
konferencii Archeológia stredoveku: Mesto v stredoveku a jeho zázemie, Modra, 12. – 16. 
9. 2011.  
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� Žažová, Henrieta: Premonštrátsky kláštor blahoslavenej Panny Márie v Bíni. Prednáška na 
medzinárodnej konferencii Kláštory a ich význam v slovenských dejinách, Trnava, 23. 11. 
2011. 

KPÚ Trnava: 
� Zacharová: Prednáška o histórii a stavebnom vývoji farského kostola sv. Mikuláša v 

Trnave v rámci akcie NOC KOSTOLOV 2011; 
� Čáni, Grznár: prednáška „Drobné pyrotechnické zariadenia na stredovekých a 

novovekých sídlach - problém interpretácie.“, na odbornom seminári o skúmaní 
historických technologických zariadení, Archeológia Technica 30, 04.2011 Brno; 

� Čáni: prednáška „Prospekcia  novovekých sklárskych lokalít na Slovensku“ (Spolupráca. 
Ing. arch. R. Sekula) na odbornom seminári o skúmaní historických technologických 
zariadení, , Archeológia Technica 30, 04.2011 Brno; 

� Kazimír: prednáška pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej Trnava 
„Stredoveká architektúra v Trnave“; 

� Grznár, Zelina:  prezentácia príspevku s názvom „Poškodzovanie a ničenie 
archeologických nálezov počas stavby“ v rámci akcie „Metodický deň k ochrane 
pamiatkového fondu pre príslušníkov Policajného zboru“ konaného v Kežmarku; 

� Jakabšicová: prednáška na odbornom seminári „Bardkontakt „Voda a zeleň v Skalici 
včera a dnes“ 

� Grznár, Čáni: odborný seminár  „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ prezentácia 
príspevku „Výsledky archeologického výskumu v exteriéri r. kat. kostola sv. Petra a Pavla 
v Páci“;  

� Zacharová: odborný seminár  „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ prezentácia 
prednášky „Krovy Baziliky sv. Mikuláša v Trnave“;  

� Zacharová: prednáška „Trnava – urbanizmus, materiály a technológie stredoveku“ na 
Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave; 

� Petrovič: konferencia Poľnohospodárstvo v minulosti, Bratislava, prednáška Hospodárske 
stavby v areáli kaštieľa v Rohovciach; 

� Petrovič: konferencia Estreházyovci, Veszprém, prednáška Esterházyovci a pamiatky na 
Slovensku (spolu s J. Pekarovičom). 

KPÚ Trenčín: 
� Nipčová: „Veľká Skalka v obraze archeologických prameňov a kláštorný život 

v stredoveku“ – prednáška v rámci seminára Skalka pri Trenčíne – „Od histórie po 
záchranu“, jún 2011; 

� Nipčová:  „Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva“, prednášky pre ZŠ Svinná 
a Bánovce nad Bebravou; 

� Matáková: “História piaristického kostola v Prievidzi“, prednáška in situ pre Piaristické 
gymnázium Františka Hanáka, apríl 2011; 

� Matáková: „Symboly v historických pamiatkach“, prednáška in situ pre Piaristické 
gymnázium Františka Hanáka, máj 2011; 

� Matáková: neskorobarokový Kostol. Najsvätejšej Trojice a nanebovzatia Panny Márie 
v Prievidzi; prednáška in situ pre Denné centrum Bôbar v Prievidzi a Klub karpatských 
Nemcov v Handlovej, jún 2011; 

� Vdovičíková: „ Benediktínsky kláštor na Skalke pri Trenčíne – doterajšia pamiatková 
obnova a jej možné smerovania do budúcnosti“; prednáška na seminári „Skalka – od 
histórie po záchranu“, jún 2011; 

� Matáková: „História a ikonografia výtvarnej výzdoby piaristického kostola v Prievidzi“, 
prednáška pre Základnú školu Bojnice; 

� Ružôňová: „Pamiatky okresu Považská Bystrica“, prednáška pre študentov Strednej 
odbornej školy v Považskej Bystrici. 
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KPÚ Nitra: 
� Bisták:  seminár Manažment terénneho archeologického výskumu pre študentov 2. a 3. 

ročník archeológie na Filozofickej fakulte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
v rozsahu 12 vyučovacích hodín; 

� Jurišová: Sakrálne pamiatky Nitrianskeho kraja  - prednáška na odbornom seminári dňa 
28.4.2011 na tému r. k. kostola v Nitrianskej Strede (organizované v spolupráci 
s Topoľčianskym múzeom Topoľčany); 

� Gažiová, Jurišová: Historické a sakrálne pamiatky nášho regiónu – vedomostná súťaž pre 
čitateľov týždenníka Pardon s Miestnym odborom Matice Slovenskej Topoľčany; 

� Bisták, P.:  Revízny výskum v Podhoranoch - Sokolníkoch (prednáška za kolektív autorov 
Bisták, Peter - Šimkovic, Michal - Tirpák, Ján - Paterka, Pavol - Gróf, Michal) na 43. 
Medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku v Modre, 16.9.2011; 

� Bisták, P.:  Pamiatková ochrana a archeológia , Filozofická fakulta Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre dňa 18.10.2011 pre študentov 1.-3. roč. histórie a muzeológie, prednáška; 

� Bisták, P.: Pamiatková ochrana a archeológia,  Filozofická fakulta Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre dňa 24.10.2011 pre študentov 5. roč. muzeológie, prednáška; 

� Paterka, P.:  Románske sakrálne pamiatky na území komárňanského a novozámockého 
okresu, Konferencia Musaeum Hungaricum VIII., 20.10.2011; 

� Gažiová, E.: Historický a stavebný vývoj mesta Topoľčany -  seminár k 20.výročiu     
vyhlásenia PZ centrálnej časti mesta Topoľčany, Topoľčany – Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva 2011. 

KPÚ Žilina: 
� Dudáš: prednášky „Pamiatková ochrana“ pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov, 

Žilina, február, máj 2011; 
� Dudáš: súbor prednášok „Kultúrne dedičstvo“ pre Fakultu prírodných vied, Žilinskej 

univerzity v Žiline, letný semester 2011; 
� Dudáš: súbor prednášok „Nehnuteľné a hnuteľné národné kultúrne pamiatky vo 

vlastníctve ECAV na Slovensku“ pre Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave, 
apríl 2011; 

� Majtan: prednáška „Pamiatková ochrana“ pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov, 
Žilina, november 2011. 

KPÚ Košice: 
� Hrabinská: Prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach na tému: „Stredoveké tajomstvá 

františkánskeho kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach“, 31. mája 2011 
v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach; 

� Pristáš: Prednáška na odbornom seminári AÚ SAV: Vybrané problémy archeológie 
stredoveku a novoveku na východnom Slovensku, konanom dňa 28. 4. 2011 na 
Hrnčiarskej 13 v Košiciach. Názov prednášky: Výsledky 3. sezóny archeologického 
výskumu pieskovej duny Templomhomok v k. ú. Veľký Kamenec/Strážne; 

� Ďurišová: Prednáška na odbornom seminári AÚ SAV: Vybrané problémy archeológie 
stredoveku a novoveku na východnom Slovensku, konanom dňa 28. 4. 2011 na 
Hrnčiarskej 13 v Košiciach. Názov prednášky: Košice – Dolná brána. Kanalizácia; 

� Markušová: odborný výklad v Dóme sv. Alžbety a kaplnke sv. Michala pre exkurziu z 
Visegrádskeho múzea z Maďarska - 28.5.2011. 

� Gembický: Prednáška „O sv. Jurajovi -  život, kult, legendy, ikonografia“; na odborno-
populárnom workshope „Stredoveké divadlo“ (Via Cassa o. z. Košice – projekt cez MK 
SR – Košice. Európske hlavné mesto kultúry. 2013, 16.12.2011 

� Sobota : Konferencia Bardkontakt, august 2011 - odborná prednáška na tému Zeleň 
a voda - pamiatková rezervácia v Košiciach,  

� Markušová: účasť s príspevkom Transparency and Heritage Preservation: Ten Years of 
Experience at a Regional Level na medzinárodnom odbornom seminári The 1st Heritage 
Forum of Central Europe, 7.7.-9.7.2011, Krakov, text odovzdaný do tlače 1.12.2011 
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� Mokriš, Ďurišová, Markušová: prednáška na tému Zákon o ochrane pamiatkového fondu 
v súčinnosti so stavebnými úradmi, pre zamestnancov stavebných úradov z územia SR, 
Podbanské, 9.11.2011. 

 
j) Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území): 

KPÚ Trnava: 
Zamestnanci KPÚ Trnava – príprava Dňa otvorených dverí na KPÚ Trnava a v rámci toho: 
� Kazimír, Kondlová, Grznár, Čáni, Zelina, Zacharová: sprevádzanie po obnovenom 

objekte Káčerovho majera (sídlo KPÚ Trnava) s odborným výkladom;  
� Kondlová, Kšiňanová, Šabíková, Žemberová, Jakabšicová: príprava a inštalácia 

informačných panelov s prezentáciou NKP a pamiatkových území;  
� Kazimír, Zacharová, Čáni: video prezentácia vybraných obnovených objektov 

v Trnavskom kraji;  
� Kvetanová: sprevádzanie a prezentácia obnovenej NKP synagóga v Trnave pre kolegov z 

KPÚ Nitra a KPÚ Trenčín. 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Neskorobarokový kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 

v Prievidzi. Sprevádzanie zahraničnej delegácie  Mesta Prievidza, október 2011; 
� Malečka: Zámok Bojnice – pamiatková obnova Sprevádzanie  delegácie zástupcov múzeí, 

december 2011;   
� Vdovičíková: Areál farského kostola v Trenčíne a hrad Trenčín, sprevádzanie 

pracovníkov Krajského stavebného úradu v Trenčíne. 
KPÚ Nitra: 
� Gažiová: Sakrálne pamiatky Topoľčianskeho regiónu – exkurzia s odborným výkladom 

pre študentov gymnázia Vincenta de Paul v Topoľčanoch; 
� Ulrychová, Valeková: Dni otvorených záhrad Horného mesta v Nitre v  spolupráci so 

Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu, 4.ročník, 11.-12. 6 2011; 
� Bisták, P.: Organizácia a účasť na workshope k projektu The Cradles of European 

Culture, Nitra, 6.4.2011.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Chovanová, Nižňanská: Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území) 

„Prečo sú Teplice sklené“ – 13.03.2011– cyklus – Tematické sprevádzanie pre verejnosť. 
KPÚ Prešov: 
� Sprevádzanie poslucháčov pamiatkárskeho  postrgraduálu Univerzita Kluž – Rumunsko  v 

Levoči a vybavenie vstupov do objektov – Kostol sv. Jakuba, Radnica – júl 2011 
(Jacková); 

� Sprevádzanie poslucháčov pamiatkárskeho postgraduálu Univerzita Kluž – Rumunsko 
v Bardejove a vybavenie vstupov do vybraných historických objektov; 

� sprevádzanie po mestskom opevnení v Bardejove v rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva ( Harčar). 

KPÚ Košice: 
� Gembický: realizácia odbornej exkurzie s výkladom v biskupskom archíve Košice (v 

spolupráci: R.Eliáš - M.Špak), pre študentov školy úžitkového výtvarníctva Košice; 
05/2011. 

� Šmelková, Ďuránová, Markušová: 3.7.2011 organizačné zabezpečenie a odborný výklad 
pre exkurziu pre poslucháčov medzinárodnej pamiatkárskej letnej univerzity - R.A. Nyári 
Egyetem, Eger - Maďarsko, na území historickej Gemerskej župy na lokalitách: Plešivec, 
Štítnik, Rožňava, Betliar. 
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G. Účasť na medzinárodných projektoch ochrany pamiatkového fondu 
 

 
� Plán hlavných úloh č. 9d/2011 

Spracovanie nominačného projektu „Limes Romanus – rímske pamiatky na 
Slovensku. Projekt „Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO“ číslo 1CE0798P4, 
spracovávaný rámci Programu teritoriálnej spolupráce 2007-2013, Stredná Európa. 

T: 12/2011 
Z: OPÚ 

S: OŠIS, OdGD, KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra 
Plnenie: 
- koordinácia a práca na nominačnom projekte „Dunajský Limes na Slovensku – rímske 

antické pamiatky na strednom Dunaji“ v intenciách plánu projektu „Dunajský Limes – 
svetové dedičstvo UNESCO“, vrátane informačného systému, správ pre Ministerstvo 
životného prostredia SR, JTS a LP - priebežná komunikácia s projektovými partnermi 
a Ministerstvo životného prostredia SR 

- účasť na pracovných stretnutiach s projektovými partnermi dňa 21.2.2011 (v Budapešti) 
vo veci posunu termínu ukončenia projektu a úpravy projektového rozpočtu  

- účasť na rokovaní s hlavným projektovým partnerom dňa 6.4.2011 (v Budapešti) vo veci 
spresnenia plánu projektových aktivít a detailného návrhu úpravy rozpočtu vo vzťahu 
k predĺženiu doby spracovania projektu do konca roku 

- spresnenie plánu projektových aktivít a kalkulácia nákladov pre úpravu rozpočtu 
- doplnenie správy za 3. obdobie implementácie projektu v súlade s požiadavkami 

nadnárodného kontrolného orgánu – JTS  
- úprava dokumentácie projektových výdavkov podľa novej verzie „Pravidiel oprávnenosti 

výdavkov“ a rekalkulácia mzdových nákladov podľa požiadavky národného kontrolného 
orgánu – Ministerstvo životného prostredia SR 

- organizačné zabezpečenie pracovného stretnutia k vytvoreniu manažment systému 
nominovaných lokalít – 25.3.2011, PÚ SR, Bratislava, spracovanie zápisu 

- organizačné zabezpečenie pracovného stretnutia k vytvoreniu manažment systému 
lokality – 25.3.2011, PÚ SR, Bratislava 

- vytvorenie riadiaceho systému lokality, organizačné zabezpečenie ustanovujúceho 
zasadnutia členov Riadiacej skupiny „Limes Romanus - rímske antické pamiatky na 
strednom Dunaji“ (ďalej len - „RS Limes“)–  dňa 2.6.2011, PÚ SR, Bratislava 

- účasť na rokovaní s predstaviteľmi obce Iža, ktoré sa konalo dňa 4.3.2011 vo veci 
prerokovania rozsahu a podmienok činnosti navrhovaného ochranného pásma NKP 
Castrum Leányvár 

- účasť na stretnutí s občanmi Mestskej časti Bratislava - Rusovce, kultúrna sála Mestského 
úradu, Vývojová 8, Bratislava – Rusovce, dňa 11.5.2011 - informácia pre občanov 
o podmienkach a význame zápisu lokality Gerulata do Zoznamu SKD UNESCO - 
aktívna prezentácia zámeru zapísať Gerulatu na Zoznam SKD UNESCO   

- publikovanie informácii o projekte na webe PÚ SR 
- 9. – 11. 6. 2011 – účasť na konferencii v Paksi „Budúcnosť archeologického parku 

v Paksi“, Maďarsko 
- 6. 9. 2011 – aktívna účasť na konferencii „Involvement of the international stakeholders“, 

Budapešť prezentácia slovenskej časti projektu dunajský limes 
- publikovanie 2-jazyčného (anglický, slovenský) CD: Pinčíková, Ľ., Janovská, M.: Limes 

Romanus – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, PÚ SR, Bratislava 2011,  
ISBN 978-89175-49-9  

- publikovanie manažment plánu lokality: Pinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: 
Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, 
Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments 
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on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 
2011, – 96 s., ISBN 978-80-89175-50-5, - spolupráca: A. Tuhárska, R. Glaser-Opitzová, 
J. Rajtár, J. Schmidtová, M. Dzurilla, M. Auxt 

KPÚ Bratislava: 
Pokračuje spolupráca KPÚ Bratislava v zadanej konkrétnej úlohe zabezpečenia 

legislatívnej ochrany časti hraníc územia „Limes Romanus“ a to spracovaním Zásad ochrany 
PZ Rusovce (PhDr. Ferus).  
 
� Plán hlavných úloh č. 5a/2011 

Vedecko-výskumný projekt  - „Korpus európskej architektúry do roku 1000“, 
včlenený od 1. 11. 2010 ako divízia do projektu EÚ Cradles of European Culture 
2010-2015 (CEC), kde je jednou z 9 európskych krajín aj SR, zastúpená PÚ SR. 
V rámci projektu: 
- pokračovanie systematického pamiatkového výskumu v rámci prebiehajúcej 

pamiatkovej obnovy lokalít v European Heritage Label: NKP r. k. kostol sv. 
Margity Antiochijskej a výskum archeologických nálezísk v katastrálnom území 
Kopčany, NKP kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a výskum 
archeologických nálezísk v k. ú. Kostoľany pod Tribečom.  

- priebežná príprava a edícia odborných, prezentačných a propagačných mediálnych 
výstupov, najmä príprava monografie o Kostole sv. Margity Antiochijskej v 
Kopčanoch. 

T: 12/2011 
Z: KPÚ Bratislava 

S: ÚVŠS, ÚEP 
 
Plnenie: 

Cradles European Culture – Francia Media  850-1050 (Projekt CEC)  Projekt Európskej 
komisie  č. 2010-0653. Slovenskú časť projektu  predstavuje prezentácia a propagácia Kostola 
sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom  ako dokladu interakcií  kresťanských európskych 
kultúrnych vplyvov a domáceho prostredia  v období 850-1050. 

Príprava podkladov pre výstavu CEC a pre Herritage Rout podľa plánu projektu CEC na 
rok 2011 pre rokovanie projektu CEC, Soest, BRD. 

Spracovanie koncepcie Kostolianskeho náučného chodníka ako podprojektu Herritage 
Rout lokalitami projektu CEC v spolupráci so Zuzanou Borzovou, PhD, UKF Nitra. 
Zabezpečenie vytipovania trás, miesta a obsahu, spôsobu značenia zastávok, riešenia 
legislatívy na úrovni miestnej samosprávy a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky. Príprava Sprievodcu po Kostolianskom náučnom chodníku - mapových podkladov, 
textov. 

Príprava návrhu Česko-slovenskej Herritage Rout lokalitami  z obdobia 850 -1050 ako 
podprojektu CEC Herritage Rout. 

Spracovanie podkladov pre zaradenie Kostola sv.Margity v Kopčanoch ako pridruženej 
lokality slovenskej časti projektu CEC. 

Spracovanie podkladov pre zaradenie lokality Trenčín - hrad a Trenčín - Skalka ako 
pridruženej lokality slovenskej časti projektu CEC v spolupráci s kol. Jaššo, Nipčová, 
Brodňanová. 

Hradisko Libice, ČR. Expertná činnosť pri revíznom archeologickom výskume 
Archeologického ústavu AV ČR Praha pre potreby českej časti česko-slovenskej Herritage 
Rout. 
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V rámci každoročnej spolupráce s pamiatkovými inštitúciami Českej republiky a Maďarska: 
� 13. apríla 2011 bol na pracovnom stretnutí v Komárome dohodnutý Pracovný program 

spolupráce Pamiatkového úradu SR na rok 2011 s Úradom pre ochranu kultúrneho 
dedičstva v Budapešti.  

� Pamiatkový úrad SR uzatvoril 2. marca 2011 s Národním památkovým ústavem Praha 
Dohodu o spolupráci na rok 2011. V rámci dohody pokračovala príprava nominačného 
projektu pre svetové kultúrne dedičstvo: „Pamiatky Veľkej Moravy“. 

� V rámci spolupráce so slovenskými a zahraničnými organizáciami uzatvoril Pamiatkový 
úrad SR v roku 2011 prílohu k Zmluve o pridruženom členstve Pamiatkového úradu SR 
so Spoločnosťou pre technológiu ochrany pamiatok – STOP Praha. 

� Mandátna zmluva Projekt Culture 2000 „A Story of Revival“ uzatvorená s Národným 
pamiatkovým ústavom – územné odborné pracovisko v Brne. 
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H. Svetové kultúrne dedičstvo – monitoring 
 
� Plán hlavných úloh č. 9/2011 

Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu 
monitoringu lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na 
jednotlivé národné kultúrne pamiatky. 

 
a) Spracovanie pasportizačných kariet o stave zachovania pamiatkových hodnôt jednotlivých 

NKP a ich vyhodnotenie. 
 T: 10/2011 

 Z: územne príslušné KPÚ 
 S: OPÚ, referát SKD 

Plnenie: 
Podklady pre komisiu programu dotácií MK SR „Obnovme si svoj dom“- pre potreby komisie 
MK SR „Obnovme si svoj dom“ boli poskytnuté aktualizované údaje hodnotenia stavebno-
technického stavu NKP v lokalitách SKD z ostatného cyklu monitoringu (r. 2009) – február 
2011. 
Zasadnutie Riadiacej skupiny „Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského  
oblúka“ sa uskutočnilo dňa 30. marca 2011 v Žiline, podujatie organizačne zabezpečil 
Pamiatkový úrad SR. Členovia riadiacej skupiny sa dohodli na zmene vedenia riadiacej 
skupiny (rotujúce predsedníctvo, v ktorom sa budú s ročnou periodicitou striedať jednotlivé 
konfesie – aktuálne: ECAV, A. Jakušová) a na pláne aktivít pre rok 2011. Informovali 
o aktuálnych požiadavkách údržby a obnovy jednotlivých chrámov a prerokovali možnosti 
čerpania finančnej podpory z programu MK SR „Obnovme si svoj dom.“ 
Ďalšie zasadnutie Riadiacej skupiny „Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka“ 
(RS) sa uskutočnilo dňa 7. novembra 2011 sídle VÚC Banská Bystrica, zorganizovala ho p. 
farárka A. Jakušová v spolupráci s VÚC Banská Bystrica a PÚ SR. Ing. Eva Kráľová, PhD., 
spracovateľka aktualizácie manažment plánu hovorila v širšom kontexte o príprave 
Manažment plánu turizmu pre túto lokalitu na základe návštev jednotlivých chrámov. Podala 
podrobnú analýzu vypracovanú podľa dotazníkov zaslaných  od vlastníkov chrámu 
a starostov obcí. Správu dostali všetci prítomní. Obsahuje odporúčania zlepšenia riadenia 
a prezentácie. Mgr. D. Zdechovanová  informovala o grantovom systéme MK SR. Jednotliví 
členovia riadiacej skupiny diskutovali aktuálne problémy drevených chrámov a program 
práce riadiacej skupiny v roku 2012. Vedenie riadiacej skupiny bolo na rok 2012 posunuté na 
grécko-katolícku cirkev, zástupcom riadiacej skupiny v tzv. medzirezortnej komisii MK SR 
ostáva p. A. Jakušová. 
Zasadnutie Riadiacej skupiny lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“ sa 
uskutočnilo 14. 4. 2011 v Levoči. Rokovanie viedol ho Ing. Ivan Dunčko - za mesto Levoča 
predsedajúce riadiacej skupine. PÚ SR participoval na príprave podujatia. Zasadania sa 
zúčastnili všetci riadni členovia riadiacej skupiny. Program rokovania: kontrola plnenia úloh 
z posledného zasadnutia riadiacej skupiny, manažment plán lokality - aktualizácia, publikácia 
Veľké malé pamätihodnosti, informácia o dotáciách MK SR v roku 2011 a rôzne.  
Pracovná porada národných kontaktných miest krajín strednej, juhovýchodnej a východnej 
Európy o uplatňovaní Dohovoru o ochrane svetového dedičstva (Focal Points) v dňoch 26. 
a 27. mája 2011, ktorú usporiadalo Centrum SKD v spolupráci s Národním památkovým 
ústavem, sa konala v ČR. Podujatie bolo v prvej časti zamerané na informovanie o nových 
požiadavkách na spracovanie druhého cyklu periodických správ o stave uplatňovania 
Dohovoru a v druhej časti na metodickú prípravu k spracovaniu retrospektívnej definície 
jedinečnej celosvetovej hodnoty lokalít zapísaných na Zozname svetového dedičstva 
UNESCO pred r. 2006.                                                                                                                                               
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V súvislosti s aktuálnou požiadavkou Centra svetového dedičstva práca na podkladoch pre 
nové definovanie jedinečnej svetovej hodnoty slovenských lokalít SKD zapísaných pred r. 
2006 (B. Štiavnica, Vlkolínec, Bardejov) 
plnenie Uznesenia Vlády SR číslo 706/B3 z roku 1999 v roku 2011 – vyhodnotenie 
monitoringu SKD – bolo zaslané na MK SR 20.12.2011 
vyhodnotenie odvolacieho konania, týkajúceho sa lokalít SKD – prehľad za rok 2010/2011, 
správa o zistených nedostatkoch a problémoch, návrhy riešenia – spracoval OPRSK - toto 
bolo poskytnuté k nahliadnutiu všetkým spracovateľom monitoringu počas seminára 
monitoringu v Levoči. 
V rámci realizácie úlohy: 
KPÚ Žilina: 
� jednotlivé NKP v PRĽA Vlkolínec spracovávala Z. Liptayová (pracovisko Ružomberok) 

a drevené kostoly v Leštinách a Tvrdošíne spracováva M. Dudáš (za lokalitu „Drevené 
chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka“). Spracovanie pasportizačných kariet a ich 
vyhodnotenie - zaslanie spracovaných  tabuliek monitoringu, fotodokumentácie 
jednotlivých NKP a zoznam riešených podaní pracoviska Ružomberok aj v digitálnej 
forme. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Hronsek – ev. a v. artikulárny kostol a zvonica (T. Plavcová); 
� SKD: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: spracovaných 370 pasportizačných 

kariet, t.j. 370 pamiatkových objektov, ku každému PO vyhotovené min. 2 foto 
s popisom (M. Poliaková). 

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

lokality : 
- Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia; 
- Historické jadro mesta Bardejov; 
- Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka. 

� Spracovanie pasportizačných kariet o stave zachovania pamiatkových hodnôt 
jednotlivých NKP a ich vyhodnotenie pre konkrétnu lokalitu, vrátane fotodokumentácie 
a správy o stave zachovania pamiatkových hodnôt, vrátane elektronickej podoby. 
Zodpovední : Jacková, Odler - Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Ličková – 
Historické jadro mesta Bardejov, Vološčuk a  Bujnová - Drevené chrámy slovenskej časti 
Karpatského oblúka. 

 
 
b) Pracovný seminár „Monitoring svetového dedičstva. 

 T: 3 - 10/2011 
 Z: OPÚ, referát SKD 

 S: územne príslušné KPÚ 
 
Plnenie: 
V priebehu roka boli uskutočnené dva semináre: 
� Seminár sa konal dňa 13.6.2011 na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov. Účelom 

stretnutia bolo zhodnotiť aktuálny stav spracovania monitoringu a problémy/podnety za 
každú lokalitu SKD osobitne. Na základe informácií, ktoré uviedli spracovatelia 
monitoringu za jednotlivé krajské pamiatkové úrady, bude spracovaný podklad pre 
najbližšie zasadnutie medzirezortnej komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít SKD 
pri Ministerstve kultúry SR. PÚ SR informoval spracovateľov monitoringu o požiadavke 
Centra svetového dedičstva na spracovanie retrospektívnej definície jedinečnej svetovej 
hodnoty lokalít SKD zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pred rokom  
2006 a požiadal ich o spoluprácu pri plnení tejto úlohy. V závere pracovného stretnutia sa 
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účastníci venovali rozdeleniu úloh a organizačným detailom v súvislosti s prípravou 
Letnej školy „Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO“ krajín V4 
a seminára monitoringu v novembri 2011. Bolo dohodnuté, že sa bude konať v Levoči. 

� Pracovný seminár „Monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva“ sa konal v dňoch 
15.-16.11.2011 v Levoči. Seminár organizoval Referát svetového dedičstva – PÚ SR v 
spolupráci s KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. Účelom semináru bolo prezentovať a 
zhodnotiť stav spracovania monitoringu NKP v lokalitách SKD a diskutovať aktuálne 
otázky a problémy, ktoré sa vyskytli pri spracovávaní monitoringu v priebehu roka 2011. 
Súčasťou programu bola diskusia k úlohe spracovania retrospektívnej definície jedinečnej 
svetovej hodnoty lokalít Banská Štiavnica, Bardejov a Vlkolínec a prezentácia aktuálne 
pripravovaných manažment plánov pre Bardejov (AI Nova – Ing. arch. J. Kilián), 
Levoču, Spišský hrad a pamiatky okolia (Mesto Levoča - Ing. arch. M. Janovská) a 
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (Doc. E. Kráľová, PhD.). 
Hosťom semináru bola Dr. J. Vlčková z NPÚ v Prahe, ktorá informovala o novej 
štruktúre správy monitoringu lokalít SKD v Českej republike. 

� Závery pracovného seminára budú súčasťou vyhodnotenia monitoringu roku 2011 
a návrhu opatrení v súvislosti s ďalším postupom ochrany pamiatkového fondu 
v lokalitách zapísaných do Zoznamu SKD v roku 2012.   

V rámci realizácie úlohy: 
KPÚ Žilina: 
� M. Dudáš sa 13. 6. 2011 zúčastnil na pracovnom stretnutí „Monitoring svetového 

kultúrneho dedičstva“ (úlohy z Plánu hlavných úloh Pamiatkového úradu SR 9b/2011), 
ktoré sa konalo v priestoroch Krajského pamiatkového úradu Prešov. V rámci stretnutia 
podal správu zhodnotenia stavu zachovania lokality svetového dedičstva „Drevené 
kostoly...“, za objekty kostolov v Tvrdošíne a Leštinách a v zastúpení Z. Liptayovej 
stručne aj za lokalitu Vlkolínec.   

� M. Dudáš a Z. Liptayová sa 15.11.2011 zúčastnili na pracovnom stretnutí „Monitoring 
svetového kultúrneho dedičstva“ (úlohy z Plánu hlavných úloh Pamiatkového úradu SR 
9b/2011), ktoré sa konalo v priestoroch Krajského pamiatkového úradu Prešov, 
pracovisko Levoča. Počas prvého dňa seminára odzneli prezentácie správ monitoringu 
všetkých kultúrnych  lokalít svetového dedičstva na Slovensku, správa o Letnej škole 
UNESCO – Management kultúrneho dedičstva v krajinách V4, ktorý sa uskutočnila v júli 
2011 a informácie o plánovanom podujatí na budúci rok (Poľsko – Maďarsko). Na záver 
odznela diskusia k téme návrhu retrospektívy definície jedinečnej svetovej hodnoty 
lokalít Banská Štiavnica, Vlkolínec a Bardejov. Pracovníci zodpovední za monitoring 
v jednotlivých lokalitách odovzdali zástupcom PÚ SR návrhy predmetnej retrospektívnej 
definície. 

KPÚ Prešov: 
� Pracovné stretnutie „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“, 13.6.2011, Prešov 

(Bujnová, Ličková, Vološčuk, Jacková, Odler); 
� Zasadnutie „Riadiacej skupiny lokality Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského 

oblúka“, 30.3.2011, Žilina (Poláková, Bujnová, Vološčuk); 
� Zasadnutie Riadiacej skupiny lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“, 14. 4. 

2011 (Poláková, Jacková); 
� Pracovné stretnutie spracovateľov „Monitoringu  svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO“, konaného 15-16.11.2011 na KPÚ v Levoči  s prezentáciou rozpracovaných 
správ za predmetné lokality. Účasť: Bujnová, Ličková, Vološčuk, Jacková, Odler; 
Terénna ohliadka Levoče a in situ prezentácia vybraných prípadov – Jacková. 
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c) Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských 
krajinách. 

 T: 7/2011 
 Z: OPÚ, referát SKD 

S. územne príslušné KPÚ 
Plnenie: 

Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských 
krajinách, sa konala v dňoch 7. - 14.7.2011 v Krakove (7. – 11.7. 2011) a v Červenom 
Kláštore (11. -14. 7. 2011).  

Bola zameraná na výmenu skúseností správy a riadenia lokalít SKD medzi jednotlivými 
účastníkmi a na zlepšenie stavu riadenia SKD v krajinách V4. Zorganizovalo ju 
Medzinárodné centrum kultúry Krakov, v spolupráci s krajinami V4 v rámci spoločných 
projektov v rámci krajín V4 v roku 2011 - plánovaných a organizovaných „Pracovnou 
skupinou pre kultúrne dedičstvo krajín V4“ – expertov ministerstiev kultúry Vyšehradskej 
skupiny. Slovenskú časť podujatia zabezpečoval PÚ SR v spolupráci s KPÚ Prešov, Žilina 
a Košice.  

Súčasťou letnej školy bola konferencia krajín V4 – „Fórum dedičstva strednej Európy“ - 
„Heritage Forum of Central Europe”, 7. - 9 . 7. 2011. Program konferencie zahŕňal  4 hlavné 
okruhy: 1. súčasný význam dedičstva – hlavný referát mal Dr. Tamás Fejérdy, 2. štátna 
zodpovednosť za ochranu dedičstva – hlavný referát mala PhDr. Katarína Kosová, 3. 
spoločnosť a dedičstvo – hlavný referát mal Prof. Jacek Purchla a 4. špecifické otázky 
manažmentu dedičstva v stredoeurópskych štátoch EU – hlavný referát mal Dr. Jozef Štulc.  
Počas programu letnej školy na Slovensku boli predstavené a diskutované účastníkmi 
podujatia lokality svetového kultúrneho dedičstva Bardejov (Dvořáková), Levoča, Spišský 
hrad a pamiatky okolia (Janovská) a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka 
(Dudáš) (v Kežmarku, Hervartove, Bodružali a Ladomírovej). Prípravu slovenskej časti 
programu, zabezpečenie odborného výkladu a tlmočenia počas exkurzie účastníkov Letnej 
školy v meste Levoča; sprevádzanie účastníkov v Žehre a Bardejove; ubytovania 
a stravovania pre účastníkov zabezpečoval PÚ SR. 

K organizovaniu podujatia sa uskutočnili pracovné stretnutia „Pracovnej skupiny pre 
kultúrne dedičstvo krajín V4“ – expertov ministerstiev kultúry Vyšehradskej skupiny 
k organizovaniu spoločných projektov v rámci krajín V4 v roku 2011 a 2012 v dňoch 27. - 28. 
1.2011 (Krakov, Poľsko) a 24. - 25. 10. 2011 (Siary, Poľsko). 
 
 
d) Monitoring stavu drevnej hmoty lokality Drevené chrámy v Karpatskom oblúku.  

T: 6, 12/2011 
Z: CHTO 

S. územne príslušné KPÚ 
Plnenie: 

Monitorované drevené chrámy sú zapísané do zoznamu UNESCO. V rámci monitoringu 
bola sledovaná relatívna vzdušná vlhkosť v interiéri objektu a relatívna vlhkosť drevnej 
hmoty. Súčasne bol sledovaný  stav drevnej hmoty v interiéri a exteriéri objektu ako aj 
aktivita drevokazných organizmov. Monitoring východoslovenských chrámov (Bodružal, 
Hervartov, Kežmarok, Ladomírová, Ruská Bystrá) bol realizovaný 12. - 14. 9. 2011 
a monitoring stredoslovenských chrámov (Hronsek, Leštiny, Tvrdošín) bol realizovaný 19. 9. 
2011. Výsledná záverečná správa je prístupná on-line na adrese 
www.pamiatky.sk/pamiatky/data/File/unesco/drev_kostoly_monitoring.pdf .  
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I.  Permanentné monitorovanie a zvyšovanie kompetencií zamestnancov 
 

V hodnotenom období Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) organizoval, 
zabezpečoval a umožňoval vzdelávanie zamestnancom v štátnej službe, ako aj zamestnancom 
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 

Zmena  právneho stavu si vyžadovala aktuálne absolvovanie vzdelávaní v rôznych 
oblastiach a to nasledovne: 
• novela Zákonníka práce, účinná od 1. 9. 2011, 
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na poslednú 

novelu (u vybraných zamestnancov), 
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (vo vzťahu ku všetkým 

zamestnancom úradu vo väzbe na § 10 ods. 1 – 3 ako aj v zmysle §§ 17 a 18 zákona), 
• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
• Pracovná zdravotná služba v praxi, zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa tejto 

služby,  
• Metodický deň zamestnancov úradu na tému „Priestupkové konanie v praxi,“ 
• Preškolenie zamestnancov úradu na tému „Registrovanie doručených záznamov 

v programe WinASU,“ 
• Školenie zamestnancov KPÚ Bratislava na tému „Registrácia spisov, evidencia spisovej 

agendy a správa registratúry KPÚ Bratislava,“ 
• Školenie zamestnancov úradu, ktorí zabezpečujú plnenie úlohy č. 6 z Plánu hlavných 

úloh úradu na rok 2011 – „Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných 
kultúrnych pamiatok za rok 2010.“  

 
Obdobne bolo systematické vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe v prvom rade 

venované najmä účasti na :  
• Adaptačné vzdelávanie - všeobecná časť /v súlade s § 77 ods. 1, písm. a) Zákona 

o štátnej službe/, ktoré absolvovalo 6 štátnych zamestnancov. 
• Priebežné vzdelávanie – zamerané na vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie 

v oblasti činnosti, ktoré štátny zamestnanec vykonáva podľa služobnej zmluvy a to 
realizáciou ako aj účasťou na týchto vzdelávacích aktivitách: 

- metodický deň úradu venovaný implementácii novely Zákona o ochrane pamiatkového 
fondu, 

- akreditovaný kurz „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“,  
- riešenie konfliktov a mediácia v praxi verejnej správy 
- odborný seminár „Dozor prokurátora a prostriedky prokurátorského dozoru“,  
- Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe 

právnych predpisov pre národnú úroveň SR. 
 

  
Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 

konferenciách, workshopoch, sympóziách, kolokviách s aktívnou prezentáciou našich 
poznatkov a výskumov, seminároch, metodických dňoch ako aj odborných prednáškach („Z 
denníka súdneho znalca,“ „Príčiny zavĺhania historických stavieb, spevnenie a doplňovanie 
omietok, hydrofobizácia a fasádne nátery,“ „Uplatňovanie plechovej krytiny Rheinzink na 
pamiatkových objektoch“).    
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4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady: 
 
STÁLE ČINNOSTI: 

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

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

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

 
 

Úlohy realizované PÚ SR v roku 2011 mimo kontraktov na rok 2011 
� zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. (PHÚ č. 4/2011) 
� spolupráca na vedecko-výskumných projektoch Agentúry pre vedu a výskum. (PHÚ č. 

5d/2011) 
� príprava teoretických, metodologických a koncepčných materiálov 
� realizované pamiatkové výskumy 
� spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 
� činnosť Chemicko-technologického oddelenia 

 
 
� Plán hlavných úloh č. 4/2011  

Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
 
a) Konferencia „Obnova a využitie kaštieľov a kúrií na Slovensku“. 

T: 10/2011 
Z:  ÚVŠS 

Plnenie: 
Konferencia nebola realizovaná z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov MK SR na 

prioritný projekt v r. 2011. 
 

 
� Plán hlavných úloh č. 5d/2011  

Spolupráca na vedecko-výskumných projektoch Agentúry pre vedu a výskum. 
T: 12/2011 

Z: ONKP, OPÚ, OOA, OdGD, KPÚ 
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Plnenie: 
PÚ SR – ONKP: 

Projekt APVV-0375-10 „Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre 
údržbu a obnovu diel modernej architektúry“ v spolupráci s Ústavom architektúry a 
stavebníctva SAV a VŠVU: 
- spracovanie štúdie Architektonický vývoj klimatických kúpeľov v Ľubochni –  26 

normostrán pre časopis Architektúra a urbanizmus 3-4/2011, s.252-273 
- účasť na stretnutiach riešiteľského kolektívu, pracovné porady, výber objektov 
- účasť na prerokovaní podnetu na vyhlásenie budovy Slovenského rozhlasu za NKP 

s vlastníkom objektu, terénne obhliadky + rozpracovanie podkladu na vyhlásenie  
- monitoring vybraných objektov modernej architektúry v meste Martin (druhá budova 

Matice slovenskej, bývalé Štátne reálne gymnázium, Štefánikov ústav, Štátny ústav 
pre zveľaďovanie živností, bývalá Štátna ľudová škola, druhá budova Slovenského 
národného múzea, obytné domy štátnych zamestnancov, obytné domy Tatrabanky, 
obytné domy vojenských gážistov, dom lekára E. Kohna) 

- doplnenie údajov a fotodokumentácie k Súpisu pamiatok na Slovensku  
- obhliadka objektov navrhnutých na zápis do ÚZPF (vila Jána Lepíka + bytové domy 

na Ulici V. P. Tótha) 
- spracovanie článku Kultúra bývania v Martine v období prvej Československej 

republiky pre časopis Pamiatky a múzea – 8 normostrán – v tlači 1/2012. 
- monitoring vybraných objektov modernej architektúry v Trenčianskych Tepliciach 
- vypracovanie návrhu na vyhlásenie budovy Pošty a Malej vodnej elektrárne 

v Trenčianskych Tepliciach,  
- príprava podnetov na vyhlásenie objektov v Trenčianskych Tepliciach za NhNKP. 

PÚ SR OOA: 
 Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu dejín umenia SAV Bratislava 

„ Predrománske a románske umenie na Slovensku“. 
V rámci práci na projekte sa v roku 2011 uskutočnilo spracovanie výsledkov 

bibliografického a archívneho výskumu v slovenských a zahraničných archívoch k danej téme 
a zadaným heslám do publikácie Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny 
architektúry. Spracovateľka za PÚ SR Henrieta Žažová spracovala podklady k týmto 
objektom: Malé Kosihy (rotunda sv. Michala archanjela), Bíňa (bývalý kláštor premonštrátov 
s Kostolom Panny Márie), Diakovce (bývalý benediktínsky Kostol Panny Márie), Kláštor pod 
Znievom (bývalý premonštrátsky kláštor s Kostolom Panny Márie), Leles (kláštor 
premonštrátov s Kostolom sv. Kríža). Pokračuje príprava hesiel do korpusu predrománskeho 
a románskeho umenia na Slovensku. 
PÚ SR – OPÚ: 

V zmysle znenia Zmluvy o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie 
projektu Archeologická chronometria na Slovensku č. APVV-0598-10 (ďalej len „Projekt“) 
uzatvorenej medzi riešiteľskou organizáciou – nositeľom a koordinátorom projektu, ktorou je 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta (ďalej len „riešiteľská organizácia“) 
a spolu riešiteľskou organizáciou, ktorou je Pamiatkový úrad  SR.   

Zodpovednou osobou za riešenie projektu je Mgr. Renáta Glaser-Opitzová.   
Činnosti za rok 2011: 
Zodpovedná osoba zo spolu riešiteľskej organizácie spolupracujúca v rámci Projektu 

odpracovala na Projekte za rok 2011 v zmysle Prílohy č. 1, str. 12 Zmluvy o Projekte celkovo 
125 hodín, t. je. 20,5 pracovných dní pri mapovaní a odbere vzoriek driev (dendrovzoriek) na 
území Slovenska počas služobných ciest zodpovednej osoby na hrade Čierny hrad v obci 
Zlatno a na hrade Ľubovňa v Starej Ľubovni počas trvania archeologických výskumov, 
v rámci ktorých boli objavené zvyšky driev v archeologických nálezových situáciách.  
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Odobraté vzorky sú zatiaľ uložené v depozitároch inštitúcie, ktorá vykonávala 
archeologické výskumy a budú v roku 2012 odovzdané riešiteľskej organizácii na analýzu.  
 
� Činnosť Chemicko-technologického oddelenia 

 
Realizované analýzy, výskumy a rozbory 
Akcie z roku 2010, fakturované v roku 2011 
Spolu realizovaných 8 akcií v celkovej fakturovanej sume 1440,0 € 

Por.č
. 

Číslo 
akcie 

Lokalita Objednal 
Názov akcie 

Číslo 
faktúry 

Suma 
€ 

1. 91/10 Sedmerovec M. Keleši nástenná maľba 0111210/OF 114,- 
2. 95/10 Močenok V. Mýtnik kostol sv. Klimenta 1211210/OF 120,- 
3. 99/10  A.Španová olejomaľba na plátne 0711210/OF 80,- 
4. 106/10  Š. Siváň polychrómia anjela 0411210/OF 80,- 
5. 116/10 Horné Jaseno P.Mlich epitaf 1711210/OF 215,- 
6. 118/10 Komárno STU Stará pevnosť, omietky 0911210/OF 495,- 
7. 119/10 Bíňa Hrachovský rotunda 0211210/OF 148,- 
8. 123/10 Bratislava M.Pichová vlhkosti, vodivosti 2811210/OF 188,- 
 
Akcie realizované v roku 2011 

Por
.č. 

Číslo 
akcie 

Lokalita Objednal 
Názov akcie 

Číslo 
faktúry 

Suma 
€ 

1. 1/11 Kremnica P. Ševčík bočné oltáre, kostol sv. Františka 0511210/
OF 

360,00 

2. 2/11 Bardejov Kutný gotický oltár sv. Kríža, sochy rozprac.  
3. 3/11 B.Štiavnica Patsch akvarel František Jozef rozprac.  
4. 4/11 Jacovce M.Mikuláš socha sv. Jána Nepomuckého 1511210/

OF 
165,00 

5. 5/11 Sp.Kapitula J. Voško povrchová úprava lavice 0311210/
OF 

40,00 

6. 6/11 Mariánka M.Černák oltár sv. Jozefa a Joachima 0611210/
OF 

160,00 

7. 7/11  Schomburg vlhkosti, soli 0811210/
OF 

63,00 

8. 8/11 Kremnica P.Ševčík obraz Zasnúbenie sv. Františka s 
chudobou 

5611210/
OF 

160,00 

9. 9/11 Čunovo P.Ševčík soli 5611210/
OF 

17,00 

10. 10/11  P.Ševčík obraz Snímanie z kríža 5611210/
OF 

80,00 

11. 11/11 Hrádok J.Bako soli 1011210/
OF 

68,00 

12. 12/11  Shomburg vlhkosti, soli 1111210/
OF 

42,00 

13. 13/11  F.Tokoly vlhkosti, vodivosti 1311210/
OF 

12,00 

14. 14/11 Trnové J.Dorica strop dreveného kostola 1411210/
OF 

200,00 

15. 15/11 Blatnica J.Dorica rotunda sv. Juraja 361110/O
F 

80,00 

16. 16/11 Nižná ŠuňavaI.Krajčo retábulum hlavného oltára 1911210/ 240,00 
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OF 
17. 17/11 Bratislava S.Poórová gobelín 1811210/

OF 
100,00 

18. 18/11 Bratislava SNM BA obraz Kristus v Emauzoch 3911210/
OF 

80,00 

19. 19/11 Bojnice SNM Bojnice sochy Panny Márie a sv.Jána apoštola 41/11210/
OF 

400,00 

20. 20/11 Bratislava SNG BA tabuľová maľba  7311210/
OF 

335,00 

21. 21/11 Malacky J.Bako soli 1611210/
OF 

136,00 

22. 22/11 Kostolište J. Bako soli 1611210/
OF 

 

23. 23/11 Komjatice M.Pichová vlhkosti, vodivosti 2811210/
OF 

56,00 

24. 24/11 Chtelnica B.Vilím hlavný oltár, kostol sv. Trojice 2011210/
OF 

120,00 

25. 25/11 Dražkovce J.Hromada oltár sv. Heleny rozprac.  
26. 26/11 Dražkovce J.Hromada oltár sv. Heleny rozprac.  
27. 27/11 Nitra J.Hromada kostol sv. Ladislava, hlavný oltár 381110/O

F 
400,00 

28. 28/11 Martin J.Hromada Bolestný Kristus 351110/O
F 

80,00 

29. 29/11 Bratislava SNA atramenty rozprac.  
30. 30/11 Rumanová M.Pichová vlhkosti, vodivosti 2811210/

OF 
72,00 

31. 31/11 Komjatice M.Pichová vlhkosti, vodivosti 2811210/
OF 

48,00 

32. 32/11  ATRO vlhkosti, soli 2211210/
OF 

21,00 

33. 33/11 Čunovo P.Ševčík náhrobný kameň na fasáde 5611210/
OF 

40,00 

34. 34/11 Dolné 
Krškany 

J.Bako soli 2311210O
F 

136,00 

35. 37/11 Starý Tekov M.Pichová vlhkosti, vodivosti 2811210/
OF 

16,00 

36. 38/11 Zvolen Mesto Zvolen Pustý hrad, omietky 2711210/
OF 

150,00 

37. 39/11  Cemix vlhkosti, soli 2111210/
OF 

51,00 

38. 40/11  Cemix vlhkosti, soli 2411210/
OF 

51,00 

39. 41/11  Cemix vlhkosti, soli 2411210/
OF 

85,00 

40. 42/11 Leopoldov T.Kucman mariánsky stĺp, soli, fareb. vrstvy 3111210/
OF 

248,00 

41. 43/11 Tisovec J.Bako soli 2511210/
OF 

85,00 

42. 44/11 Kežmarok VŠVU gotický oltár 5911210/
OF 

720,00 

43. 45/11 Liptovský Liptovská RTG 2611210/ 40,00 
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Mikuláš galéria OF 
44. 46/11 Bratislava A.Blonská historická zástava 3211210/

OF 
42,00 

45. 47/11  Schomburg vlhkosti, soli 3011210/
OF 

95,00 

46. 48/11 Bratislava M.Pichová vlhkosti, vodivosti, výkvety, soli 4211210/
OF 

294,00 

47. 49/11 Bernolákovo M.Pichová vlhkosti, vodivosti 4211210/
OF 

131,00 

48. 50/11  Cemix vlhkosti, soli 2911210/
OF 

51,00 

49. 51/11 Nitra J.Janda Biskupský palác, vstupná brána 4011210/
OF 

160,00 

50. 52/11 Bratislava M.Pichová vlhkosti, vodivosti 4211210/
OF 

54,00 

51. 53/11 Višňové P.Koreň oltárny obraz 3711210/
OF 

80,00 

52. 54/11 Bratislava M.Pichová soli 4211210/
OF 

51,00 

53. 55/11 Lad. Vieska I.Hovorič kamenná socha Immaculaty 4511210/
OF 

160,00 

54. 56/11 Bratislava Moderna s.r.o analýza parapetných plechov 3411210/
OF 

68,00 

55. 57/11 Košice J.Bako stanovenie solí 3311210/
OF 

323,00 

56. 58/11 Pezinok M.Pichová vlhkosti, vodivosti 4211210/
OF 

64,00 

57. 59/11 N.Hrabovec J. Bako stanovenie solí 3311210/
OF 

102,00 

58. 60/11 Bratislava M.Schmuck vlhkosti a soli  38,00 
59. 61/11 Spišská 

Kapitula 
Š.Siváň slnečné hodiny 4411210/

OF 
51,00 

60. 62/11 Záblatie P.Koreň slnečné hodiny rozprac.  
61. 63/11  Schomburg vlhkosti, soli 4311210/

OF 
42,00 

62. 64/11 Zolná A.Mézes kostol sv. Mikuláša, nástenné maľby 5011210/
OF 

80,00 

63. 65/11 Div.N.Ves A.Okša kostol Najsv. Trojice, hl. oltár 5111210/
OF 

45,00 

64. 66/11 Diviaky 
N.Nitricou 

A.Okša kostol Všetkých svätých, dvere 5111210/
OF 

45,00 

65. 67/11 Bojnice A. Okša zimná záhrada 5111210/
OF 

40,00 

66. 70/11 Bojnice G.Pösová diviak, petrografia rozprac.  
67. 71/11 Rimavská 

Baňa 
M.Janšto  rozprac.  

68. 72/11 Marianka M.Pichová nasiakavosť kameňa rozprac.  
69. 73/11  Schomburg vlhkosti a soli 4711210/

OF 
84,00 

70. 74/11 Košice P.Gomboš kostol Sv. Antona Pad. 6511210/
OF 

400,00 



  98 

71. 75/11 Bratislava GMB ikony 7111210/
OF 

210,00 

72. 76/11  Č.Kameň SNM portrét Fr. Lotrinského rozprac.  
73. 77/11a Bratislava GMB maľba Panna Mária Ochrankyňa 7211210/

OF 
137,00 

74. 77/11b Bratislava GMB obraz Talianska krajina 7011210/
OF 

108,00 

75. 78/11 Palárikovo A.Mézes kostol sv. Jána Nep., hlavný oltár 4911210/
OF 

395,00 

76. 79/11 Jedlinka Ľ.Cáp ikona Pantokrator 5311210/
OF 

135,00 

77. 80/11 Bratislava M.Pichová vlhkosti, vodivosti, výkvet rozprac.  
78. 81/11 Modra J.Fečo kostol sv. Jána Krstiteľa, nást. maľby 6211210/

OF 
210,00 

79. 82/11 Nitrianska 
Blatnica 

J.Dorica rotunda sv. Juraja 5211210/
OF 

62,00 

80. 83/11 Bratislava M.Pichová vlhkosti, soli, výkvety 5411210/
OF 

85,00 

81. 86/11 Bratislava M.Šurin hrad, nástenná výzdoba 7511210/
OF 

225,00 

82. 87/11 St.Halič M.Keleši kostol sv. Juraja 6311210/
OF 

240,00 

83. 89/11 Livina P.Koreň kostol sv. Štefana Kráľa rozprac.  
84. 90/11 Kameňany P.Koreň kostol ev.a.v., pigmenty rozprac.  
85. 91/11 Lipovník G.Pösová kazateľnica rozprac.  
86. 92/11 Bratislava I.Cebecauer vlhkosti, soli rozprac.  
87. 93/11 Vyhne P.Ševčík kostol sv. Michala arch., oltár 5811210/

OF 
360,00 

88. 94/11 Košice Villard  Jakabov palác 6411210/
VP1 

120,00 

89. 95/11  J.Vereecke  SEM-EDS analýza 4811210/
OF 

240,00 

90. 96/11  Schomburg vlhkosti a soli 6711210/
OF 

68,00 

91. 97/11 Modra J.Bako stanovenie solí 5511210/
OF 

85,00 

92. 98/11 Modra J.Bako stanovenie solí 5511210/
OF 

136,00 

93. 101/11 Vyhne V.Mýtnik kostol sv. Michala arch., oltár 5711210/
OF 

160,00 

94. 102/11 Gelnica Restauro 
Atelier 

kostol Nanebovzatia P.M, portál 6111210/
OF 

45,00 

95. 103/11 Markušovce M.Pichová výkvet 5411210/
OF 

10,00 

96. 104/11 Most J.Puškár kostol Najsv. Srdca Ježišovho 6011210/
OP 

90,00 

97. 105/11 Bošany M.Mikuláš socha sv. Floriána rozprac.  
98. 106/11 Žilina  Gregorek nástenná maľba rozprac.  
99. 107/11 Bratislava M.Pichová vlhkosti, vodivosti, výkvet 6811210/

VP1 
82,00 

100. 108/11 Kopčany M.Pichová vlhkosti, vodivosti, 6811210/ 148,00 
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výkvety,nasiakavosť VP1 
101. 109/11 Zlaté 

Moravce 
M.Mikuláš kamenná tabuľa rozprac.  

102. 110/11 St.Ľubovňa M.Janšto hl. oltár, hradná kaplnka 7411210/
OF 

120,00 

103. 111/11 Nemčice G.Pösová oltár rozprac.  
104. 112/11 Štítnik M.Pichová vlhkosti, vodivosti, výkvety, soli 6911210/

OF 
349,00 

105. 113/11 Malacky J.Bako stanovenie solí 6611210/
OF 

119,00 

106. 114/11 Veľký Šariš P.Gomboš kaplnka sv. Kunhuty rozprac.  
107. 115/11 Bratislava P.Ševčík Pálfyho palác rozprac.  
108. 116/11  P.Ševčík olej, RTG rozprac.  
109. 117/11 Nitra J.Janda omietky rozprac.  
110. 118/11 Žilina J.Dorica katedrála Najsv. Trojice,nástenná 

maľba 
rozprac.  

111. 119/11 Humenné  Ľ.Cáp kaštieľ, nástenná výzdoba rozprac.  
112. 120/11  Schomburg vlhkosti, soli 6711210/

OF 
 

113. 121/11 Bratislava Ľ.Sabo kostol sv.Martina, polychr.  na kameni rozprac.  
114. 122/11 B.Štiavnica J.Fečo kaplnka sv. Anny, petrografia rozprac.  
115.   124/11N. Zámky M.Borkowska olej na plátne rozprac.  
116. 125/11 Pukanec M.Brimichová 3x rtg tab. maľba rozprac.  

Spolu realizovaných a rozpracovaných 116 akcií v celkovej fakturovanej sume 11596,0 € 
 
Akcie pre ORA, metodická pomoc PÚ a KPÚ, spolupráca s VŠVU 
číslo akcie lokalita objednal názov akcie  

35/11 Levoča ORA Levoča gotické pastofórium 
36/11 Prešov KPU Prešov Caraffova väznica 
68/11 Rakúsy ORA Bratislava krídlový oltár 
69/11 Trnava ORA Bratislava kostol sv. Heleny, oltár Krista Trpiteľa 
84/11 B.Štiavnica ORA Bratislava dolný kostol, meranie vlhkosti 
85/11  PÚ SR monitoring drevených kostolov 
88/11 Kostoľany pod 

Trib. 
ORA Levoča kostol sv. Juraja, omietky a farebné vrstvy 

99/11 Hr.Roztoka ORA Bratislava ikonostas 
100/11 St.Ľubovňa ORA Bratislava drevené sochy - 2 zbrojnoši 
123/11 Poprad Veľká ORA Levoča kostol sv. J.Evanjelistu, got. pastofórium 

Spolu  realizovaných 10 akcií  (bez fakturácie) v sume cca. 5009 € 
 
� Teoretické, metodologické a koncepčné materiály 
Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania  a prípravy žiakov na výkon povolaní 

a odborných činností v rezorte kultúry – podklady za oblasť ochrany pamiatkového fondu pre 
MK SR (Orosová). 
 
� Výskumy  

a) Výskum architektonicko-historický: 
KPÚ Žilina: 
� Liptovský Mikuláš – vila s areálom, ÚZPF 11720/1-3 – zámer obnovy 
� Vyšný Kubín, kaštieľ a park, ÚZPF 260/1-2 – zámer obnovy 
� Veličná, kaštieľ, ÚZPF 257/0, súp. č. 1 - zámer obnovy 
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� Žilina, synagóga, ÚZPF 1398/0 - zámer obnovy 
� Lietava, hrad, ÚZPF 1352/7, Palác hradný II 
� Sklabinský Podzámok, hrad, ÚZPF 620/1-17 - zámer obnovy, rozhodnutie 
� Diviaky, park pri kaštieli, ÚZPF 540/2, KN 553/7,8,14, 554, 555, 559 
� Oravská Poruba - Gäcel, miesto pamätné a tabuľa, ÚZPF 3136/0, KN 523/1,2 
� Liptovský Ján, kaštieľ, ÚZPF 10547/0, KN 472/1 - zámer obnovy 
� Teplička nad Váhom, kaštieľ, ÚZPF 1381/0 - zámer obnovy 
� Lietava, hrad, ÚZPF 1352/1-22, KN 1243/3 - zámer obnovy 
� Martin, Ul. M.R. Štefánika č. 11, budova administratívna pamätná (I. Matica Slovenská), 
č. ÚZPF 573/1-4 – zámer obnovy  

KPÚ Prešov: 
� čiastkový s cieľom ozrejmenie farebnosti fasád (Bardejov, Radničné nám. č. 18 – Mgr. J. 

Ličková). 
KPÚ Košice: 
� Zameranie časti juhozápadnej dvorovej fasády ortodoxnej synagógy na Zvonárskej ulici 

v Košiciach ako podklad pre spracovanie doplnku pamiatkového architektonicko-
historického výskumu: „Balkón južnej fasády“, ktorý spracovala: Mgr. Kristína 
Zvedelová, PhD. august/september 2011 – Hrabinská. 

 
b) Výskum urbanisticko-historický: 

PÚ SR, Odbor pamiatkových území: 
� Návrh pamiatkovej zóny Partizánske. 
KPÚ Trenčín: 
� Pamiatková zóna Nitrianske Pravno. 
 
c) Výskum archeologický: 

PÚ SR, Odbor pamiatkových území: 
� začatie 1. etapy archeologického výskumu na NKP hrad Gýmeš, objednávateľ Občianske 

združenie Leustach (Jaššo); 
� NKP Čierny hrad – pokračovanie archeologického výskumu (výskumná dokumentácia sa 

spracováva, Glaser-Opitzová); 
� Chotín - narušená archeologická lokalita – nedeštruktívny výskum (výskumná 

dokumentácia sa spracováva spolu s Mgr. Paterkom); 
� NKP hrad Ľubovňa – výskum II. nádvoria hradu (výskumná dokumentácia sa spracováva) 
� Šarovce, Želiezovce - narušená archeologická lokalita –nedeštruktívny výskum 

(výskumná dokumentácia sa spracováva). 
KPÚ Bratislava: 
� Pamiatková obnova kostola sv. Klementa v Močenku, etapa: Pamiatkový archeologický 

výskum, ÚZPF č. 1545/1. Konzultant výskumu (Prášek, Baxa); 
� Revízny výskum Rotundy na Trenčianskom hrade ( v spolupráci s D. Nipčovou z KPU 

Trenčín a Trenčianskym, múzeom Trenčín) a aktualizácia dokumentácie výskumu 
Horného hradu. (Baxa); 

� Záchranný archeologický výskum na stavbe čistiareň odpadových vôd Holíč. Projekt 
výskumu (pre COMBIN Banská Štiavnica) (Baxa); 

�  Archeologický výskum pri výstavbe IBV Rusovce – Tehelný hon (Prášek, Bukovčanová); 
� Archeologický výskum pri mestskom opevnení, Staromestská ul., Bratislava (Prášek). 
� Starý Tekov, okres Levice, kostol Nanebovzatie P. Márie, archeologický výskum, 

november a december; 
� Močenok, okres Šaľa, Kalvária, ukončenie výskumnej sezóny archeologického výskumu, 

24.11.2011,  (Prášek); 
� Kopčany, okres Skalica, archeologický výskum, august;  
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� Sliač, časť Sampor, okres Zvolen, neznáma sakrálna architektúra a záverečná odborná 
komisia, archeologický výskum, júl (Prášek). 

KPÚ Trnava: 
� Archeologický výskum v exteriéri r. kat. kostola Sv. Petra a Pavla v Cíferi Páci (máj – jún 

2011) (Grznár, Čáni pod vedením PhDr. Baxu); 
� Hrad Branč, Archeologický výskum mosta a brány do stredného hradu, terénna časť, (júl - 

október 2011) (Grznár, Čáni, Zelina pod vedením PhDr. Baxu). 
KPÚ Nitra: 
� Oponice - Kostol Svätého Petra a Pavla, interiér – 10.02.2011, 11.02.2011, 03.03.2011, 

04.03.2011 (Bisták, Gróf, Pavlovič);  
� Hostie - Hrad Hrušov, sondážne a dokumentačné práce– 18.04.2011, 19.04.2011 ( Bisták, 

Gróf, Pavlovič); 
� Podhorany - Sokolníky – revízny výskum NKP základy kostola sv. Michala (Bisták, Gróf,  

Pavlovič), jún - november 2011; 
� Nitra – Šindolka  - terénna prospekcia a povrchový zber na archeologickej lokalite (Bisták             

v   spolupráci   s  Dr. M. Bielichom, AÚ SAV v Nitre), 24.2.2011, 
KPÚ Žilina: 
� Terénna archeologická prospekcia, zamerania archeologických lokalít a vyhodnotenia 

archeologického potenciálu územia Hornej Oravy (M. Furman). Projekt je dočasne 
pozastavený z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov.  

KPÚ Banská Bystrica: 
� Stredoveký kostol v Sampore (Brezňanová,  Miňo); 
� Hrad Gýmeš (Brezňanová,  Miňo); 
� Zaniknutý kostol sv. Michala archanjela v Sampore (Brezňanová,  Miňo). 
KPÚ Košice: 
� Bitka pri Rozhanovciach v r.1312 – archeologický výskum lokality 2011/2012: návrh 

projektu (v spoluautorstve: M. Ďurišová - D. Gašaj, Východoslovenské múzeum Košice); 
január 2011. 

� vedenie a realizácia archeologického výskumu v lokalite Ražňany – Farské, 8.8.2011- 
9.9.2011 (Karabinoš); 

� vedenie a realizácia archeologického výskumu v lokalite Levoča –                                            
Žiacka 7, október 201 (Karabinoš). 

 
d) Výskum archívno-historický 

PÚ SR OOA: 

KPÚ Bratislava: 
� doplnenie archívneho výskumu areálu Pivovar STEIN v Bratislave (výskum začatý v roku 

2009). Správa je obsiahnutá v podkladoch na vyhlásenie „Pivovar STEIN, 3 pamiatkové 
objekty“. Doplnenie pre spracovanie podkladov na základe rozhodnutia MK SR. 
(Habáňová). 

KPÚ Trnava: 
� archívny výskum mestského opevnenia Skalica ako podklad pre spracovanie zásad na 

obnovu NKP (Kondlová, Žemberová); 
� archívny výskum k Mestskému parku v Piešťanoch (Kondlová); 
� Pamiatky  trnavského kraja, Budapešť (Petrovič). 

� Vznik a činnosť Slovenského pamiatkového ústavu vo fonde Povereníctva školstva 
Slovenského národného archívu (Orosová). 

� Dom na Laurinskej 19 v Bratislave – archívna rešerš pre pamiatkový výskum (Orosová). 
� Kostol sv. Mikuláša biskupa v Sazdiciach vo svetle archívnych prameňov (Žažová). 
� K dejinám sakrálnych stavieb v Starom Tekove (Žažová). 
� Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach (Žažová). 
� Premonštrátsky kláštor blahoslavenej Panny Márie v Bíni (Žažová). 
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KPÚ Žilina: 
� Vyšný Kubín, kaštieľ a park, ÚZPF 260/1-2 
� Žilina, bývalé reálne gymnázium, ÚZPF 1348/0 - zámer obnovy 
� Liptovský Mikuláš, vila s areálom, ÚZPF 11720/1-3 - zámer obnovy 
� Žilina, synagóga, ÚZPF 1398/0 - zámer obnovy 
 
e) Výskum historickej zelene 

KPÚ Žilina: 
� Liptovský Mikuláš – vila s areálom, ÚZPF 11720/1-3 – zámer obnovy 
 
f) Celoslovenský výskum/projekt 

PÚ SR – CHTO: 
Pracovníci Chemickotechnologického oddelenia sa aktívne podieľali na vypracovaní 

a následnom podaní dvoch projektov v rámci všeobecnej výzvy Agentúry pre vedu a výskum. 
Obidva projekty v plnej miere využívajú laboratórne zázemie CHTO pri riešení 
predkladaných projektoch, ktorých ťažiskom je interdisciplinárny výskum hmotného 
kultúrneho dedičstva SR. Prvým podávaným projektom, ktorého hlavným riešiteľom je 
CHTO, je „Výskum maliarskych materiálov gotických a neskorogotických umelecko-
historických pamiatok (r.1450-1530) situovaných na území Slovenska“. Spoluriešiteľmi 
projektu sú Geologický ústav Slovenskej akadémie vied a katedra mineralógie a petrológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Cieľom projektu je spracovanie 
archivovaných vzoriek odobratých z gotických a neskorogotických pamiatok v rámci 
Slovenska. Na druhom projekte s názvom „Zachráňme, čo sa zachrániť dá“, ktorého hlavným 
riešiteľom je Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, vystupuje CHTO spolu 
so Slovenským národným archívom v rámci spoluriešiteľského kolektívu. Predmetom 
interdisciplinárneho výskumu, na ktorom sa aktívne budú podieľať pracovníci CHTO, bude 
mikrobiologický a reštaurátorsko-konzervátorsky výskum.  
PÚ SR, ONKP: 
� APVV-0375-10  „Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a 

obnovu diel modernej architektúry“ (spolupráca s Ústavom architektúry a stavebníctva 
SAV a VŠVU). 

 
� Spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 

PÚ SR – CHTO: 
Projekt na medzinárodnú spoluprácu v rámci Project Culture 2000 „A story of Revival“. 

V rámci projektu, ktorý je predkladaný v spolupráci s Národním památkovým ústavem 
v Brne, bude riešený interdisciplinárny výskum „Sala Terena“ vo Valdštejnskej záhrade.   
KPÚ Bratislava: 
� Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.: spolupráca na vedeckovýskumnej úlohe 

GAČR „Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic. Konzultant revízneho 
výskumu. 

� Česko-slovenský nominačný projekt UNESCO Mikulčice –Kopčany. Koordinátor 
slovenskej časti nominačného projektu s Kostolom sv. Margity v Kopčanoch. Príprava 
podania nominačnej žiadosti koncom roka 2012. Člen česko-slovenskej expertnej skupiny. 
Spolupráca s českou stranou na úprave definície mimoriadnej univerzálnej hodnoty 
nominovaného územia podľa pripomienok UNESCO a  analýza  zmien stavu územia 
z hľadiska  manažment plánu z roku 2008 a jeho aktualizácia v spolupráci s Obecným 
úradom Kopčany. 

� Pokračovanie prípravy Katalógu predrománskej architektúry na Slovensku  (Trenčín 
rotunda, Trenčín Skalka, Starý Tekov). Revízia dokumentácie doterajších výskumov. 
Spracovanie materiálu: Jana Maříková-Kubková, Peter Baxa: Stav výskumu 
predrománskej cirkevnej architektúry v Čechách a na Slovensku (4.- pol. 11. stor.). 
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Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.: spolupráca pri pamiatkovej obnove  Kostola 
sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom: príprava podkladov pre dokončenie pamiatkovej 
obnovy kostola.  

� Spolupráca na riešení grantu európskej komisie pre kultúru Culture 2007 „Kolíska 
európskej kultúry 2010-2015 ( získaný pre Pamiatkový úrad SR ako riešiteľa za 
Slovensko na základe  pôvodného československého projektu „Korpus európskej 
architektúry do roku 1000“, časť „Korpus včasnostredovekej architektúry na Slovensku 
a projektu „Francia Media“ spracovaného v roku 2009: rozpracovanie koncepcie 
Náučného chodníka Kostolianskou dolinou a rozpracovanie koncepcie medializácie 
a propagácie kostola ako súčasti European herritage rout  

� Revízny archeologický výskum hradiska Libice. Konzultant výskumu 
� Krajský úrad Západočeského kraje Plzeň: Archeologický výskum kláštora Teplá. Člen 

komisie, konzultant výskumu. Expertná činnosť  v rámci koreferentskej komisie 
Krajského úradu Karlovarského kraja pri archeologickom výskume premonštrátskeho 
kláštora. Zasadanie každé dva mesiace. 

� Projekt CARE - Corpus Architecturae Religiosae Europeae (saec.IV-X) vedený prof. 
Miljenkom Jurkovičom zo Záhrebu, Chorvátsko. Podprojekt Korpus predrománskej 
architektúry na Slovensku. Člen vedeckého výboru projektu CARE /Corpus Architecturae 
Religiosae Europeae (saec.IV-X), 1 zasadnutie v Motovune, Chorvátsko. Referát na 
konferencii projektu CARE v Motovune, Chorvátsko a štúdia pre periodikum Hortus 
artium mediaevalium, Zahreb 2011 
 

� Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 
PÚ SR: 
� Tuhárska: projekt European Heritage Network - HEREIN, organizovaný Radou Európy, 

má slúžiť ako stály a centrálny zdroj informácií o systémoch ochrany kultúrneho 
dedičstva v jednotlivých členských štátoch. Od januára 2011, kedy bolo ukončené 
aktualizovanie databázy HEREIN 2, sa pripravuje nová verzia databázy – HEREIN 3. Po 
pilotnom testovaní jej fungovania v apríli 2011 sa v júni 2011 uskutočnili pracovné 
stretnutia národných koordinátorov HEREIN, ktorých účelom bolo predstavenie novej 
verzie databázy HEREIN a praktická inštruktáž v jej používaní a importe údajov. 
Databázu HEREIN 3 od predošlej verzie odlišuje najmä intenzívnejšie vzájomné 
prepojenie údajov z jednotlivých štátov a zautomatizovanie (zjednodušenie) možností ich 
porovnávania. Zmeny boli vykonané aj v obsahovej štruktúre databázy, ktorá pozostáva 
z nasledovných 7 kapitol: Agents, Knowledge and Protection, Conservation and 
Management, Financial Policy, Access and Interpretation, Digitisation, Legal 
Frameworks. Databáza HEREIN 3 je v súčasnosti sprístupnená národným koordinátorom 
a pripravená na vkladanie údajov. V mesiaci september spustenie prvej fázy on-line 
dostupnosti databázy HEREIN 3. V tejto fáze bude databáza interne prístupná autorským 
kolektívom a expertom HEREIN a bude otvorená návrhom na úpravu a doplnenie. 
Následne by mala byť prístupná verejne prostredníctvom internetovej stránky HEREIN. 
Na základe usmernení z júnového pracovného stretnutia bola za SR vykonaná aktualizácia 
geopolitických údajov a spracováva sa kapitola 1 – Agents (orgány a organizácie 
kompetentné v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva); 

� Jaššo: Cradles of European Culture – participácia na medzinárodnom projekte pod 
vedením PhDr. P. Baxu;  

� Škoviera: „V rámci našej účasti  v projekte CARARE (Connecting ARchaelogy and 
ARchitecture in Europeana), ktorého hlavným cieľom je prezentovať už digitalizované 
kultúrne dedičstvo Európy širokej verejnosti v rámci Europeany, sme v roku 2011 
pripravovali hlavne nový obsah, metadátovú schému a export metadát vo formáte XML 
pre CARARE, Europeanu, Slovakianu a vlastnú prezentáciu na internete.“ 
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KPÚ Žilina: 
� hlasujúci člen Národného komitétu ICOMOS Slovakia a komitétu CIAV (Comité 

International d´Architecture Vernaculaire) (Dudáš). 
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5. Rozpočet organizácie 
                                                                                                                                     (v eurách) 
 
Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2010 

Schválený 
rozpočet 

2011 

Upravený 
rozpočet  

2011 

 
Skutočnosť 

2011 

%  
čerpania 

4:3  

Index 
11/10x100  

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy 
celkom 
z toho: 

 
913 455,86 

 
703 091 

 
703 091 

 
800 446,13 

 
113,85 

 
91,75 

200 Nedaňové 
príjmy  
z toho: 

 
685 731,85 

 
703 091 

 
703 091 

 

 
703 133,09 

 
100,01 

 
102,54 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

 
310 326,84 

 
308 702 

 
308 702 

 
288 139,92 

 
93,34 

 
92,85 

220 Adminin. 
popl. a 
iné popl. 

 
295 136,89 

 
386 000 

 
386 000 

 
382 919,99 

 
99,20 

 
129,74 

230 
Kapitálové 
príjmy 

 
65 100 

 
5 000 

 
5 000 

 
24 500 

 
490,00 

 
37,63 

290 Iné 
nedaň. príjmy 

 
15 168,12 

 
3 389 

  
3 389 

 
7 573,18 

 
223,46 

 
49,93 

300 Granty a 
transfery 

 
227 724,01 

 
0 

 
0 

 
97 313,04 

  
42,73 

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

 
5 594 627,58 

 
5 480 515 

 
5 767 757,02 

 
5 841 219,92 

 
101,27 

 
104,41 

610 
Mzdy,platy 
služ.príjmy 
a OOV  

 
 

2 650 685,84 

 
 

2 366 856 

 
 

2 675 282,77 

 
 

2 699 944,29 

 
 

100,92 

 
 

101,86 
 

620 Poistné a 
prísp. do 
poisť. 

 
927 438 

 
827 217 

 
947 006,79 

 
955 643,32 

 
100,91 

 
103,04 

630 Tovary 
a služby 
z toho: 

 
1 981 596,83 

 
2 211 002 

 
2 122 647,09 

 
2 162 811,94 

 
101,89 

 
109,14 

631 Cestovné 
náhrady 

 
121 964,52 

 
70 000 

 
57 816,74 

 
62 891,31 

 
108,78 

 
51,57 

632 Energie, 
voda 
a komun. 

 
522 981,17 

 
617 686 

 
449 238,33 

 
449 302,23 

 
100,01 

 
85,91 

 
633 Materiál  

 
309 832,72 

 
311 550 

 
304 505,25 

 
304 913,49 

 
100,13 

 
98,41 

 
634 Dopravné 

 
92 832,77 

 
101 807 

 
114 373,48 

 
114 414,08 

 
100,04 

 
123,25 

635 Rutinná 
a štand. 
údržba 

 
222 602,94 

 
434 344 

 
407 787,39 

 
407 787,39 

 
100,00 

 
183,19 
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Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2010 

Schválený 
rozpočet 

2011 

Upravený 
rozpočet  

2011 

 
Skutočnosť 

2011 

%  
čerpania 

4:3  

Index 
11/10x100  

4:1 
a 4 2 3 4 5 6 

636 Nájomné 
za nájom 

 
69 815,72 

 
73 027 

 
84 312,14 

 
84 312,14 

 
100,00 

 
120,76 

 
637 Služby 

 
641 566,99 

 
602 588 

 
704 613,76 

 
739 191,30 

 
104,91 

 
115,22 

640 Bežné 
transfery 
z toho: 

 
34 906,40 

 
75 440 

 
22 820,37 

 
22 820,37 

 
100,00 

 
65,38 

642 Transf. 
jednotl. 
a nezisk. PO 

 
34 886,75 

 
75 307 

 
22 440,69 

 
22 440,69 

 
100,00 

 
64,32 

649 Transf. do 
zahraničia 

 
19,65 

 
133 

 
379,68 

 
379,68 

 
100,00 

 
1932,21 

700 
Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

 
 

2 062 168,21 

 
 

0 

 
 

202 284,22 

 
 

226 131,53 

 
 

111,79 

 
 

10,97 

710 
Obstar.kap. 
aktív 

 
2 062 168,21 

 
0 

 
202 284,22 

 
226,131,53 

 
111,79 

 
10,97 

Výdavky 
celkom   
/ BV + KV / 

 
7 656 795,79 

 
5 480 515 

 
5 970 041,24 
 

 
6 067 351,45 

 
101,63 

 
79,24 

 
 
5. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
 
 
     Schválený rozpočet príjmov bol v sume 703 091,- €. Celkové príjmy za rok 2011 boli 
dosiahnuté v sume 800 446,13 € z toho rozpočtované príjmy odvedené do štátneho rozpočtu 
v sume 703 133,09 € a príjmy z grantov a transferov v sume  97 313,04 € o ktoré môže 
organizácia prekročiť rozpočtové výdavky. 
Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 5 480 515,- €, z toho bežné výdavky 
vo výške 5 480 515 ,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 
     V roku 2011 bolo realizovaných  6 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet 
predstavoval celkové výdavky vo výške 5 970 041,24 €, z toho bežné výdavky vo výške  
5 767 757,02 € a kapitálové výdavky v sume 202 284,22 €. 
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2011 predstavuje sumu 6 067 351,45 €, z 
toho bežné výdavky  5 841 219,92 € a kapitálové výdavky vo výške  2 26 131,53 €. 
Organizácia čerpala celkové výdavky vo výške 99,99 % z upraveného rozpočtu a 1,64 % 
z mimorozpočtových finančných prostriedkov (dary a granty) k 31.12.2011. 
 
Rozpočtovými opatreniami realizovanými v roku 2011 si organizácia riešila presuny v rámci 
rozpočtu výdavkov a uvádzame ich v nasledujúcom prehľade: 
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RO č. Program Účel € 

RO 1/KV 08S0108 Piargská brána – proj. dokumentácia 4 522,00 
 zdroj 131A Havarijný stav kotolne – Poprad 15 000,00 
RO 2 08T0103 Prioritné projekty 40 000,00 

RO č. Program Účel € 
RO 3/KV 08T0103 Rekonštrukcia objektu v Červ. Kláštore 44 804,00 

  Dostavba a prestavba Lazovná, BB 23 800,00 
RO 4 08T0105 presun z programu 08S0108 (mzdy) 40 620,00 
RO 5 08S0108 presun z BV na KV -114 158,22 

RO 5/KV 08S0108 rekonštrukcia Červený Kláštor 13 225,45 
  vyspor. vlast. vzťahov, Žilina 47 000,00 
 08T0103 dofinanc. rekonštrukcie Cukrova, Trnava 47 920,77 
 08T0105 Digitálny pamiat. fond 6 012,00 

RO 6 08S0105 presun z programu 08S0108 (odvody) 14 196,69 
 
 
5. 2. Príjmy organizácie 
 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2011 so skutočnosťou r.2010:   v € 

 
Zdroj  

 
Položka 

 
Názov rozpočtovej položky 

Skutočnosť k 
31.12.2010 

Skutočnosť k 
31.12.2011 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 310 326,84 288 139,92 
111 220 Admin. a iné poplatky a platby 295 136,89 382 919,99 
111 230 Kapitálové príjmy 65 100,00 24 500 
111 290 Iné nedaňové príjmy 15 168,12 7 573,18 
111 200 Nedaňové príjmy 685 731,85 703 133,09 
14 310 Tuzemské bežné granty a transfery 14 036,48 9 717,05 
14 320 Tuzemské kapital. granty a tr. 0 414,97 
14 300 Granty a transfery 14 036,48 10 132,02 
35 310 Tuzemské bežné granty a transfery 22 601,94 0 
35 330 Zahraničné granty 0 9 642,81 
35 300 Granty a transfery 22 601, 94 9 642,81 
37 330 Zahraničné granty 4 425,74 53 390,90 
37 300 Granty a transfery 4 425,74 53 390,90 
72a 310 Tuzemské bežné granty a transfery 0 300 
72a 300 Granty a transfery 0 300 
72c 310 Tuzemské bežné granty a transfery 31 659,85 0 
72c 320 Granty 155 000 23 847,31 
72c 300 Granty a transfery          186 659,85 23 847,31 

 300 Granty a transfery 227 724,01 97 313,04 
   

Celkové príjmy 200 + 300 
 

913 455,86 
 

800 446,13 
      
 
 

V roku 2011 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie vyššie 
v porovnaní s rokom 2010. Toto vyššie plnenie príjmov bolo spôsobené vyšším plnením 
položky 220 a to v podpoložke 223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb.  
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Upravený rozpočet príjmov na rok 2011 bol vo výške 703 091,- €, ktorý organizácia 
prekročila na sumu 703 133,09 €.  
Mimorozpočtové príjmy zdroj 14, 35, 37 a 72 organizácia dosiahla vo výške 97 313,04 €, 
ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu výdavkov použila. 
 
 
 
5. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 

- Rozpočtovú položku 210 Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme 
rozpočtovali v sume  308 702,- €, celkové plnenie je v sume 288 139,92 €, z toho za 
prenajaté nebytové priestory 288 139,92 €.  

- Rozpočtovú položku 220 Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali 
v sume  386 000,- €, plnenie predstavuje  382 919,99 €, z toho za porušenie zákona č. 
49/2002 o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 16 000,- € a plnenie je 
69 667,49 € a za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby 
CHTO a OGD celkom 313 252,50 €. V rámci príjmov z reštaurovania úrad uplatnil § 
22 ods.3 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
realizoval vzájomné započítanie príjmov a výdavkov, ktorou boli refundované 
výdavky – priame náklady na subdodávky a reštaurátorsky materiál. V prípade, ak by 
vzájomný zápočet príjmov a výdavkov nebol realizovaný, nebol by úrad schopný plne 
zabezpečiť financovanie reštaurovania z rozpočtových výdavkov na hlavnú činnosť. 

- Rozpočtovú položku 230 Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 5 000,- €,  
plnenie je 24 500,- €. PÚ SR realizoval odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu 
v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov – nehnuteľnosť v Žiari nad Hronom. 

- Rozpočtovú položku 290 Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 389,- €, 
celkové plnenie je v sume  7 573,18 €, z toho dobropisy za preplatky energií v sume 
7 573,18 €. 

 
5.2.2  Mimorozpočtové prostriedky – zdroj 14, 35, 37 a 72 
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2011 získal v rámci zdrojov 14,35,37 a 72 nasledovné príjmy: 
 

1. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume       9 717,05 € 
- kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume        414,97 € 
2. Zdroj 35 
- kategória 330 Zahraničné granty         9 642,81 € 
3. Zdroj 37 
- kategória 330 zahraničné granty       53 390,90 € 
4. Zdroj 72 A 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume          300,00 €  
5. Zdroj 72 C 

       -    kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume     23 847,31 € 
  
  Spolu mimorozpočtové zdroje         97 313,04 € 

 
Mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu 97 313,04 €. Tieto finančné prostriedky 
predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR a ich použitie 
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analyzujeme v časti 5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a 
programovej štruktúry. 
 
 
5.3 Výdavky organizácie  

 
     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 5 480 510,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške 5 480 510,- €.  
     V roku bolo realizovaných 6 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje 
celkové výdavky vo výške  5 970 041,24 €. 
 
                                                                                         v € 

Program Podprogram € 
08S 08S0108 5 752 687,78 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
5 672 940, 33 

79 747,45 
08T 08T0103 156 524,77 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
40 000,00 

116 524,77 
08T 08T0105 60 828,69 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
54 816,69       
6 012,00   

 
 
5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 

 
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
A. Bežné výdavky  
 

     Za rok 2011 sa bežné výdavky čerpali do výšky 5 672 937,50 €, čo je plnenie na 99,99      
%. V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 
 
 
Ukazovateľ 

Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
2 366 856 

 
2 634 662,77 

 
2 634 662,77 

 
100,00 

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

 
827 217 

 
932 810,10 

 
932 810,10 

 
100,00 

630  Tovary a ďalšie 
       Služby 

 
2 211 002 

 
2 082 647,09 

 
2 082 644,26 

 
99,99 

 
640 bežné transfery 

 
75 435 

 
22 820,37 

 
22 820,37 

 
100,00 

 
       Celkom 

 
5 480 510 

 
5 672 940,33 

 
5 672 937,50 

 
99,99 
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     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z 
bežných výdavkov za rok 2011 sumu   5  672 937,50 €, čo je čerpanie na 99,99  %. 

 
kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      

          
 

Položka 
 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

611 - Tarifný plat 2 241 881 2 093 749,83 2 093 749,83 100,00 
612 – Príplatky 124 941 474 341,52 474 341,52 100,00 
614 – Odmeny 1 66 571,42 66 571,42 100,00 
616 - Doplatok k platu 33 0 0 0 
         
610 – Spolu 

 
2 366 856 

 
2 634 662,77 

 
2 634 662,77 

 
100,00 

 
 K 31. 12. 2011 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 2 634 662,77 € 
a čerpanie vo výške 2 634 662,77 €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený 
v časti Pracovníci a mzdový vývoj.  
 
Rozpočtovým opatrením č. 4/KV list MK-315/2011-103/15404 zo dňa 8. 12. 2011 bol 
upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 267 806,77 €. Tieto finančné prostriedky 
boli určené na dofinancovanie tarifných platov a osobných príplatkov v spojitosti s národným 
projektom.  

 
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP  
  

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
Rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerp 
ania 

k uprav. 
rozpočtu 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
219 606 

 
262 571,81 

 
262 571,81 

 
100,00 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
575 611 

 
638 238,29 

 
638 238,29 

 
100,00 

627 – Príspevok do 
doplnk. dôch. poisťovní 

 
32 000 

 
32 000 

 
32 000 

 
100,00 

 
620 – Poistné a príspevky 

 
827 217 

 
932 810,10 

 
932 810,10 

 
100,00 

 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu, 932 810,10 €  a 
čerpanie za rok 2011 bolo na 100,00 %. Čerpanie poistného zodpovedá objemu miezd. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 4/KV list MK-315/2011-103/15404 zo dňa 8. 12. 2011 bol 
upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 93 598,47 €. Tieto finančné prostriedky 
boli určené na odvody a poistné v spojitosti s národným projektom. 
 
kategória 630 - Tovary a služby  

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

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 
2011 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

630 – Tovary a ďalšie 
služby v tom: 

 
2 211 002 

 
2 082 647,09 

 
2 082 644,26 

 
99,99 

631 Cestovné výdavky 70 000 57 816,74 57 816,74 100,00 
632  Energie, voda 
a komunikácie 

 
617 686 

 
449 238,33 

 
449 238,33 

 
100,00 

633  Materiál a služby  311 550 304 505,25 304 505,25 100,00 
634  Dopravné 101 807 114 373,48 114 373,48 100,00 
635  Rutinná 
a štandardná údržba 

 
434 344 

 
407 787,39 

 
407 787,39 

 
100,00 

636  Nájomné za 
prenájom 

 
73 027 

 
84 312,14 

 
84 312,14 

 
100,00 

637  Tovary a ďalšie 
služby 

 
602 588 

 
664 613,76 

 
664 610,93 

 
99,99 

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

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

v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o 
čerpaní prostriedkov na zahraničné pracovné cesty je  uvedený v tabuľke č. 7. 

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

 
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2011 udáva nasledujúca tabuľka: 
 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v € 
za rok 2010 

Čerpanie v € 
za rok 2011 

Elektrická energia 129 768,42 156 482,35 
Plyn 169 800,94 187 113,12 
Vodné a stočné 12 863,86 13 479,08 
Spolu 312 433,22 357 074,55 
 
Z prehľadu čerpania výdavkov na energie je možné vidieť zvýšené čerpanie v porovnaní 
s rokom 2010 čo bolo spôsobené zvýšením cien energie a uvedením do prevádzky 
zrekonštruovaného objektu Kačerov majer v Trnave, ktorý je novým sídlom KPÚ Trnava. 
� položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie predstavuje reštaurátorský materiál.  
� položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy, 

ktoré vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú 
spojené so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. V tejto 
sävislosti dávame do pozornosti, že je nutné realizovať obnovu autoparku, pretože opravy 
starých a značne opotrebených motorových vozidiel sú z hľadiska ekonomického 
nerentabilné a predražujú nám výdavky na dopravu. 
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Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2011 

 
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. 

obd. 
 za rok 2010 (v lit./€) 

 Skutočnosť sledov. 
obd. 

 za rok 2011 (v lit./€) 
 litre € litre € 
Benzín 48 276,50 60 182,85 45 836,28 66 487,13 
Nafta  3 296,89 3 683,56 5 586,63 7 696,37 
Spolu 51 573,39 63 866,38 51 422,91 76 183,50 
 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšené čerpanie výdavkov na benzín, čo bolo 
spôsobené zvýšením cien PHM v roku 2011. Zvýšené čerpanie nafty súvisí s bezodplatným 
prevodom automobilov s dieselovými motormi.   
 
� položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006).  
 

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

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

 
kategória 640  - Bežné transfery  
 
V tejto kategórii bol schválený rozpočet 22 820,37,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo 
nasledovné: 
 
podpoložka 642 006 Na členské príspevky                    77,00 € 
podpoložka 642 012 Na odstupné                         10 425,00 € 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                    5 016,12 € 
podpoložka 642 015 Na nemocenské                6 922,57 € 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii        379,68 €           
 
Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 
   

B. Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu boli rozpočtovým opatrením č. 1/KV, list č. MK-315/2011-103/5151 
pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky zdroj 131A, v podprograme 08S0108 – 
Ochrana pamiatkového fondu, kat. 700 kapitálové výdavky v celkovej sume 19 522,- €. Tieto 
finančné prostriedky boli uvoľnené z viazania z roku 2010 a boli účelovo určené nasledovne: 

- Piargská brána  - prípravná a projektová dokumentácia      
- Havarijný stav kotolne  Spišská Sobota – rekonštrukcia kotolne  
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Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Program 08S0108 Podpoložka 
Rozpočet    
      v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2011 
 716 32 130 32 130 
 717 002 5 499,88 5 498,52 
Spolu  37 629,88 37 628,52 
 
      
5.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 

 
A. Bežné výdavky 

 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č.2 – list MK - 315/2011-103/6428 zo dňa 9. mája 2011 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba 
a implementácia politík,  podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 
630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 40 000,- € účelovo určenú v rámci prioritných projektov 
v r. 2011 na financovanie týchto aktivít: 
 
� Revízia pamiatkových území a aktualizácia a spracovanie zásad pamiatkovej 

ochrany 
 

Vecné zhodnotenie: 
Cieľom projektu je ďalej zabezpečovať pre všetkých 110 pamiatkových území platné Zásady 
pamiatkovej ochrany ako nástroj pre metodické usmerňovanie pamiatkovej ochrany, obnovy a 
prezentácie pamiatkových hodnôt dotknutého územia, ako aj relevantný odborný podklad pre 
spracovávanie územnoplánovacej dokumentácie dotknutých území. V danom období sa práce 
sústredili dvoma smermi - na dopracovávanie rozpracovaných a v komisii už v 
predchádzajúcom období pripomienkovaných zásad a na sústreďovanie a rozpracovávanie 
odborných podkladov, ako aj prácu v teréne, zamerané na prípravu nových, resp. na aktualizáciu 
už zastaralých zásad. Spracované materiály sú postupne predkladané na posúdenie 
Odbornometodickej komisii, kde hodnotenia pripravujú zamestnanci PÚ SR. Je potrebné 
podotknúť, že napriek úsiliu PÚ SR sa nepodarilo do práce viac zaangažovať externé prostredie, 
ktorého finančné požiadavky vysoko prekračujú ponúkanú možnosť na jednej strane, na strane 
druhej zadávanie takéhoto objemu prác si vyžaduje väčšie časové nároky ako jeden rok.    
 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 2 v sume 30 000,- bol dodržaný.  
 
� Odborné podujatia – konferencie, semináre 
Vecné zhodnotenie: 
PÚ SR v roku 2011 oslávil 60. výročie svojho vzniku. V dňoch 1. a 2. decembra 2011 pripravil 
pre svojich zamestnancov a pozvaných hostí prezentáciu svojej činnosti za celé toto obdobie.                                                            
 
Ekonomické zhodnotenie: 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
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ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 2 v sume 10 000,- bol dodržaný. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
                                                                                          v € 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2011 
 637 001 30 000 30 000 
 637 011 10 000 10 000 
Spolu  40 000 40 000 
  
 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č. 4 list MK-315/2011-103/15404 zo dňa 8. 12. 2011 bol upravený 
rozpočet  o sumu 40 620,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené  na hmotnú stimuláciu 
zamestnancov pracujúcich na príprave národného projektu v rámci Opis – mimoriadne 
odmeny. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 6  list MK-315/2011-103/18010 zo dňa 28. 12. 2011 bol upravený 
rozpočet o sumu 14 196,69 €. Tieto finančné prostriedky boli určené  na odvody a poistné 
k mzdám v súvislosti s prípravou národného projektom. 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
              v € 

Program 08T0105 Položka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2011 
 610 40 620,00 40 620,00 
 620 14 196,69 14 196,69 
Spolu  54 816,69 54 816,69 
 
 

B. Kapitálové výdavky 
 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č. 3/KV, list č. MK-315/2011-103/11555 boli pridelené finančné 
prostriedky na kapitálové výdavky v sume 68 604,- €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo 
určené na realizáciu projektovej dokumentácie nasledovne: 
� Rekonštrukcia historického objektu Červený Kláštor    
� Dostavba a prestavba meštianskeho domu Lazovna 8, Banská Bystrica  
 
Rozpočtovým opatrením č. 5/KV list MK-315/2010-103/14 940 bol upravený rozpočet  
o sumu 47 920,77 €. Tieto finančné prostriedky boli určené  na rekonštrukciu objektu 
Cukrova 1, Trnava, ktorý bol v marci 2011 čiastočne skolaudovaný (bez rekonštrukcie 
podkrovia) a následne sprevádzkovaný. 
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Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Program 08T0103 Položka 
Rozpočet     
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12.  
     2011 

Rekonštrukcia objektu  ČK 716 44 804,00 44 804,00 
Dostavba a prestavba Lazovna, BB 716 23 800,00 23 800,00 
Rekonštrukcia objektu  Cukrová, Trnava 716 47 920,77 47 920,77 
Spolu  116 524,77 116 524,77 
 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č. 5/KV list MK-315/2010-103/14 940 bol upravený rozpočet  
v podprograme 08T0105 o sumu 6 012,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené  na 
vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov pre realizačný 
digitalizačný tím v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, národného 
projektu Digitálny pamiatkový fond. 
                                                                                              v € 

Program 08T0105 Položka 
Rozpočet     
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12.       
     2010 

Digitálny pamiatkový fond 716 6 012,00 6 012,00 
Spolu  6 012,00 6 012,00 
 
 
5.3.3 Analýza výdavkov na prevádzku budov 
 
     Pamiatkový úrad SR má v správe 27 budov. Náklady súvisiace s prevádzkou a správou 
týchto budov uvádzame v tabuľke č. 8. 
 
5.3.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky   

 
- zdroj 14  – Moderná architektúra – grant SAV     
- zdroj 14 -  Archeologická chronometia na Slovensku – grant SAV 
- zdroj 14 – Zborník – grant od mesta Trnava 
- zdroj 14 – 312 – Zborník – grant od mesta Nitra 
- zdroj 14 – 312 – Zborník – grant od Nitrianskeho samosprávny kraj 
- zdroj 35 – 331 – grant – CARARE - európska komisia  
- zdroj 37 – 331 – grant – UNESCO – Danube Limes 
- zdroj 37 – 331 – grant – CEC – európska komisia 
- zdroj 72a – 311 – Tondach, s.r.o. – sponzorský dar  
- zdroj 72c – 311 – grant SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor 
 
 
Skutočné čerpanie uvádzame v tabuľke č. 5 
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5.3.5  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné   
           aktivity  
 
     Pamiatkový úrad SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2011predovšetkým 
na nasledovné aktivity: 
- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   
- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, 

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

dedičstva UNESCO 
 
Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 7. 
 
 
5.4 Finančné operácie 

 
5.4.1 Príjmové operácie 
Príjmové finančné operácie zobrazujú príjem finančných prostriedkov v celkovej sume 
654 662,31 € na nasledovných účtoch: 
- depozitný účet: celkom suma 593 522,81 € 

podpoložka 292 027 – príjem 297 573,71 €, ktorý predstavuje prevod miezd a odvodov za 
mesiac december 2011, ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2012. 
položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 313 949,10 € 
je počiatočný stav na účte depozitu a tvorí ho výplata miezd za mesiac december roku 
2010, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2011.   

- účet sociálneho fondu: celkom suma 61 139,50 € 
podpoložka 292 027 – príjem prostriedkov do sociálneho fondu v celkovej sume 
30 540,57 € a tvoria ho hlavne príjmy za využívanie vlastných ubytovacích možností pre 
našich zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily. 
položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 30 598,93 čo 
predstavuje počiatočný stav na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2010. 

 
5.4.2 Výdavkové operácie 
Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov v celkovej sume 
366 181,47 € na nasledovných účtoch: 
- depozitný účet: celkovú sumu 313 949,10 € tvoria výdavky na mzdy a odvody za mesiac 

december 2010 vyplatené v januári 2011.  
- účet sociálneho fondu: celková suma 52 232,37 € tvoria výdavky zo sociálneho fondu 

predovšetkým na príspevok na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci návratné 
a nenávratné a výdavky súvisiace s regeneráciou pracovnej sily. 

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

V hodnotenom období Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) organizoval, 
zabezpečoval a umožňoval vzdelávanie zamestnancom v štátnej službe, ako aj zamestnancom 
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 

Zmena  právneho stavu si vyžadovala aktuálne absolvovanie vzdelávaní v rôznych 
oblastiach a to nasledovne: 
• novela Zákonníka práce, účinná od 1. 9. 2011, 
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na poslednú 

novelu (u vybraných zamestnancov), 
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (vo vzťahu ku všetkým 

zamestnancom úradu vo väzbe na § 10 ods. 1 – 3 ako aj v zmysle §§ 17 a 18 zákona), 
• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
• Pracovná zdravotná služba v praxi, zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa tejto 

služby,  
• Metodický deň zamestnancov úradu na tému „Priestupkové konanie v praxi,“ 
• Preškolenie zamestnancov úradu na tému „Registrovanie doručených záznamov 

v programe WinASU,“ 
• Školenie zamestnancov KPÚ Bratislava na tému „Registrácia spisov, evidencia spisovej 

agendy a správa registratúry KPÚ Bratislava,“ 
• Školenie zamestnancov úradu, ktorí zabezpečujú plnenie úlohy č. 6 z Plánu hlavných 

úloh úradu na rok 2011 – „Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných 
kultúrnych pamiatok za rok 2010.“  

 
 

Obdobne bolo systematické vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe v prvom rade 
venované najmä účasti na :  
• Adaptačné vzdelávanie - všeobecná časť /v súlade s § 77 ods. 1, písm. a) Zákona 

o štátnej službe/, ktoré absolvovalo 6 štátnych zamestnancov. 
• Priebežné vzdelávanie – zamerané na vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie 

v oblasti činnosti, ktoré štátny zamestnanec vykonáva podľa služobnej zmluvy a to 
realizáciou ako aj účasťou na týchto vzdelávacích aktivitách: 

- metodický deň úradu venovaný implementácii novely Zákona o ochrane pamiatkového 
fondu, 

- akreditovaný kurz „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“,  
- riešenie konfliktov a mediácia v praxi verejnej správy 
- odborný seminár „Dozor prokurátora a prostriedky prokurátorského dozoru“,  
- Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe 

právnych predpisov pre národnú úroveň SR. 
 

  
Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 

konferenciách, workshopoch, sympóziách, kolokviách s aktívnou prezentáciou našich 
poznatkov a výskumov, seminároch, metodických dňoch ako aj odborných prednáškach („Z 
denníka súdneho znalca,“ „Príčiny zavĺhania historických stavieb, spevnenie a doplňovanie 
omietok, hydrofobizácia a fasádne nátery,“ „Uplatňovanie plechovej krytiny Rheinzink na 
pamiatkových objektoch“).    
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K 31. 12. 2011 realizoval úrad nasledovné výberové konania:  
� výberové konanie na obsadenie voľného miesta pre výkon prác vo verejnom záujme. 

Obsadzovaná funkcia – Vedúci Technicko-prevádzkového oddelenia, Ekonomicko-
prevádzkového úseku v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky. 

� výbery, ktorými sa obsadzovali: 1 x miesto odborného radcu v stálej štátnej službe 
/Krajský pamiatkový úrad Nitra/; 1 x miesto odborného radcu v stálej štátnej službe 
/Krajský pamiatkový úrad Košice, Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči/; 1 x 
miesto Hlavného referenta v stálej štátnej službe /Krajský pamiatkový úrad Nitra/ 

� výber, ktorým sa obsadzovalo voľné štátnozamestnanecké miesto odborného radcu 
v stálej štátnej službe v organizačnom útvare Odbor štátneho informačného systému 
v Pamiatkovom úrade SR v Bratislave. 

� výbery, ktorými sa obsadzovali: 1 x miesto odborného radcu v stálej štátnej službe 
/Krajský pamiatkový úrad Žilina/; 1 x miesto odborného radcu v stálej štátnej službe 
/Krajský pamiatkový úrad Prešov, Pracovisko Poprad - Spišská Sobota/;  

� výberové konanie, ktorým sa obsadzovalo voľné štátnozamestnanecké miesto hlavného 
radcu – vedúceho v stálej štátnej službe /Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, 
Pracovisko Banská Štiavnica/.  

 
6.2 Stav zamestnancov  
 
         Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 číslo MK 315/2011-
103/315 zo dňa 21. 2. 2011  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
pre rok 2011 stanovený limit zamestnancov  v počte 314, bez členenia na štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  

 
Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 

záujme je internou záležitosťou PÚ SR a je nasledovné: 
- 177 štátnych zamestnancov 
- 137 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  

         Úrad mal k 31. 12. 2011 137 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme, 
z toho 7 bolo mimo evidenčného stavu, z dôvodu materskej dovolenky (0) a rodičovskej 
dovolenky (7). Zo 177 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo k 31.12.2011 18 mimo 
evidenčného stavu, z toho (1) z dôvodu materskej dovolenky  a  (17) z dôvodu rodičovskej 
dovolenky.  

K 31. 12. 2011 bol vývoj v stave zamestnancov nasledovný: 
Štátna služba:  
 
- zo 177 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 18 zamestnankýň 

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

- ku koncu sledovaného obdobia skončili štátnozamestnanecký pomer 4 zamestnanci, 
z toho 2 zamestnanci z dôvodu uplynutia doby dočasnej štátnej služby; 1 zamestnanec 
z dôvodu ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru na dobu určitú; 1 zamestnanec 
z dôvodu uplynutia doby zastupovania počas rodičovskej dovolenky.  

- Štátnozamestnanecký pomer vznikol 8 zamestnancom, z toho 7 z dôvodu úspešného 
výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto. 1 zamestnanec z dôvodu prestupu v rámci 
štátnej služby na novovzniknuté pracovné miesto. Z celkového počtu 170 štátnych 
zamestnancov k poslednému dňu sledovaného obdobia pracujú piati štátni zamestnanci  
na kratší služobný čas. 
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Výkon práce vo verejnom záujme:  
- zo 137 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme je k 31. 12. 2011            

7 zamestnankýň na rodičovskej dovolenke. 
- k 31. 12. 2011 ukončilo 5 zamestnancov pracovný pomer. 1 zamestnankyňa skončila 

pracovný pomer z dôvodu ukončenia doby určitej,  3 zamestnanci na vlastnú žiadosť, 1 
zamestnanec z dôvodu výpovede zo strany zamestnávateľa. Z celkového počtu 
zamestnancov 130 k 31. 12. 2011 pracujú siedmi zamestnanci na kratší pracovný úväzok.  
 

        EPZ 
k 30.06.2011 

PEPZ prepočítaný 
k 30.06.2011 

       EPZ 
k 31.12.2011 

PEPZ prepočítaný 
k 31.12.2011 

ŠS 164 162,57 170 166,55 
VS 127 125,32 130 126 
Spolu 291 287,89 300 292,55 
 
      
     Úlohy úradu k 31. 12. 2011 boli  zamestnancami  plnené napriek nenaplnenému stavu 
zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch kategóriách a to zvýšeným 
úsilím zamestnancov v pracovnom pomere, resp. v štátnej službe, čo sa riešilo finančným 
ohodnotením vo forme mimoriadnych odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o 
vykonaní prác, dohodami o pracovnej činnosti a dohodami o brigádnickej práci študentov.   
K 31. 12. 2011 bolo uzatvorených 49 dohôd o pracovnej činnosti (z toho 7 za druhý polrok 
2011) , 133 dohôd o vykonaní práce (z toho 63 v druhom polroku) a 15 dohôd o brigádnickej 
práci študenta (z toho 4 v druhom polroku). Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo ekonomické vykonávať 
v riadnom pracovnom pomere a súčasne dodržať stanovený limit zamestnancov, napr. 
upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov po území celého 
Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce,  prípadne sa týmto spôsobom riešil problém 
nedostatku zamestnancov v oblasti reštaurovania s ohľadom na krátkosť času pri dodržiavaní 
termínov vykonania prác, ako aj na  poveternostné a iné súvisiace podmienky. 
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7.  Zhodnotenie výsledkov kontrol 

 
V roku 2011 bol v Pamiatkovom úrade SR  vykonávaný vládny audit  na základe 

poverenia č. 106/PZ-22/2011 zo dňa 29. 6. 2011. Audit vykonala Správa finančnej kontroly 
Bratislava, Drieňová č. 34,  826 25 Bratislava. 

Hlavný účel vládneho auditu bolo overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, 
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami za obdobie rokov 
2008, 2009 a 2010. 
Overené a hodnotené bolo : 

1. Dodržiavanie záväzných ukazovateľov  štátneho rozpočtu v auditovanej osobe, 

2. Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a správnosti financovania, oprávnenosti, 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov na 

obstaranie a technické zhodnotenie  hmotného a nehmotného majetku a na bežné výdavky, 

3. Dodržanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pri 

obstarávaní tovarov, prác a služieb financovaných z verejných prostriedkov, 

4. Správnosť tvorby a použití fondov (sociálny fond), 

5. Dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách a hospodárení 

auditovanej osoby, 

6. Dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. pri správe a ochrane majetku  štátu, 

7. Efektívnosť a účinnosť finančného riadenia auditovanej osoby. 

 

Vládny audit bol vykonaný v termíne od 29. 6. 2011 do 14. 9. 201. Celkovo bolo 
overených 2 001 689,26 € výdavkov.  

 
Zistených nedostatkov bolo 21  

z toho : 
 

• 20 s nízkou závažnosťou, 
• 1 so strednou závažnosťou. 

 
K zisteným nedostatkom Pamiatkový úrad SR prijal opatrenia na ich odstránenie. 
 
V rámci vládneho auditu nebola Pamiatkovému úradu SR udelená pokuta, penalizácia ani 

odvod. 
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8. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   
 
8.1 Aktíva 
 
8.1.1 Neobežný majetok 
 
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

                  

Druh majetku 
Stav k 

1.1.2011 Prírastky Úbytky 
Stav  

k 31.12.2011 
Dlhodob.nehmot.majetok         
Software 2 821 297,66   2 821 297,66 
Licencie 93 890,82   93 890,82 
Spolu 2 915 188,48   2 915 188,48 
Dlhodobý hmot.majetok     
Stavby 9 092 443,22 825 129,73 7 416,02 9 910 156,93 
Stroje,príst.,zariadenia 1 797 562,39  85 481,20 1 712 081,19 
Dopravné prostriedky 505 705,34 7 061,00 130 411,76 382 354,58 
Pozemky 555 456,27  2 962,56 552 493,71 
Umelecké diela 657,24   657,24 
Spolu: 11 951 824,46   12 557 743,65 

 
K vykazovanému majetku má účtovná jednotka právo správy majetku štátu. V roku 2011 

bola do majetku zaradená rekonštrukcia objektu „B“ v NKP Kláštor kartuziánov v Červenom 
Kláštore. Taktiež bola odkúpená a zaradená do majetku časť budovy na Mariánskom nám. č. 
19 v Žiline.. 
Vyradené z evidencie dlhodobého majetku a ekologicky zlikvidované boli nepojazdné a 
opotrebované dopravné prostriedky. 
     
8.1.2 Obežný majetok 
 
Zásoby 
 

K 31.12.2011 vykazuje účtovná jednotka zásoby v celkovej výške 48 189,09 EUR, čo 
predstavuje zostatky reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava a ORA Levoča. 
Opravná položka k zásobám bola vytvorená z dôvodu dlhodobého nepoužívania starých 
skladových zásob pre potreby reštaurovania, v sume 11 087,08 EUR. Na základe fyzických 
inventarizácií a odborných posudkov budú v nasledujúcich účtovných obdobiach 
znehodnotené a nepoužiteľné materiálové zásoby postupne vyraďované. V prípade získania 
zákaziek na reštaurovanie je možnosť ďalšieho využitia niektorých zásob v budúcnosti. Suma 
zásob po odpočítaní opravnej položky je k 31.12.2011 v sume 37 102,01 EUR. 
 
8.1.3 Finančný majetok 
 

Text Počiatočný stav k 
 1. 1. 2011 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2011 

Ceniny 0 203 464,11 203 464,11 0 
Sociálny fond 30 598,93 30 540,57 52 232,37 8 907,13 
 Depozit 313 949,10 279 573,71 313 949,10 279 573,71 
Bežné granty  42 308,72 271,455,01 97 313,04 216 450,69 
Preddav.úč.KPÚ 0 459 565,50 459 565,50 0 
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Grantový účet tvoria  finančné prostriedky získané na základe zmluvných vzťahov, ktoré 
budú použité podľa potreby v priebehu roka 2012. 
 
8.1.4 Pohľadávky  
 
   (účet 316) 

Názov Stav k 1.1.2011 Stav 
k 31.12.2011 

Pohľadávky v lehote splatnosti   1 396,00 
Pohľadávky so zostat. dobou spl. do 1 roka 69 574,47  
Pohľadávky zo zostat.  dobou spl. od 1r.do 5r.  9 084,48 
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou ako 5 r.   3 160,00 
Spolu: 69 675,47 13 640,48 
Opravná položka k pohľadávkam  5 468,30 

 
   K nevymožiteľným pohľadávkam bola na základe súdnych a exekútorských rozhodnutí    
v roku 2011 vytvorená opravná položka v sume 5 468,30 EUR. 

Všetky pohľadávky v sume 93 159,61 EUR týkajú rokov 1995 až 2002, kedy bol 
Pamiatkový úrad príspevkovou organizáciou a  suma jednotlivých pohľadávok presahuje 
3000,00 EUR. Pamiatkový úrad SR použil všetky dostupné prostriedky na ich vymáhanie, 
avšak vymáhanie nebolo úspešné. Preto je v plnej výške týchto pohľadávok vytvorená 
opravná položka. Na odpísanie uvedených pohľadávok je potrebný súhlas zriaďovateľa.   

 
 
      (účet 315) 

Názov Stav  
k 1.1.2011 

Stav 
k 31.12.2011 

Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou 
ako 5 r.  

100 100,67 93 159,61 

Opravná položka k pohľadávkam 100 100,67 93 159,61 
 
  
8.2.  Pasíva 
 
8.2.1 Záväzky 
 
Dodávatelia 206 287,12 
Krátkodobé rezervy 48 967,20 
Zamestnanci 186 833,83 
Sociálne a zdravotné zabezpečenie 108 119,37 
Daňové záväzky  23 699,20 
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9. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia   
 
ROK 2009 

V roku 2009 vykonával Pamiatkový úrad SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady svoje 
základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  
v znení neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2009, ktorý bol 
schválený a doplnený MK SR. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé 
úseky a odbory PÚ SR ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  

 
Prioritou v činnosti od začiatku roka bola najmä príprava novely pamiatkového zákona 

v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, ktorá nadobudla účinnosť 01. 06. 2009 a následné 
zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle prijatých 
zmien.  Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR – najmä revízie Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu SR a príprava Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR a revízia 
pamiatkových území. 

 
Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2008 sa uskutočnil 15. 04. 2009 

v zasadačke sídla úradu za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, riaditeľov krajských 
pamiatkových úradov, novinárskej obce a širšej odbornej verejnosti. Počas verejného odpočtu 
bola prezentovaná „Výročná správa o činnosti PÚ SR v r. 2008“, publikácie „Národné 
kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok“, „Bibliografia pamiatkovej 
starostlivosti na Slovensku za roky 2001 - 2005“ a zborník Monumentorum Tutela/ Ochrana 
pamiatok č. 19. 

 
Ťažisko prác v roku 2009 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk ku jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb.  V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 3780 rozhodnutí v 1. a 2. 
stupni výkonu štátnej správy, 3611 záväzných stanovísk a 8581 odborných vyjadrení 
a stanovísk. 

 
Pracovníci PÚ SR sa zúčastnili spolu so zástupcom KPÚ Košice (Ing. arch. Mokriš) práce 

v rámci prípravnej komisie MK SR pre novelu pamiatkového zákona.  Pamiatkový úrad SR 
v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi spracoval pripomienky k jednotlivým 
návrhom novely pamiatkovému zákonu a odborné podklady v rámci pripomienkového 
konania. V rámci diskusného fóra „Aktuálne problémy archeologického bádania na 
Slovensku“, ktoré zorganizovala Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Filozofická 
fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 05. 02. 2009, boli pracovníkmi PÚ SR 
prezentované zmeny v ochrane archeologických nálezov a nálezísk v návrhu novely 
pamiatkového zákona. Po prijatí novely pamiatkového zákona sa dňa 19. 05. 2009 
uskutočnila Riaditeľská rada PÚ SR na tému prijatej novely zákona, na ktorej sa zúčastnili 
zástupcovia MK SR (Sekcie kultúrneho dedičstva a Pamiatkovej inšpekcie) a na ktorej bola 
prerokovaná aj otázka prípravy vyhlášky a komentára k zákonu. Dňa 30. 06. 2009 sa 
uskutočnilo pracovné stretnutie PÚ SR a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 
Nitra na tému novely pamiatkového zákona, aktualizácie vyhlášky zákona a Centrálnej 
evidencie archeologických nálezov Slovenska. 
 
 Pamiatkový úrad SR v súvislosti s novelou pamiatkového zákona spracoval vzory 
jednotlivých rozhodnutí a stanovísk pre krajské pamiatkové úrady a „Metodickú pomocnú 
inštrukciu k výkonu špecializovanej štátnej správy na ochranu archeologických nálezov 



  125 

a archeologických nálezísk pri uplatňovaní zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov (pre výkon činnosti PÚ SR a krajských pamiatkových 
úradov)“. 

 
Krajské pamiatkové úrady aktívne spolupracovali s jednotlivými obcami a mestami pri 

vytváraní a odbornom vedení evidencií pamätihodností v zmysle § 14 pamiatkového zákona, 
ako aj s vlastníkmi NKP pri príprave projektov v rámci „Obnovme si svoj dom“.  
 

Pracovníci PÚ SR a KPÚ boli aj pre tento rok menovaní za členov komisie programu 
„Obnovme si svoj dom“ v rámci grantovej schémy MK SR. V rámci tejto komisie sa podieľali 
na odbornom posudzovaní predložených projektov a ich následnom vyhodnotení. V programe 
1.1. Obnova kultúrnych pamiatok sa zúčastnili na 14. rokovaniach za PÚ SR: PhDr. Kosová, 
za KPÚ: Ing. Dudáš, Ing. Markušová a Ing. Valeková. Posúdili 673 projektov. V programe 
1.3. Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu sa 
zúčastnili na 2 rokovaniach za PÚ SR RNDr. Škoviera a za KPÚ PhDr. Jurkovič. Posúdili 71 
projektov. 

 
V rámci plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2009 naďalej zostala ťažiskovou úlohou 

revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. V rámci  úlohy sa v 01/2009 
uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch uskutočnených 
revízií za rok 2008 tak, aby bolo možné optimalizovať nároky na túto úlohu a realisticky 
postaviť plán revízie v roku 2009. Pripravený bol harmonogram činnosti na  rok 2009 tak, aby  
sa  prioritne ukončila revízia v rámci sídiel a  okresov s vysokou mierou spracovania 
aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do 
plánu aj ďalšie  okresy. Už v 11/2008 bol pripravený harmonogram činnosti na rok 2009. 
Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci 
nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin,  Trenčín, Hlohovec, Nitra 
a sídlo Levoča). V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2009  MK SR schválilo PÚ SR 
40 000 EUR na realizáciu tejto úlohy. 

 
Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2009 revízia pamiatkových území, zameraná v tejto 

etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón a pamiatkových rezervácii 
ľudovej architektúry, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem 
NhNKP a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie zásad ochrany 
pamiatkových území. V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2009  MK SR schválilo 
PÚ SR 28 000 EUR na spracovanie zásad ochrany pamiatkových území. Tieto finančné 
prostriedky boli použité na aktualizáciu už jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad 
pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz zásady vypracované nemali. Zásady ochrany 
pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie a  zóny, spracované v  roku 2008, boli 
postupne pripomienkované a následne schválené Odborno-metodickou komisiou PÚ SR.  

 
Pokračovala aj úloha zameraná na mapovanie a vyhodnotenie industriálnej architektúry na 

Slovensku. V 1.polroku zodpovedná riešiteľka riešila otázky zabezpečenia postupu úlohy, až 
následne po pridelení finančných prostriedkov 30 000 EUR v rámci prioritných projektov už 
konkrétne začala koordinovať KPÚ a riešiť s nimi spôsob a rozsah zapojenia externých 
pracovníkov do úlohy. S EPÚ riešila otázky zmluvných vzťahov a prebehlo uzavretie zmlúv 
s externými spolupracovníkmi (10). Vzhľadom na to, že zmluvy s externými 
spolupracovníkmi bolo možné uzavrieť až veľmi neskoro a pracovať na úlohe začali až v 2. 
polroku, v 1. polroku na úlohe pracovali iba interní zamestnanci KPÚ. Za 1. polrok obdržala 
zodpovedná riešiteľka 22 terénnych kariet z KPÚ (Košice 7, Prešov 4, Banská Bystrica 10, 
Nitra 1). Celkovo bolo  v roku 2009 spracovaných 706 terénnych kariet. 
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PÚ SR pripravoval odborné podujatie zamerané na ochranu pamiatkového fondu - seminár 

„Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. - 
12. 11. 2009, s medzinárodnou účasťou a európsky seminár UNESCO pre manažérov lokalít 
svetového dedičstva „Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva“, ktorý sa 
bude konať v 03/2010 v Bardejove.  

 
PÚ SR pokračoval v  spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie věd Českej 

republiky Praha na realizácii projektu „Korpus predrománskej architektúry v Európe“, 
v rámci ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostoľany pod Tribečom – 
kostol sv. Juraja a archeologický výskum NKP Kopčany – kostol sv. Margity Antiochijskej. 
MK SR prispelo v rámci financovania prioritných projektov na rok 2009 na vydanie zborníka 
Monumentorum Tutela/Ochrana pamiatok č. 21 zo seminára o výsledkoch výskumu dejín, 
stavebných premien a pamiatkovej obnove kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, 
ktorý zorganizoval Pamiatkový úrad SR a Mesto Nitra v spolupráci s Rímskokatolíckou 
cirkvou Biskupstvo Nitra  18. 09. 2008  v Nitre. Zborník bol vydaný v 12/2009. 

 
Prebiehala spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu stavebníctva a architektúry 

Slovenskej akadémie vied Bratislava „Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky 
úsporná obnova“. PÚ SR spolupracoval na vedecko-výskumnom projekte Ústavu dejín 
umenia Slovenskej akadémie vied Bratislava „Predrománske a románske umenie na 
Slovensku“ a na projekte „Elektronická encyklopédia vizuálnych umení na Slovensku“ so 
Slovenskou akadémiou vied. 

 
Poslaním archívu Pamiatkového úradu je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty – 

ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, 
odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto poslanie sa premieta do jednotlivých činností, 
ktoré môžeme rozdeliť do okruhov: predarchívna starostlivosť, odborné archívne činnosti, 
služby, archívny informačný systém, fotodokumentácia, knižnica, vedeckovýskumná, 
publikačná a výstavná činnosť, spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami.  

V rámci plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2009 – v roku 90. výročia vzniku prvého 
slovenského orgánu na ochranu pamiatok na Slovensku (Vládny komisariát na ochranu 
pamiatok na Slovensku) sa pracovníci archívu sústredili na spracovávanie podkladov pre 
dejiny ochrany v rokoch 1919 – 1939 z fondov predchodcov Pamiatkového úradu. Prvý 
výstup úlohy bol publikovaný v časopise Pamiatky a múzeá č. 4/2009.  

Veľký dôraz sa kládol  na odborné archívne činnosti. Spracovával sa fond Slovenského 
pamiatkového ústavu (r. 1951 – 1958), časť odborné vyjadrenia, pokračuje sa v inventarizácii 
zbierky MOB v Budapešti, rok 1915, digitalizujú sa archívne dokumenty z rokov 1919 – 
1958. Záznamy týchto fondov sa editujú v databáze v programe JANUS. 

Archív spolupracoval na vedecko-výskumnom projekte Ústavu dejín umenia SAV 
Bratislava Predrománske a románske umenie na Slovensku. Prebiehal bibliografický výskum 
k danej téme. Uskutočnil sa archívny výskum k heslu Hýbec a jeho výsledky boli 
odprezentované v rámci prednášky na medzinárodnej konferencii Dějiny staveb 2009 
v Nečtinách v Čechách. 

V roku 2008 bola vydaná Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 2001 – 2005, v  
roku 2009 pokračovalo spracovávanie bibliografických záznamov z roku 2006. V rámci 
zabezpečenia edično-propagačnej činnosti bol vydaný Informátor Archívu PÚ SR č. 40 a 41. 

Jedna z dôležitých odborných činností archívu je predarchívna starostlivosť. V roku 2009 
sa uskutočnila kontrola registratúrneho strediska PÚ SR, KPÚ Prešov –  pracovisko Poprad, 
pracovisko Levoča, KPÚ Žilina a KPÚ Nitra. Do archívu boli prevzaté spisy z KPÚ Košice –  
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pracovisko Spišská Nová Ves, KPÚ Prešov – pracovisko Levoča a z príručných registratúr 
PÚ SR. 

Dôležitá činnosť v rámci archívu je fotodokumentácia národných kultúrnych pamiatok pri  
plnení úlohy základného výskumu pamiatkového fondu a revízie Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu podľa schváleného rozpisu lokalít. V roku 2009 bolo spracovaných 3424 
farebných negatívov a 3859 digitálnych fotografií. Pre Súpis NKP SR zabezpečoval OOA 
archívny výskum v slovenských a zahraničných archívoch.     

V neposlednom rade nemožno zabudnúť na jedno z hlavných poslaní archívu na 
sprístupňovanie archívnych dokumentov verejnosti na štúdium, na vyhotovovanie výpisov, 
odpisov, kópií. Bolo naskenovaných 300 ks dokumentov pre bádateľov. Samozrejmosťou je 
aj poskytovanie odborných konzultácií pri vyhľadávaní dokumentoch a pri ich štúdiu. 
V prvom polroku bolo sprístupnených 3295 archívnych dokumentov pre 1168 návštev.  

 
V roku 2009 Odbor štátneho informačného systému spolupracoval na vytváraní zásadných 

dokumentov programu  OPIS2: 
- Operačný program informatizácia spoločnosti na roky 2007 – 2013 (OPIS2). 
- Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií v rezorte kultúry. 
- DISK – Slovakiana. 
- Nová SW a HW infraštruktúra, migrácia dát a aplikácií  PÚ SR do nového prostredia. 
- AIS OP -  Intranet - Share point – moduly: Krycie listy, OBNOVA, Súčastí 

architektúry (SA). 
- Štúdia realizovateľnosti. 
- Národné projekty  - projektové riadenie. 

   
V rámci plnenia ostatných úloh PÚ SR v rámci PHÚ 2009 sa činnosť v oblasti ochrany 

lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti prípravy nominačných 
projektov na ďalšie slovenské lokality  zamerala najmä na prípravu nominačného projektu 
„Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku“. 09. 03. 2009 bolo na PÚ SR uskutočnené 
pracovné stretnutie k príprave nominačného projektu, na ktorom sa prerokovala legislatívna 
ochrana navrhovaných lokalít (Rusovce, Iža), vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania 
predmetných NKP, samotná príprava nominačného projektu a v závere osobitná diskusia 
o finančnom zabezpečení nominačného projektu. PÚ SR spracoval projekt „Danube Limes – 
UNESCO World Heritage“ – v rámci Operačného programu Stredná Európa 2007-2013  - v 
spolupráci s viacerými štátmi Európskej únie, ktorý bol zaslaný spolu s potrebnými 
podkladmi k projektu pre Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálnych 
programov a projektov.  
 

Zástupcovia PÚ SR sa zúčastnili na 33. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v Seville, 
(22. - 30. 06. 2009), kde bolo schválené rozšírenie už zapísaného územia svetového dedičstva 
Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a dielo Majstra Pavla na Spiši, v duchu návrhu 
spracovávaného v roku 2006. Z prijatia lokality vyplýva jej upravený názov: „Levoča, 
Spišský hrad a pamiatky okolia“. 

 
Spoločný nominačný projekt s Českou republikou – „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské 

hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ bol v 09/2007, po 
podpise ministrov kultúry, zaslaný Výboru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. PÚ SR v 
súvislosti s expertným posúdením návrhu „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko 
Mikulčice, Kostol sv. Margity v Kopčanoch“ ( ICOMOS - Dr. Winghart z Nemecka) na 
pracovnom stretnutí zo zástupcami Ministerstva kultury ČR Praha a Národního památkového 
ústavu Praha dohodol stiahnutie nominačného projektu z 33. zasadnutia Výboru svetového 
dedičstva v Seville. 



  128 

 
PÚ SR pripravil zborník Monumentorum tutela/Ochrana pamiatok č. 20, v ktorom sú 

publikované odborné príspevky z konferencii z roku 2008. V rámci projektov na kultúrne 
aktivity na rok 2009  MK SR schválilo PÚ SR 20 800 EUR na vydanie č. 20 a č.21 
uvedeného zborníka. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 04.) sa 25. 04. 

2009 po druhýkrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov 
slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za  celoživotné dielo 
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola 
v roku 2009 udelená akad. mal. Eve Ricottiovej a prom. hist. Blanke Kovačovičovej – 
Puškárovej, CSc. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia publikácie „ Národné kultúrne 
pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok“ a otvorenie výstav „Drevená sakrálna 
architektúra v Karpatskom oblúku“ a  „25 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru 
v Levoči. 1983 -2008“. 

 
PÚ SR vypracovával poklady pre nový internetový portál PÚ SR (www.pamiatky.sk), 

ktorý bol spustený do prevádzky v roku 2007.  
 

Vyhodnotenie výkonu štátnej správy PÚ a KPÚ, resp. Pamiatkového ústavu a vyhodnotenie 
Revízie ÚZPF SR v r. 2000 –  2009: 

 
ROK 2010 
 V roku 2010 vykonával Pamiatkový úrad SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady 
svoje základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2010, ktorý bol 
schválený a doplnený MK SR. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé 
úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  

 
 Prioritou v činnosti od začiatku roka bola aplikácia novely pamiatkového zákona, 
ktorá nadobudla účinnosť 1. 6. 2009 a následné zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu v zmysle prijatých zmien. Pokračovala realizácia dlhodobých 
úloh PÚ SR, najmä revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a príprava Súpisu 
národných kultúrnych pamiatok SR, revízie pamiatkových území a mapovanie industriálnej 
architektúry na Slovensku. 

Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 

Spolu Revízia ÚZPF 
NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 
2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 
2002 4426 4270 8696 591 656 1247 
2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 
2004 8015 11685 19700 790 992 1782 
2005 6817 12199 19016 687 875 1562 
2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 
9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 
5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 
6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 
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 Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2009 sa uskutočnil 8. 4. 2010 
v zasadačke sídla úradu za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, riaditeľov krajských 
pamiatkových úradov, novinárskej obce a širšej odbornej verejnosti. Počas verejného odpočtu 
bola prezentovaná Výročná správa o činnosti PÚ SR v roku 2009, publikácia Sakrálne 
pamiatky v Košiciach, na príprave ktorej sa podieľali aj zamestnanci KPÚ Košice, ako aj 
aktualizovaná verzia informačnej brožúry Vademecum pre vlastníkov kultúrnych pamiatok na 
Slovensku a odborné zborníky Monumentorum Tutela - Ochrana pamiatok č. 20 a 21. 

 
Ťažisko prác v roku 2010 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal Pamiatkový úrad SR celkovo 4038 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 6576 záväzných stanovísk a 6615 
odborných vyjadrení a stanovísk. 
 

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi spracoval 
pripomienky pre Ministerstvo kultúry SR k jednotlivým návrhom vyhlášky MK SR 
č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu a komentára k 
novelizovanému pamiatkovému zákonu. V súvislosti s novelou pamiatkového zákona začal 
Pamiatkový úrad SR s aktualizáciou jednotlivých metodických usmernení pre spracovanie 
výskumnej dokumentácie z pamiatkových výskumov.  
 

Na kompetenciu prevodu správy a vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov 
ako majetku štátu, ktorá bola uzákonená v novele pamiatkového zákona, reagoval Pamiatkový 
úrad SR vypracovaním metodického usmernenia pre krajské pamiatkové úrady o správe 
hnuteľných archeologických nálezov ako vlastníctve Slovenskej republiky. V priebehu roka 
2010 bola vytvorená a vedená evidencia archeologických nálezov ako vlastníctva štátu, 
evidencia realizovaných archeologických výskumov v roku 2009 a evidencia výskumných 
dokumentácii odovzdaných jednotlivým krajským pamiatkovým úradom. Pamiatkový úrad 
SR pripomienkoval Metodickú pomocnú inštrukciu Archeologickej rady MK SR na 
spracovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov a na svojej pôde zriadil 
subkomisiu Odborno-metodickej komisie pre posudzovanie výskumnej dokumentácie 
z archeologických výskumov. Zamestnanci Pamiatkového úradu SR vystúpili v rámci 
diskusného fóra Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku – Etika 
v archeológii, ktoré zorganizovala Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Filozofická 
fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra 8. 3. 2010 v Archeologickom múzeu SNM 
Bratislava. 

 
Krajské pamiatkové úrady aktívne spolupracovali s jednotlivými obcami a mestami pri 

vytváraní a odbornom vedení evidencií pamätihodností v zmysle § 14 pamiatkového zákona, 
ako aj s vlastníkmi NKP pri príprave projektov v rámci programu Obnovme si svoj dom.  
 

Pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov boli aj pre tento 
rok menovaní za členov komisie programu Obnovme si svoj dom v rámci grantovej schémy 
Ministerstva kultúry SR. V rámci tejto komisie sa podieľali na odbornom posudzovaní 
predložených projektov a ich následnom vyhodnotení. V programe 1.1. Obnova kultúrnych 
pamiatok sa zúčastnili na rokovaniach za PÚ SR: PhDr. K. Kosová, za KPÚ: Ing. M. Dudáš, 
Ing. K. Markušová a Ing. A. Valeková. V programe 1.3. Aktivity kultúrnej politiky a edičnej 
činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu sa zúčastnili na rokovaniach za PÚ SR: RNDr. 
Ľ. Škoviera a za KPÚ PhDr. P. Jurkovič.  
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V rámci plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2010 naďalej zostala ťažiskovou úlohou 

revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. V rámci úlohy sa v mesiacoch január a 
február uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch 
uskutočnených revízií za rok 2009 tak, aby bolo možné optimalizovať nároky na túto úlohu 
a realisticky postaviť plán revízie v roku 2010. Pripravený bol harmonogram činnosti na rok 
2010 s prioritou ukončenia revízie v rámci sídiel a okresov s vysokou mierou spracovania 
aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do 
plánu aj ďalšie okresy. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a 
okresov v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin, Trenčín, 
Hlohovec, Nitra, sídlo Levoča a Košice). V rámci prioritných projektov na rok 2010 
Ministerstvo kultúry SR schválilo Pamiatkovému úradu SR 190 000 EUR na realizáciu tejto 
úlohy. 

 
Dôležitou úlohou Pamiatkového úradu SR bola v roku 2010 revízia pamiatkových 

území, zameraná v tejto etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón a 
pamiatkových rezervácii ľudovej architektúry, vypracovanie návrhov a začatie konaní 
o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako 
aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. V rámci projektov na kultúrne aktivity 
na rok 2010 Ministerstvo kultúry SR schválilo Pamiatkovému úradu SR 23 000 EUR na 
revíziu pamiatkových území a 20 000 EUR na spracovanie zásad ochrany pamiatkových 
území. Tieto finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu už jestvujúcich zásad a na 
vypracovanie nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz zásady vypracované 
nemali. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie a zóny, spracované 
v roku 2009, boli postupne pripomienkované a následne schválené Odborno-metodickou 
komisiou PÚ SR.  

Pôvodná predstava o množstve vyhlásených ochranných pásiem potrebných pre 
vytvorenie nástroja na usmerňovanie činností v prostredí pamiatok od svojho počiatku naráža 
na platný mechanizmus správneho konania. Najmä u rozsiahlejších ochranných pásiem okolo 
pamiatkových území, ale nielen tam, naráža Pamiatkový úrad SR na stále viac silnejúci odpor 
dotknutých účastníkov konania, ktorí nesúhlasia s predstavou akejkoľvek pamiatkovej 
ochrany svojich nehnuteľností. Jedným z hlavných argumentov je absencia kompenzácie 
povinností a obmedzení, ktoré vyplývajú z podmienok, sformulovaných v rozhodnutiach. 
Dotknuté osoby využívajú svoje právo odvolať sa a mnohé vyhlásenia končia na súdoch, 
ktoré neriešia odborný problém, len správnosť postupov, a tak sa mnohé vyhlásenia stávajú 
problémom riešeným viacero rokov bez úspechu.  

Samotné spracovanie návrhu na vyhlásenie ochranného pásma je zložitou a časovo 
náročnou úlohou. Erudované zdôvodňovanie vytýčenia daného ochranného pásma si vyžaduje 
spracovanie rozsiahlych materiálov, zahrňujúcich množstvo informácií najmä s ohľadom na 
schválené rozvojové plány v dotknutých územiach. Pri odvolaniach je navyše potrebné 
spracovávať aj rozsiahle zdôvodnenia. V danej situácii sa Pamiatkový úrad SR sústredil na 
dotiahnutie rozpracovaných ochranných pásiem, ale novými podnetmi sa bude zaoberať len 
v obzvlášť dôležitých prípadoch. Základným predpokladom pri takýchto prípadoch bude 
zjednotený názor krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR na rozsah 
ochranného pásma a na podmienky v ňom stanovené. 

 
V roku 2010 Pamiatkový úrad SR pokračoval aj v plnení úlohy zameranej na 

mapovanie a vyhodnotenie industriálnej architektúry na Slovensku. V prvom polroku 
zodpovedná riešiteľka PhDr. J. Šulcová riešila otázky zabezpečenia postupu plnenia úlohy. 
Následne po pridelení finančných prostriedkov 20 000 EUR v rámci prioritných projektov 
začala konkrétne koordinovať krajské pamiatkové úrady a riešiť s nimi spôsob a rozsah 
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zapojenia externých pracovníkov do riešenia úlohy. S Ekonomicko-prevádzkovým úsekom 
PÚ SR riešila otázky zmluvných vzťahov a prebehlo uzavretie zmlúv s externými 
spolupracovníkmi. V roku 2010 bolo spracovaných a odovzdaných 466 terénnych 
dokumentačných kariet t. j. 1071 objektov. Za trojročné obdobie mapovania industriálnej 
architektúry bolo celkovo spracovaných 886 terénnych dokumentačných kariet solitérov, resp. 
areálov, čo predstavuje 1726 jednotlivých objektov. 

 
Pamiatkový úrad SR pripravil odborné podujatie – medzinárodnú konferenciu Výskum 

a obnova hradnej architektúry. Interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej ochrany, 
výskumu a obnovy od roku 2002, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. - 24. 11. 2010 v Centre 
vedecko-technických informácií v Bratislave. V rámci prioritných projektov na rok 2010 
Ministerstvo kultúry SR schválilo Pamiatkovému úradu SR 12 000 EUR na realizáciu tejto 
konferencie. 
 

Pamiatkový úrad SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie 
věd Českej republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry 
v Európe, v rámci ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja 
v Kostoľanoch pod Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch. Súčasne pokračovala spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu 
stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied Bratislava Moderná architektúra ako 
pamiatka: energeticky úsporná obnova a spolupráca na vedecko-výskumnom projekte Ústavu 
dejín umenia Slovenskej akadémie vied Bratislava Predrománske a románske umenie na 
Slovensku. 

 
Poslaním špecializovaného verejného archívu je všestranná starostlivosť o archívne 

dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, evidovanie, bezpečné uschovanie 
a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto poslanie sa premieta do jednotlivých 
odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 
2010. Veľká pozornosť sa venovala inventarizácii archívnych fondov predchodcov 
Pamiatkového úradu SR v rokoch 1951 – 1990. V rámci predarchívnej starostlivosti sa 
uskutočnila príprava a realizácia vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov vzniknutých 
do roku 2002 a ich prevzatie do archívu. Veľký posun nastal aj v digitalizácii archívnych 
dokumentov. Bolo zdigitalizovaných viac ako 6000 dokumentov, v rámci 
fotodokumentovania kultúrnych pamiatok bolo spracovaných 4644 digitálnych fotografií a 
1483 farebných negatívov. Pre 1065 bádateľov bolo sprístupnených 3132 archívnych 
dokumentov. 
 

Odbor štátneho informačného systému pracoval v roku 2010 na spracovaní návrhov na 
vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania o vyhlasení vecí za NKP, o zmene a 
o zrušení vyhlásenia veci za NKP, testoval aplikáciu AIS OP – SQL, spracovával a vkladal 
výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o národných 
kultúrnych pamiatkach. Veľa času venovali pracovníci odboru sprístupňovaniu informácií 
o národných kultúrnych pamiatkach odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 
stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 
osobných konzultácií. Odbor sa tiež podieľal na riešení digitalizačných a prezentačných 
projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Cararae).  
 
 Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom európskeho semináru UNESCO Zlepšenie 
riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva pre manažérov lokalít svetového dedičstva, 
ktoré zorganizoval Pamiatkový úrad SR v dňoch 23. – 26. 3. 2010 v Bardejove.  
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 V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne 
v oblasti prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa Pamiatkový úrad 
SR zameral najmä na prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na 
Slovensku. V rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú 
zapojené viaceré štáty Európskej únie, Pamiatkový úrad SR spracoval projekt Danube Limes 
– UNESCO World Heritage. Dňa 28. 4. 2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave 
nominačného projektu, na ktorom sa prerokovala legislatívna ochrana navrhovaných lokalít 
(Rusovce, Iža), vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania predmetných NKP, samotná 
príprava nominačného projektu a v závere osobitná diskusia o finančnom zabezpečení 
nominačného projektu.  
 Ďalšie pracovné stretnutie zorganizoval Pamiatkový úrad SR spolu s Institut für 
österreichische Geschichtsforschung vo Viedni pod názvom Danube Limes Project Workshop 
– Protection strategies, presentation and management principes, ktoré sa konalo 18. – 19. 11. 
2010 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili spracovatelia 
projektu a experti z ôsmich krajín Európy. Prezentovali aktuálne výsledky projektu, 
diskutovali o stave ochrany, prezentácie a manažment pláne navrhovaných častí rímskej 
hranice do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, ako aj o aktuálnej verzii manažment 
plánu Limes Romanus v Nemecku. Predstavená bola stratégia zviditeľnenia archeologických 
miest a diskutovalo sa o zapojení medzinárodných expertov do projektu.  

 
V roku 2010 Pamiatkový úrad SR pripravil zborník Monumentorum tutela – Ochrana 

pamiatok č. 22, v ktorom sú publikované odborné príspevky zo seminára konaného v roku 
2009 Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry. Na jeho vydanie prispelo 
Ministerstvo kultúry SR v rámci financovania prioritných projektov na rok 2010 sumou 
10 000 EUR. Ďalšou publikáciou, ktorú Pamiatkový úrad SR vydal v roku 2010, je kniha A. 
Jankó a B. Porubskej Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883, ktorá má byť 
pomôckou pre štúdium vojenských máp z uvedeného obdobia. Jej súčasťou je aj CD príloha 
s miestnym registrom obcí na území Slovenska ku všetkým trom mapovaniam. Na vydanie 
knihy prispelo Ministerstvo kultúry SR sumou 5 000 EUR. V ramci pravidelnej edično-
publikačnej činnosti boli vydané dve čísla časopisu Informátor Archívu Pamiatkového úradu 
SR. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 24. 4. 

2010 po tretíkrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov 
slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo 
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola 
v roku 2010 udelená bývalým dlhoročným riaditeľom Krajských stredísk štátnej pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove PhDr. Alojzovi 
Jursovi, Ing. arch. Stanislavovi Dúbravcovi a in memoriam Františkovi Markušovi. 
 

Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie 49 
hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom oblastných 
reštaurátorských ateliérov v Bratislave a Levoči. 
 

Pamiatkový úrad SR spravuje a priebežne aktualizuje internetový portál 
www.pamiatky.sk, na ktorom prezentuje ochranu pamiatkového fondu Slovenska, ako aj 
svoju odbornú činnosť.  
 

Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci Plánu 
hlavných úloh na rok 2010, boli splnené. Štatistický prehľad výkonu štátnej správy 
Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov a revízie Ústredného zoznamu 



  133 

pamiatkového fondu v rokoch 2002 – 2010 v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu 
v rokoch 2000 – 2002 je uvedený v Tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 
Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 – 2010 
v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002. 
 
Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 

Spolu Revízia ÚZPF 
NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 
2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 
2002 4426 4270 8696 591 656 1247 
2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 
2004 8015 11685 19700 790 992 1782 
2005 6817 12199 19016 687 875 1562 
2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 
9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 
5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 
6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 
6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

 
ROK 2011 
 V roku 2011 vykonával Pamiatkový úrad SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady 
svoje základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2011, ktorý bol 
schválený a doplnený MK SR. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé 
úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  

 
 Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej  správy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 
SR, najmä revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a príprava Súpisu národných 
kultúrnych pamiatok SR, revízie pamiatkových území a mapovanie industriálnej architektúry 
na Slovensku. PÚ SR aktívne pracoval na príprave dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový 
fond v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj 
pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry.  

  
Ťažisko prác v roku 2011 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal Pamiatkový úrad SR celkovo 4599 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 7195 záväzných stanovísk a 4849 
odborných vyjadrení a stanovísk. 

 
V rámci plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2011 naďalej zostala ťažiskovou úlohou 

revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. V rámci úlohy sa v mesiacoch január a 
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február uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch 
uskutočnených revízií za rok 2010 tak, aby bolo možné optimalizovať nároky na túto úlohu 
a realisticky postaviť plán revízie v roku 2011. Pripravený bol harmonogram činnosti na rok 
2011 s prioritou ukončenia revízie v rámci sídiel a okresov s vysokou mierou spracovania 
aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do 
plánu aj ďalšie okresy. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a 
okresov v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin, Trenčín, 
Hlohovec, Nitra, sídlo Levoča a sídlo Košice), najmä k ukončeniu a vydaniu Súpisu 
národných kultúrnych pamiatok okresu Martin v tomto roku.  

 
Dôležitou úlohou Pamiatkového úradu SR bola v roku 2011 revízia pamiatkových 

území, zameraná v tejto etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón a 
pamiatkových rezervácii ľudovej architektúry, vypracovanie návrhov a začatie konaní 
o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako 
aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. V rámci projektov na kultúrne aktivity 
na rok 2011 Ministerstvo kultúry SR schválilo Pamiatkovému úradu SR 30 000 EUR na 
revíziu pamiatkových území a na spracovanie zásad ochrany pamiatkových území. Tieto 
finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu už jestvujúcich zásad a na vypracovanie 
nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz zásady vypracované nemali. Zásady 
ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie a zóny, spracované v roku 2010, boli 
postupne pripomienkované a následne schválené Odborno-metodickou komisiou PÚ SR.  

 
V roku 2011 Pamiatkový úrad SR pokračoval aj v plnení úlohy zameranej na 

mapovanie a vyhodnotenie industriálnej architektúry na Slovensku.  

 
Pamiatkový úrad SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie 

věd Českej republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry 
v Európe, v rámci ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja 
v Kostoľanoch pod Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch.  

 
Súčasťou Pamiatkového úradu SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním 

je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od 
pôvodcov, evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie 
a sprístupňovanie. Toto poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých 
niektoré boli aj súčasťou plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2011. Veľká pozornosť sa 
venovala inventarizácii archívnych fondov predchodcov Pamiatkového úradu SR v rokoch 
1951 – 1990. V rámci predarchívnej starostlivosti sa uskutočnila príprava a realizácia 
vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov vzniknutých do roku 2002 a ich prevzatie do 
archívu. Veľký posun nastal aj v digitalizácii archívnych dokumentov. Pre 574 bádateľov 
bolo sprístupnených 1840 archívnych dokumentov. 

Odbor osobitného archívu zorganizoval pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov 
7. júna 2011 v sídle archívu Deň otvorených dverí, ktorý bol prezentáciou činnosti odboru v r. 
2010. 

 
Odbor štátneho informačného systému pracoval v roku 2011 na spracovaní návrhov na 

vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a 
o zrušení vyhlásenia veci za NKP, testoval aplikáciu AIS OP – SQL, spracovával a vkladal 
výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o národných 
kultúrnych pamiatkach. Veľa času venovali pracovníci odboru sprístupňovaniu informácií 
o národných kultúrnych pamiatkach odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 



  135 

stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 
osobných konzultácií. Odbor sa tiež podieľal na riešení digitalizačných a prezentačných 
projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Cararae).  
 
 Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom letnej školy Manažment svetového 
dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila 7.-14. júla 2011 
v Krakove a v Červenom Kláštore. 
 V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne 
v oblasti prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa Pamiatkový úrad 
SR zameral najmä na prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na 
Slovensku. V rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú 
zapojené viaceré štáty Európskej únie, Pamiatkový úrad SR spracoval projekt Danube Limes 
– UNESCO World Heritage. Dňa 25. marca a 2. júna sa uskutočnili pracovné stretnutia 
k príprave nominačného projektu, na ktorom sa prerokovala legislatívna ochrana 
navrhovaných lokalít (Rusovce, Iža), vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania 
predmetných NKP, samotná príprava nominačného projektu a v závere osobitná diskusia 
o finančnom zabezpečení nominačného projektu.  

      
  Pamiatkový úrad SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 na 

aktualizácii nominačného projektu SKD Pamiatky Veľkej Moravy. 
V roku 2011 Pamiatkový úrad SR pripravil zborník Monumentorum tutela – Ochrana 

pamiatok č. 23, v ktorom budú publikované odborné príspevky z medzinárodnej konferencie,  
konanej v roku 2010 Výskum a obnova hradnej architektúry na Slovensku. Zborník vyjde v r. 
2012 v prípade, že bude podporený MK SR v rámci Prioritných projektov PÚ SR. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 16. 

apríla 2011 po štvrtýkrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor 
kartuziánov slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné 
dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena 
bola v roku 2011 udelená prof. PhDr. Milanovi Tognerovi CSc., Ing. arch. Aurélii Smrekovej 
a prof. Dr. Ing. arch. Alfrédovi Pifflovi, CSc. in memoriam. 

 
Dňa 1. decembra 2011 zorganizoval Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 60. výročia vzniku novodobej inštitúcie na ochranu 
kultúrneho dedičstva. 
 Konferencia sa konala v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa 
v Tomášove, za účasti ministra kultúry SR Daniela Krajcera, zahraničných a domácich hostí – 
predstaviteľov pamiatkových organizácií z Rakúskej, Českej, Maďarskej a Poľskej republiky, 
ako aj zástupcov národných pamäťových, kultúrnych, vedeckých a odborných inštitúcií 
z celého Slovenska, s ktorými Pamiatkový úrad SR  vo svojej činnosti spolupracuje.   
 Obsahom konferencie bolo zhodnotenie činností  Pamiatkového úradu SR za ostatných 
päť až desať rokov,  vyplývajúcich z jeho  kompetencií orgánu špecializovanej štátnej správy 
a tiež prezentácia práce  jeho odborných pracovísk ako aj ich vedeckých, publikačných a 
propagačných aktivít v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Na slávnostnej recepcii, ktorá 
nasledovala po oficiálnej časti konferencie, mali všetci účastníci priestor na vzájomné 
stretnutia, odborné diskusie a mali možnosť spoznať všetky priestory Tomášovského  
kaštieľa.  
 Na druhý deň bola pre účastníkov ako súčasť konferencie pripravená prehliadka 
obnovených interiérov Bratislavského hradu, v rámci ktorej si mohli prezrieť zreštaurované 
priestory a mali tiež možnosť  vypočuť si odborný výklad k výskumu, metodike a realizácii ich 
obnovy. 
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 Okrem slávnostného rámca malo stretnutie pamiatkarov aj  pracovno–hodnotiaci obsah 
a to vzhľadom na významné zmeny v ostatných desiatich rokoch, ktoré priniesli vznik 
Pamiatkového úradu SR a zásadne ovplyvnili činnosť v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. 

 
Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie  

hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom oblastných 
reštaurátorských ateliérov v Bratislave a Levoči. 
 
Tabuľka 2 
Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 – 2011 
v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002. 
 
Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 

Spolu Revízia ÚZPF 
NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 

2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 
2002 4426 4270 8696 591 656 1247 
2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 
2004 8015 11685 19700 790 992 1782 
2005 6817 12199 19016 687 875 1562 
2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 
9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 
5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 
6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 
6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 
7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 
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10. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2011 
  
 V roku 2011 vykonával Pamiatkový úrad SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady 
svoje základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2011, ktorý bol 
schválený a doplnený MK SR. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé 
úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  

 
 Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej  správy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 
SR, najmä revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a príprava Súpisu národných 
kultúrnych pamiatok SR, revízie pamiatkových území a mapovanie industriálnej architektúry 
na Slovensku. PÚ SR aktívne pracoval na príprave dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový 
fond v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj 
pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry.  

  
Ťažisko prác v roku 2011 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal Pamiatkový úrad SR celkovo 4599 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 7195 záväzných stanovísk a 4849 
odborných vyjadrení a stanovísk. 

 
V rámci plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2011 naďalej zostala ťažiskovou úlohou 

revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. V rámci úlohy sa v mesiacoch január a 
február uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch 
uskutočnených revízií za rok 2010 tak, aby bolo možné optimalizovať nároky na túto úlohu 
a realisticky postaviť plán revízie v roku 2011. Pripravený bol harmonogram činnosti na rok 
2011 s prioritou ukončenia revízie v rámci sídiel a okresov s vysokou mierou spracovania 
aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do 
plánu aj ďalšie okresy. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a 
okresov v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin, Trenčín, 
Hlohovec, Nitra, sídlo Levoča a sídlo Košice), najmä k ukončeniu a vydaniu Súpisu 
národných kultúrnych pamiatok okresu Martin v tomto roku.  

 
Dôležitou úlohou Pamiatkového úradu SR bola v roku 2011 revízia pamiatkových 

území, zameraná v tejto etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón a 
pamiatkových rezervácii ľudovej architektúry, vypracovanie návrhov a začatie konaní 
o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako 
aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. V rámci projektov na kultúrne aktivity 
na rok 2011 Ministerstvo kultúry SR schválilo Pamiatkovému úradu SR 30 000 EUR na 
revíziu pamiatkových území a na spracovanie zásad ochrany pamiatkových území. Tieto 
finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu už jestvujúcich zásad a na vypracovanie 
nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz zásady vypracované nemali. Zásady 
ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie a zóny, spracované v roku 2010, boli 
postupne pripomienkované a následne schválené Odborno-metodickou komisiou PÚ SR.  

 
V roku 2011 Pamiatkový úrad SR pokračoval aj v plnení úlohy zameranej na 

mapovanie a vyhodnotenie industriálnej architektúry na Slovensku.  
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Pamiatkový úrad SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie 

věd Českej republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry 
v Európe, v rámci ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja 
v Kostoľanoch pod Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch.  

 
Súčasťou Pamiatkového úradu SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním 

je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od 
pôvodcov, evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie 
a sprístupňovanie. Toto poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých 
niektoré boli aj súčasťou plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2011. Veľká pozornosť sa 
venovala inventarizácii archívnych fondov predchodcov Pamiatkového úradu SR v rokoch 
1951 – 1990. V rámci predarchívnej starostlivosti sa uskutočnila príprava a realizácia 
vyraďovacích konaní registratúrnych záznamov vzniknutých do roku 2002 a ich prevzatie do 
archívu. Veľký posun nastal aj v digitalizácii archívnych dokumentov. Pre 574 bádateľov 
bolo sprístupnených 1840 archívnych dokumentov. 

Odbor osobitného archívu zorganizoval pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov 
7. júna 2011 v sídle archívu Deň otvorených dverí, ktorý bol prezentáciou činnosti odboru v r. 
2010. 

 
Odbor štátneho informačného systému pracoval v roku 2011 na spracovaní návrhov na 

vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a 
o zrušení vyhlásenia veci za NKP, testoval aplikáciu AIS OP – SQL, spracovával a vkladal 
výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o národných 
kultúrnych pamiatkach. Veľa času venovali pracovníci odboru sprístupňovaniu informácií 
o národných kultúrnych pamiatkach odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 
stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 
osobných konzultácií. Odbor sa tiež podieľal na riešení digitalizačných a prezentačných 
projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Cararae).  
 
 Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom letnej školy Manažment svetového 
dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila 7.-14. júla 2011 
v Krakove a v Červenom Kláštore. 
 V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne 
v oblasti prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa Pamiatkový úrad 
SR zameral najmä na prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na 
Slovensku. V rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú 
zapojené viaceré štáty Európskej únie, Pamiatkový úrad SR spracoval projekt Danube Limes 
– UNESCO World Heritage. Dňa 25. marca a 2. júna sa uskutočnili pracovné stretnutia 
k príprave nominačného projektu, na ktorom sa prerokovala legislatívna ochrana 
navrhovaných lokalít (Rusovce, Iža), vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania 
predmetných NKP, samotná príprava nominačného projektu a v závere osobitná diskusia 
o finančnom zabezpečení nominačného projektu.  

      
  Pamiatkový úrad SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 na 

aktualizácii nominačného projektu SKD Pamiatky Veľkej Moravy. 
V roku 2011 Pamiatkový úrad SR pripravil zborník Monumentorum tutela – Ochrana 

pamiatok č. 23, v ktorom budú publikované odborné príspevky z medzinárodnej konferencie,  
konanej v roku 2010 Výskum a obnova hradnej architektúry na Slovensku. Zborník vyjde v r. 
2012 v prípade, že bude podporený MK SR v rámci Prioritných projektov PÚ SR. 



  139 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 16. 

apríla 2011 po štvrtýkrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor 
kartuziánov slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné 
dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena 
bola v roku 2011 udelená prof. PhDr. Milanovi Tognerovi CSc., Ing. arch. Aurélii Smrekovej 
a prof. Dr. Ing. arch. Alfrédovi Pifflovi, CSc. in memoriam. 

 
Dňa 1. decembra 2011 zorganizoval Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 60. výročia vzniku novodobej inštitúcie na ochranu 
kultúrneho dedičstva. 
 Konferencia sa konala v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa 
v Tomášove, za účasti ministra kultúry SR Daniela Krajcera, zahraničných a domácich hostí – 
predstaviteľov pamiatkových organizácií z Rakúskej, Českej, Maďarskej a Poľskej republiky, 
ako aj zástupcov národných pamäťových, kultúrnych, vedeckých a odborných inštitúcií 
z celého Slovenska, s ktorými Pamiatkový úrad SR  vo svojej činnosti spolupracuje.   
 Obsahom konferencie bolo zhodnotenie činností  Pamiatkového úradu SR za ostatných 
päť až desať rokov,  vyplývajúcich z jeho  kompetencií orgánu špecializovanej štátnej správy 
a tiež prezentácia práce  jeho odborných pracovísk ako aj ich vedeckých, publikačných a 
propagačných aktivít v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Na slávnostnej recepcii, ktorá 
nasledovala po oficiálnej časti konferencie, mali všetci účastníci priestor na vzájomné 
stretnutia, odborné diskusie a mali možnosť spoznať všetky priestory Tomášovského  
kaštieľa.  
 Na druhý deň bola pre účastníkov ako súčasť konferencie pripravená prehliadka 
obnovených interiérov Bratislavského hradu, v rámci ktorej si mohli prezrieť zreštaurované 
priestory a mali tiež možnosť  vypočuť si odborný výklad k výskumu, metodike a realizácii ich 
obnovy. 
 Okrem slávnostného rámca malo stretnutie pamiatkarov aj  pracovno–hodnotiaci obsah 
a to vzhľadom na významné zmeny v ostatných desiatich rokoch, ktoré priniesli vznik 
Pamiatkového úradu SR a zásadne ovplyvnili činnosť v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. 

 
Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie  

hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom oblastných 
reštaurátorských ateliérov v Bratislave a Levoči. 
 
Tabuľka 3 
Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 – 2011 
v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002. 
 
Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 

Spolu Revízia ÚZPF 
NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 
2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 
2002 4426 4270 8696 591 656 1247 
2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 

2004 8015 11685 19700 790 992 1782 
2005 6817 12199 19016 687 875 1562 
2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 
9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 10681 18743 605 1113 1718 
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4828 záv. stanovísk 
2008 3628 rozhodnutí 

5325 záv. stanovísk 
12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 
6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 
6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 
7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

 
Činnosti organizácie nad rámec úloh z Plánu hlavných úloh 

 
 Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie 
boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti.  
 
 Vo februári 2010 Pamiatkový úrad SR úspešne zavŕšil akreditačný proces Ministerstva 
školstva SR pre vydanie osvedčenia o spôsobilosti organizácie vykonávať výskum a vývoj 
v nasledujúcom šesťročnom období. Začiatkom roka PÚ SR spracoval vyhodnotenie 
vedeckovýskumnej činnosti inštitúcie v r.2010. 
 
 Výstava Pamiatky UNESCO na Slovensku bola prezentovaná v Ľubľane, cestou 
Veľvyslanectva SR v Slovinsku a v priestoroch Červeného Kláštora. Výstava Stredoveké 
nástenné maľby v Gemeri bola prezentovaná v priestoroch Múzea bábkarských kultúr 
a hračiek v Modrom Kameni. Cestou Veľvyslanectva SR v Madride bola výstava Kalvárie 
a krížové cesty na Slovensku prezentovaná v španielskych mestách Leon, Cuenca a Madrid. 

 
 V rámci spolupráce so slovenskými a zahraničnými organizáciami uzatvoril Pamiatkový 

úrad SR v roku 2011 prílohu k Zmluve o pridruženom členstve Pamiatkového úradu SR so 
Spoločnosťou pre technológiu ochrany pamiatok – STOP Praha. Taktiež bol 13. apríla 2011 
na pracovnom stretnutí v Komárome dohodnutý Pracovný program spolupráce Pamiatkového 
úradu SR na rok 2011 s Úradom pre ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti. Pamiatkový 
úrad SR uzatvoril 2. marca 2011 s Národním památkovým ústavem Praha Dohodu 
o spolupráci na rok 2011. 
 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka 2011 zapojili aj do práce poradných orgánov 
Ministerstva kultúry SR, najmä Archeologickej rady a Komisie pre overovanie osobitnej 
odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov.  
 

 
V hodnotenom období Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) organizoval, 

zabezpečoval a umožňoval vzdelávanie zamestnancom v štátnej službe, ako aj zamestnancom 
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 

Zmena  právneho stavu si vyžadovala aktuálne absolvovanie vzdelávaní v rôznych 
oblastiach a to nasledovne: 
• novela Zákonníka práce, účinná od 1. 9. 2011, 
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na poslednú 

novelu (u vybraných zamestnancov), 
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (vo vzťahu ku všetkým 

zamestnancom úradu vo väzbe na § 10 ods. 1 – 3 ako aj v zmysle §§ 17 a 18 zákona), 
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• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
• Pracovná zdravotná služba v praxi, zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa tejto 

služby,  
• Metodický deň zamestnancov úradu na tému „Priestupkové konanie v praxi,“ 
• Preškolenie zamestnancov úradu na tému „Registrovanie doručených záznamov 

v programe WinASU,“ 
• Školenie zamestnancov KPÚ Bratislava na tému „Registrácia spisov, evidencia spisovej 

agendy a správa registratúry KPÚ Bratislava,“ 
• Školenie zamestnancov úradu, ktorí zabezpečujú plnenie úlohy č. 6 z Plánu hlavných 

úloh úradu na rok 2011 – „Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných 
kultúrnych pamiatok za rok 2010.“  

 
Obdobne bolo systematické vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe v prvom rade 

venované najmä účasti na :  
• Adaptačné vzdelávanie - všeobecná časť /v súlade s § 77 ods. 1, písm. a) Zákona 

o štátnej službe/, ktoré absolvovalo 6 štátnych zamestnancov. 
• Priebežné vzdelávanie – zamerané na vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie 

v oblasti činnosti, ktoré štátny zamestnanec vykonáva podľa služobnej zmluvy a to 
realizáciou ako aj účasťou na týchto vzdelávacích aktivitách: 

- metodický deň úradu venovaný implementácii novely Zákona o ochrane pamiatkového 
fondu, 

- akreditovaný kurz „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“,  
- riešenie konfliktov a mediácia v praxi verejnej správy 
- odborný seminár „Dozor prokurátora a prostriedky prokurátorského dozoru“,  
- Vzdelávanie legislatívnych zamestnancov a rozvoj legislatívnych zručností v tvorbe 

právnych predpisov pre národnú úroveň SR. 
 

  
Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 

konferenciách, workshopoch, sympóziách, kolokviách s aktívnou prezentáciou našich 
poznatkov a výskumov, seminároch, metodických dňoch ako aj odborných prednáškach („Z 
denníka súdneho znalca,“ „Príčiny zavĺhania historických stavieb, spevnenie a doplňovanie 
omietok, hydrofobizácia a fasádne nátery,“ „Uplatňovanie plechovej krytiny Rheinzink na 
pamiatkových objektoch“).    

 
Stav zamestnancov: 
         Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 číslo MK 315/2011-
103/315 zo dňa 21. 2. 2011  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
pre rok 2011 stanovený limit zamestnancov  v počte 314, bez členenia na štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  

 
Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 

záujme je internou záležitosťou PÚ SR a je nasledovné: 
- 177 štátnych zamestnancov 
- 137 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  

         Úrad mal k 31. 12. 2011 137 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme, 
z toho 7 bolo mimo evidenčného stavu, z dôvodu materskej dovolenky (0) a rodičovskej 
dovolenky (7). Zo 177 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo k 31.12.2011 18 mimo 
evidenčného stavu, z toho (1) z dôvodu materskej dovolenky  a  (17) z dôvodu rodičovskej 
dovolenky.  

K 31. 12. 2011 bol vývoj v stave zamestnancov nasledovný: 
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Štátna služba:  
- zo 177 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 18 zamestnankýň 

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

- ku koncu sledovaného obdobia skončili štátnozamestnanecký pomer 4 zamestnanci, 
z toho 2 zamestnanci z dôvodu uplynutia doby dočasnej štátnej služby; 1 zamestnanec 
z dôvodu ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru na dobu určitú; 1 zamestnanec 
z dôvodu uplynutia doby zastupovania počas rodičovskej dovolenky.  

- Štátnozamestnanecký pomer vznikol 8 zamestnancom, z toho 7 z dôvodu úspešného 
výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto. 1 zamestnanec z dôvodu prestupu v rámci 
štátnej služby na novovzniknuté pracovné miesto. Z celkového počtu 170 štátnych 
zamestnancov k poslednému dňu sledovaného obdobia pracujú piati štátni zamestnanci  
na kratší služobný čas. 

Výkon práce vo verejnom záujme:  
- zo 137 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme je k 31. 12. 2011            

7 zamestnankýň na rodičovskej dovolenke. 
- k 31. 12. 2011 ukončilo 5 zamestnancov pracovný pomer. 1 zamestnankyňa skončila 

pracovný pomer z dôvodu ukončenia doby určitej,  3 zamestnanci na vlastnú žiadosť, 1 
zamestnancec z dôvodu výpovede zo strany zamestnávateľa. Z celkového počtu 
zamestnancov 130 k 31. 12. 2011 pracujú siedmi zamestnanci na kratší pracovný úväzok.  
 

        EPZ 
k 30.06.2011 

PEPZ 
prepočítaný 
k 30.06.2011 

       EPZ 
k 31.12.2011 

PEPZ 
prepočítaný 
k 31.12.2011 

ŠS 164 162,57 170 166,55 
VS 127 125,32 130 126 
Spolu 191 287,89 300 292,55 
 
      
     Úlohy úradu k 31. 12. 2011 boli  zamestnancami  plnené napriek nenaplnenému stavu 
zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch kategóriách a to zvýšeným 
úsilím zamestnancov v pracovnom pomere, resp. v štátnej službe, čo sa riešilo finančným 
ohodnotením vo forme mimoriadnych odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o 
vykonaní prác, dohodami o pracovnej činnosti a dohodami o brigádnickej práci študentov.   
K 31. 12. 2011 bolo uzatvorených 49 dohôd o pracovnej činnosti (z toho 7 za druhý polrok 
2011) , 133 dohôd o vykonaní práce (z toho 63 v druhom polroku) a 15 dohôd o brigádnickej 
práci študenta (z toho 4 v druhom polroku). Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo ekonomické vykonávať 
v riadnom pracovnom pomere a súčasne dodržať stanovený limit zamestnancov, napr. 
upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov po území celého 
Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce,  prípadne sa týmto spôsobom riešil problém 
nedostatku zamestnancov v oblasti reštaurovania s ohľadom na krátkosť času pri dodržiavaní 
termínov vykonania prác, ako aj na  poveternostné a iné súvisiace podmienky. 
 

K 31. 12. 2011 realizoval úrad nasledovné výberové konania:  
� výberové konanie na obsadenie voľného miesta pre výkon prác vo verejnom záujme. 

Obsadzovaná funkcia – Vedúci Technicko-prevádzkového oddelenia, Ekonomicko-
prevádzkového úseku v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky. 

� výbery, ktorými sa obsadzovali: 1 x miesto odborného radcu v stálej štátnej službe 
/Krajský pamiatkový úrad Nitra/; 1 x miesto odborného radcu v stálej štátnej službe 
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/Krajský pamiatkový úrad Košice, Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči/; 1 x 
miesto Hlavného referenta v stálej štátnej službe /Krajský pamiatkový úrad Nitra/ 

� výber, ktorým sa obsadzovalo voľné štátnozamestnanecké miesto odborného radcu 
v stálej štátnej službe v organizačnom útvare Odbor štátneho informačného systému 
v Pamiatkovom úrade SR v Bratislave. 

� výbery, ktorými sa obsadzovali: 1 x miesto odborného radcu v stálej štátnej službe 
/Krajský pamiatkový úrad Žilina/; 1 x miesto odborného radcu v stálej štátnej službe 
/Krajský pamiatkový úrad Prešov, Pracovisko Poprad - Spišská Sobota/;  

� výberové konanie, ktorým sa obsadzovalo voľné štátnozamestnanecké miesto hlavného 
radcu – vedúceho v stálej štátnej službe /Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, 
Pracovisko Banská Štiavnica/.  
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11. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
1.V rámci výkonu štátnej správy: 

� MK SR 
� MZV SR 
� MŽP SR 
� MH SR 
� MF SR 
� VÚC 
� Obecné úrady 
� Miestne úrady  
� Vlastníci a správcovia kultúrnych pamiatok 

 
V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 

Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, VŠ drevárska Zvolen a pod.) 
SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umeno-vedný a archeologický ústav) 
Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá, atď.) 

 
Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 

Študenti vysokých škôl 
Individuálni bádatelia - výskumníci 

 
Laická a odborná verejnosť – prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a propagačnej 
činnosti Pamiatkového úradu SR 

 
V rámci reštaurovania a dokumentačnej činnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy): 

odberatelia reštaurátorských prác 
odberatelia výskumov 

 
Zahraničné odborné inštitúcie: 

UNESCO 
ICCROM 
ICOMOS 
atď. 

 
 
Bratislava, dňa  6. 3. 2012 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 
 



Zoznam skratiek použitých v správe za rok 2011 
 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL    aktualizačný list 
AR    automatizovaný register 
GIS    geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KN    kataster nehnuteľností 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MPR    mestská pamiatková rezervácia 
MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
NGR    námestník generálnej riaditeľky 
NhNKP  nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP    národná kultúrna pamiatka 
NPÚ    Národní památkový ústav  
OdGD    oddelenie grafickej dokumentácie 
ONKP    odbor národných kultúrnych pamiatok 
OMK PÚ SR  Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP    ochranné pásmo 
OPR    odbor preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní 
OPÚ    odbor pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
PO    pamiatkový objekt 
PP    pamiatkový predmet 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ    pamiatková zóna 
S    spolupráca 
SKD    svetové kultúrne dedičstvo 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
SÚPS    Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 
SÚPSOP  Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
ŠÚPS    Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 
T    termín 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Z    zodpovednosť 
ZŠ    základná škola 

 
 


