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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 (ďalej len 

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

 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pamiatkový úrad je právnickou osobou a je  špecializovaným orgánom štátnej správy 
na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou 
pôsobnosťou v rozsahu § 10 Zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
Sídlom pamiatkového úradu je Bratislava, jeho pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.  

Pamiatkový úrad 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 je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí 
pracujú v krajských pamiatkových úradoch a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  
 
KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY 

Krajské úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR bez právnej 
subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu v rozsahu § 11 
Zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, 
ktorým je územný obvod kraja.  

Krajské 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, 
Banská Bystrica a Levoča. 
 
Telefón: 02/54 77 44 44 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: supsop1@ba.telecom.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
 
2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:  

V súlade so svojím poslaním v zmysle Zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu je organizácia zameraná vo svojej perspektíve prioritne na nasledovné 
úlohy: 

 
STÁLE Č INNOSTI: 

� odbornometodická 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 Bratislava v rozsahu 
vymedzenom osobitným právnym predpisom (Zákon č. 49/2002 Z. z.); 

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

 
DLHODOBÉ ČINNOSTI: 

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

aktualizácia a revízia Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.  
 
KRÁTKODOBÉ ČINNOSTI: 

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

� výkon reštaurovania ako účelovej pomoci štátu pri ohrozených pamiatkach; 
� analyticko-technologické činnosti v oblasti reštaurovania; 
� dokumentácia pamiatkového fondu. 

 
3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nemal v roku 2004 uzavretý kontrakt 
s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa   20. 12. 2000. 

 
4.4. Hlavné činnosti: 
Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 
 

I. Zákonom NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu 
II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 
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I.Hlavné činnosti v zmysle Zákona NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu: 
 

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

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

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

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

odvolacieho konania,  
plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,  
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, 

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

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

prezentáciu pamiatkového fondu, 
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), 

f) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce 
(§ 11 ods. 2 písm. f), 

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

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

Zabezpečuje reštaurátorsky výskum kultúrnych pamiatok 
Zabezpečuje reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych 

pamiatkach 
 
II.Hlavné činnosti v zmysle Plánu hlavných úloh: 

 
Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného 

rozpisu lokalít, príprava Súpisu pamiatok Slovenska. 
Revízia pamiatkových území.  
Vitráže - celoslovenské zmapovanie a výskum.  
Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
Revízia knižničného fondu PÚ SR. 
Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

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

načítavania a územného priemetu databáz. 
Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2004. 
Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na     

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

Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
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5.5. Rozpočet organizácie 
 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – rozpočtová organizácia 

      v t is. Sk 
  Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť % Index 

Ukazovateľ 2004 rozpočet rozpočet 2 005 čerpania 
02/01x10

0 
    2005 2 005   4:3x100 4:3 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 32 526 31 600 25 971 31 675 121,96 1,00
   z toho:       
200 Nedaňové príjmy 32 526 31 600 25 971 31 675 121,96 1,00
   z toho:       
210 Príjmy z vlastníctva majetku 12 437 13 000 12 452 12 518 100,53 0,96
220 Adminin. a iné poplatky a platby 12 372 18 600 13 519 13 091 96,83 0,70
230 Kapitálové príjmy 7 011 0 0 78   
290 Iné nedaň. príjmy 706 0 0 377   
300 Granty a transfery 0 0 0 5611   
310 Tuzemské 0 0 0 5264   
330 Zahraničné 0 0 0 347   

600 Bežné výdavky 119 673 125 769 130 323,2 135 998,9 104,36 1,08
   z toho:       
610 Mzdy,platy služ.príjmy a OOV 59 910 62 571 64 740,2 64 772,2 100,05 1,04
620 Poistné a prísp. zamest. do poisť. a 
NÚP 

20 939 21 908 22 626,7 22 626,7 100,00 1,03

630 Tovary a ďalšie služby 38 159 40 340 42 306,3 47 950,0 113,34 1,19
   z toho:       
631 Cestovné výdavky 2 330 2 212 2 683,5 2 683,4 100,00 1,21

632 Energie, voda a komun. 12 057 12 900 11 505,0 11 504,8 100,00 0,89
633 Materiál a služby 3 897 6 365 4 717,5 5 879,8 124,64 0,92
    v tom:       

Reprez.výdavky a dary 57 65 65,0 64,9   
634 Dopravné 2 964 2 780 2 924,2 2 964,3 101,37 1,07

635 Rut. a štan. údržba 3 682 5 380 4 267,7 8 404,5 196,93 1,56
636 Nájomné za prenájom 848 1425 946,2 946,2 100,00 0,66
637 Ostatné tovary a služby 12 324 9 278 15 262,2 15 567,0 102,00 1,68
640 Bežné transfery 665 950 650 650 100,00 0,68
   z toho:       
642006 Na členské 0 0 7 6,5   
642012 Na odstupné 426 300 268 268,6 100,22 0,90
642013 Na odchodné 0 120 138 138 100,00  
642015 Na nemocenské 205 530 237 236,9 99,96  

700 Kapitálové výdavky 1 392 0 7 253,8 7 245,9 99,89  
   z toho:       
710 Obstar.kap. aktív 1 392 0 7 253,8 7 245,9 99,89  

Výdavky celkom  /BV + KV/ 121 065 125 769 137 577 143 245 104,12 1,14
Poznámka: skutočnosť vrátane mimorozpočtových ýdavkov     
BV – bežné výdavky       

KV – kapitálové výdavky       
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Pamiatkový úrad SR uplatňuje rozpočtovú formu hospodárenia s finančnými prostriedkami 
štátneho rozpočtu. Na štátny rozpočet je napojený svojimi príjmami a výdavkami. Riadi 
a zabezpečuje financovanie 11 preddavkových organizácii v súlade so Splnomocnením  
č.MK-1345/2004-1 – sú to: 
 
 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava 
Krajský pamiatkový úrad Trnava 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín 
Krajský pamiatkový úrad Nitra 
Krajský pamiatkový úrad Žilina 
Krajský pamiatkový úrad Košice 
Krajský pamiatkový úrad Prešov 
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
Oblastné reštaurátorské ateliéry Bratislava 
Oblastné reštaurátorské ateliéry Banská Bystrica 
Oblastné reštaurátorské ateliéry Levoča 

 
Príjmy za rok 2005 
 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky mal v roku 2005 upravený rozpočet príjmov 
v celkovej sume 25 971 000,- Sk. V hodnotenom období boli tieto príjmy dosiahnuté 
v celkovej sume  25 987 398,75 Sk v rámci zdroja 111. 

Organizácia dosiahla tiež ďalšie príjmy mimorozpočtové – zdroj 72 v celkovej sume 
5 687 546,80 Sk. 

 

Zdroj 111 – rozpočtové príjmy 
 

Kategória 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
V tejto kategórii podľa upraveného rozpočtu boli príjmy rozpočtované v podpoložke   
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 452 000,- Sk.  
Organizácia dosiahla príjmy z prenájmu za rok 2005 v sume 12 517 838,84 Sk.  
Táto podpoložka zahŕňa aj príjem z nájmu budovy na Hviezdoslavovom nám. 5, ktorá  
je sídlom amerického veľvyslanectva a z dôvodu znižovania kurzu dolára je tento  
príjem z roka na rok nižší.     

Kategória 220 - Administratívne a iné poplatky a platby 

V tejto kategórii  boli  podľa  upraveného  rozpočtu  rozpočtované  príjmy  v celkovej sume 
13 519 000,- Sk. 

Tieto príjmy boli rozpočtované v podpoložke 222 003 Za porušenie ostatných predpisov 
v sume 954 000,- Sk a v podpoložke 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 12 565 
000,- Sk.  

Plnenie príjmov v tejto kategórii bolo nasledovné: 

- podpoložka 222 003 Za porušenie ostatných predpisov boli dosiahnuté príjmy za rok 2005 
v sume 954 704,- Sk. Sú to príjmy z uplatnenia sankcií za porušenie Zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu 

- podpoložka 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb boli dosiahnuté príjmy v sume 
12 136 391,88 Sk, ktoré predstavujú predovšetkým príjmy z reštaurovania. Tieto príjmy 
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organizácia nesplnila pretože odberateľské faktúry boli uhradené až po 31. 12. 2005. 
Neplnenie týchto príjmov kompenzuje mierne prekročenie ostatných položiek, 
nerozpočtované iné príjmy a kapitálový príjem. 

 

Kategória 290 - Iné nedaňové príjmy 

 

V rámci tejto kategórie ide o príjmy ktoré organizácia nerozpočtuje. Ide o príjmy 
z dobropisov a vratiek v celkovej sume 300 846,83 Sk. 

 
 

Kategória 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie za  
rok 2005  

 
% plnenia 

200 – Príjmy 31 600 25 971 25 988 100,07 
 
 Plnenie príjmov podľa jednotlivých podpoložiek  je v priloženej tabuľke č. 1 
 
V roku 2005 bol dosiahnutý aj kapitálový príjem v celkovej sume 77 617,20 Sk z predaja 
nadbytočného majetku – z ojazdených automobilov.  
 
Zdroj 72 - Mimorozpočtové príjmy  
 
Mimorozpočtové príjmy boli dosiahnuté v celkovej sume 5 687 546,80 Sk a predstavujú 
nasledovné: 
- podpoložka 292 006 z náhrad poistného plnenia 40 212, Sk. Uvedené finančné  
  prostriedky boli použité na úhradu opráv motorových vozidiel v správe PÚ SR. 
- podpoložka 292 017 vrátená DPH zo zakúpenia sitovacieho stroja na projekt ROCEM –    
Roman cement to restore built heritage Brusel, effectively od EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE GENERAL RESEARCH, v sume 35 601,60 Sk.  
- položka 311 – PÚ získal na základe zmluvy o spolupráci so SAV grant v hodnote 113 680,- 
Sk, z ktorého v roku 2005 vyčerpala 99 355,- Sk. 
- podpoložka 312 001 príjem zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 15 200,- Sk. Ide   
o príjem poskytnutý Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Nitre za absolventky.  
- podpoložka  331 002 od medzinárodnej organizácie UNESCO príjem 347 178,20,- Sk na    
realizáciu projektu Reg. workshop – stav lokalít zapísaných v zozname svetového dedičstva. 
 
Na základe uznesenia vlády SR č. 581 zo dňa 13. 7. 2005 získala organizácia dotáciu formou 
bežného transferu v sume 5 150 000,- Sk, ktoré vykazujeme v podpoložke 312 001. 
Použitie mimorozpočtových príjmov podrobnejšie popisujeme v časti výdavky. 

Výdavky 

Schválený rozpočet mal Pamiatkový úrad v celkovej výške  125 769 tis. Sk na bežné 
výdavky. 

V priebehu roku 2005 bolo realizovaných 15 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet 
predstavuje celkové výdavky vo výške   137 577 tis. Sk z toho: 
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                                                                                       v tis. Sk 
Program Podprogram Sk 

08S 08S0108 129 523,2 
z toho: bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 128 523,2 
    1 000 

08T 08T0103     3 603,8 
z toho: bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

    1 650 
    1 953,8 

08T 08T0104        150 
z toho:  
bežné výdavky 

  
       150 

08T 08T0105     4 300 
z toho: kapitálové výdavky      4 300 

Program 08S 
Podprogram 08S0108 
Zdroj 111 

Bežné výdavky  
V roku 2005 bol schválený rozpočet na bežné výdavky vo výške   125 769 tis. Sk a upravený 
rozpočet bol 128 523,2 tis. Sk. V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v tis. Sk): 
 
Ukazovateľ Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie % čerpania 

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
62 571 

 
64 740,2 

 
64 740,2 

 
100 

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

 
21 908 

 
22 626,7 

 
22 626,7 

 
100 

630  Tovary a ďalšie  služby 40 340 40 506,3 40 501,6 99,99 

640 bežné transfery 950 650 650 100 

       Celkom 125 769 128 523,2 128 518,3 99,99 

Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z  
bežných výdavkov za rok 2005   128 518,3 tis. Sk, čo je čerpanie na  99,99 %. 

Z bežných výdavkov boli finančne kryté najmä: 
- mzdy zamestnancov 
- náhrady počas PN, odchodné, odstupné 
- odvody za zamestnancov 
- výkon štátnej správy (poštovné, cestovné, PHM, kanc. mat., kanc. papier, atď) 
- právne poradenstvo, štúdie a expertízy súvisiace s výkonom štátnej správy 
- telekomunikačné služby (telefóny, fax, internet) 
- údržba výpočtovej techniky a zavedenie reg. poriadku 
- prídel do sociálneho fondu  
- náklady na prevádzku budov  
- tovary a služby súvisiace s reštaurovaním 
- odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 
- plnenie PHÚ schváleného Sekciou kultúrneho dedičstva MK SR 
- el. energia, plyn, voda 
- oprava automobilov (z titulu zastaralého autoparku) 
- dane a miestne poplatky 
- strava pre zamestnancov PÚ SR 
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Kategória 610 Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV     

V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol upravený 
rozpočet v sume 64 740,2 tis. Sk a čerpanie bolo na 100 %. 
 
Čerpanie v jednotlivých podpoložkách bolo nasledovné: 
- položka 611 Tarifný plat bolo čerpaných 50 429,7 tis. Sk na základné tarifné platy 
zamestnancov štátnej a verejnej služby z toho: 

 - zamestnancom ŠS        30 050,6 tis. Sk 
 - zamestnancom vo VS   20 379,1 tis. Sk  

- položka 612 Príplatky bolo čerpaných 9 844,2 tis. Sk z toho: 
 - zamestnancom ŠS         5 130,9 tis. Sk 
 - zamestnancom vo VS   4 713,3 tis. Sk  
 

- položka 614 Odmeny boli vyplatené v sume 4 466,1 tis. Sk z toho: 
 - zamestnancom ŠS       3 627,4 tis. Sk 
 - zamestnancom vo VS    838,7 tis. Sk  

 
Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti Pracovníci a mzdový vývoj.  
 
Kategória 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP   
 
Prehľad čerpania podľa položiek za rok 2005  v tis. Sk: 
 

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený  
rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
6 268 

 
5 843,3 

 
5 752,2 

 
100 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
15 640 

 
16 783,4 

 
16 783,4 

 
100 

620 – Poistné a príspevky 21 908 22 626,7 22 626,7 100 
 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol schválený rozpočet na rok 2005 vo výške   21 908 
tis. Sk a čerpanie za rok 2005 bolo na  100 %. Čerpanie poistného zodpovedá objemu miezd. 
 
Kategória 630 Tovary a ďalšie služby   

 
Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a ďalšie služby uvádzame podľa 

jednotlivých položiek v tis. Sk v nasledovnej tabuľke : 
 

Položka 
 

Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
rozpočet 

Čerpanie 
za 

rok 2005 

 
%  

plnenia 
630 – Tovary a ďalšie služby v tom: 40 340 40 506,3 40 501,6 99,99 
- 631  Cestovné výdavky 2 212 2 683,5 2 683,4 99,99 
- 632  Energie, voda a komunikácie 12 900 11 505 11 504,8 99,99 
- 633  Materiál a služby  6 365 4 717,5 4 717,0 99,99 
- 634  Dopravné 2 780 2 924,2 2 924,1 99,99 
- 635  Rutinná a štandardná údržba 5 380 4 268,0 4 267,0 99,99 
- 636  Nájomné za prenájom 1 425 946,2 946,2 100,00 
- 637  Tovary a ďalšie služby 9 278 13 462,2 13 458,8 99,97 
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     Finančné prostriedky tejto kategórie boli čerpané predovšetkým na činnosti súvisiace 
s výkonom štátnej správy, na plnenie Plánu hlavných úloh na rok 2005 schváleného Sekciou 
kultúrneho dedičstva MK SR,  na zabezpečenie prevádzky budov a najnutnejšej údržby 
a opráv objektov v správe PÚ SR a na reštaurovanie. 
V rámci kategórie 630 boli f inančné prostriedky vynaložené na nasledovné: 
 
� položka 631 - Cestovné výdavky – čerpanie súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu 

v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa ako aj 
s čerpaním finančných prostriedkov na zahraničné pracovné cesty.  

� položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 
podpoložky: 
-  632 001 - energie  
-  632 003 – poštovné a telekom. služby (zvýšenie poplatkov za telekomunikačné služby 
zapríčinilo zavedenie a využívanie internetu na všetkých KPÚ) 
 

Prehľad čerpania energetických zdrojov v Sk za rok 2005 udáva nasledujúca tabuľka. 
 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v Sk 
za rok 2004 

Čerpanie v Sk 
za rok 2005 

Elektrická energia 3 230 392,77 2 838 883,93 
Plyn 2 749 415,17 2 955 599,34 
Vodné a stočné 434 540,43 496 713,24 
Ostatná energia 70 829,71  
Spolu 6 485 178,08 6 291 196,51 
 
 
� položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie predstavuje reštaurátorský materiál.  
� položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy, 

ktoré vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú 
spojené so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK.  

 
Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2005  
 
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2004 (v lit./Sk) 
Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2005 (v lit./Sk) 

 litre Sk litre Sk 
Benzín 42 475,83 1 481 093,12 43 848,49 1 618 304,38 
Nafta  3 203,85 108 371,00 3 044,48 116 557,50 
Spolu 45 679,68 1 589 464,12 46 892,97 1 734 861,88 
 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt možno vidieť zvýšenú spotrebu PHM v roku 2005 
v porovnaní s rokom 2004, čo bolo zapríčinené tým, že zamestnanci PÚ SR sú povinní 
vykonávať monitoring nad kultúrnymi pamiatkami SR, zároveň sa to prejavilo tiež 
v hodnotovom vyjadrení (v Sk), pričom treba brať do úvahy aj zvýšenie cien PHM v roku 
2005 v porovnaní s rokom 2004. 
 
položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

dodávateľské reštaurátorské práce (podpoložka 635 031). 
položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100 %. V prenajatých priestoroch sídlia 

KPÚ Trnava, Trenčín, Žilina (kancelária) a pracoviská v Ružomberku, Martine, Lučenci, 
Kremnici a Komárne. 
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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. 
V rámci položky 637 tvorí významnú časť tiež podpoložka 637 016 – Prídel do sociálneho 
fondu. V roku 2005 prídel tvoril čiastku 645 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli 
použité predovšetkým na úhradu cestovného pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do 
miesta zamestnania, príspevok na stravovanie, sociálne výpomoci a na zabezpečenie 
regenerácie pracovnej sily (predovšetkým dovybavenie vlastných rekreačných zariadení, 
zabezpečenie pitného režimu počas letných mesiacov a pod.).   

 
Limit na reprezentačné výdavky bol určený na 65 tis. Sk. Vyčerpalo sa 64,9 tis. Sk, čo 
predstavuje čerpanie na    99,84 %. 

V rámci kategórie 630 boli Pamiatkovému úradu SR účelovo určené finančné prostriedky a to 
Rozpočtovým opatrením č.4 – list MK 5927/2005-700/13763 zo dňa 3. mája 2005 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR z prostriedkov pridelených z rezervy vlády SR na 
bežné výdavky v programe 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt, kat. 
630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 50 tis. Sk účelovo určených na financovanie 
nasledovnej kultúrnej aktivity: 
 
Vyhotovenie dokumentárneho filmu o Veľkomoravskom kostole v Kopčanoch 

50 tis. Sk 
 

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave vyhotovil film, ktorý v zrozumiteľnej forme približuje 
lokalizáciu a históriu pamiatky, priebeh dlhodobých archeologických a ďalších odborných 
výskumov realizovaných Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave ako organizačnej 
zložky PÚ SR. Filmový materiál bol použitý od dokumentácie výskumov od r.1996 až po 
súčasnosť, ako aj letecké zábery na lokalitu. Význam objavu a zaradenia kostola ako jedinej 
dochovanej sakrálnej veľkomoravskej stavby je zdôraznený uvedením možností záchrany a 
prezentácie v rámci pripravovaného archeoparku nadväzujúceho na veľkomoravské osídlenie 
v Mikulčiciach (ČR), s pripomenutím vhodnosti na vyhlásenie ako súčasti svetového 
kultúrneho dedičstva. 
       Film o.i. dokumentuje nielen vedecké a odborné aktivity Pamiatkového úradu SR (rezort 
MK SR), ale v prvom rade je dostupným a použiteľným dokumentom o hodnotách a 
možnostiach záchrany a prezentácie nášho kultúrneho dedičstva, ktoré je v tomto prípade 
ojedinelým a výnimočným dokladom zachovania predrománskej architektúry na Slovensku v 
kontexte historického osídlenia Veľkej Moravy. 
 

Kategória 640 Bežné transfery  
 
     V tejto kategórii bol schválený rozpočet 950 tis. Sk, ktorý bol upravený v  sume 650 000,- 
Sk. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 
 
podpoložka 642 006 Na členské 6 542,05 Sk  
podpoložka 642 012 Na odstupné 268 519,95 Sk 
podpoložka 642 013 Na odchodné 138 020,-  Sk 
podpoložka 642 015 Na nemocenské   236 918,- Sk 
Táto kategória bola čerpaná na 100 %. 
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Kategória 700 Kapitálové výdavky  
 
Program 08S 
Podprogram 08S0108 
Zdroj 111 
 
     Rozpočtovým opatrením č. 9/KV – list MK 11624/05-700/26923 zo dňa 10. 10. 2005 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu na kapitálové výdavky v podprograme 08S0108 – 
Ochrana pamiatkového fondu, kat. 700 kapitálové výdavky, položka 713, podpoložka 713 
002 – Nákup výpočtovej techniky o čiastku 1 000 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli  
učelovo určené na nákup výpočtovej techniky. Skutočné čerpanie bolo 999,8 tis. Sk, čo 
predstavuje čerpanie na 99,98 %.  
 
Zdroj 72 - Mimorozpočtové prostriedky na bežné výdavky  
 
zdroj 72a – PÚ získal na základe zmluvy o spolupráci so SAV finančné prostriedky 

v celkovej sume 113 680,- Sk, z ktorých bolo v roku 2005 použitých 99 355,- Sk na nákup 
výpočtovej techniky . Zostatok bude použitý v roku 2006. 

zdroj 72c  
- podpoložka  292 017- vrátená DPH zo zakúpenia sitovacieho stroja na projekt ROCEM – 

Roman cement to restore built heritage Brusel, effectively od EUROPEAN  
COMMISSION DIRECTORATE GENERAL RESEARCH, v sume 35 601,60 Sk, tieto 

finančné prostriedky boli v súlade so zmluvou použité na nákup špeciálnych strojov pre 
Chemicko – technologické oddelenie PÚ SR. 

 
      - podpoložka 331 002 - od medzinárodnej organizácie UNESCO príjem 347 178,20 Sk na   

  realizáciu projektu Reg. workshop – stav lokalít zapísaných v zozname svet. dedičstva. 
 
- podpoložka 321 001 – bežný transfer vo výške 5 150 000,- Sk. Tieto finančné    prostriedky 

sú účelovo určené na opravu striech a reštaurovanie kostola Kláštora Kartuziánov 
v Červenom Kláštore. 

zdroj 72e - podpoložka 292 006 z náhrad poistného plnenia 40 212, Sk. Uvedené finančné 
prostriedky boli použité na úhradu opráv motorových vozidiel v správe PÚ SR. 

 
zdroj 72h - 312 001 príjem zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 15 200,- Sk. Ide o príjem 

poskytnutý Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Nitre za absolventky. Tieto finančné 
prostriedky boli použité na prevádzkové výdavky absolventiek. 

 
Program 08T 
Podprogram 08T0103 
 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK 4013/2005-700/7565 zo dňa 11. marca 2005 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba 
a implementácia politík, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 1 650 tis. Sk účelovo 
určenú v rámci Projektov na kultúrne aktivity v r. 2005 na financovanie týchto aktivít: 
   

Vypracovanie zásad ochrany pamiatkových území          1 000 tis. Sk 
Výstava Kalvárie a krížové cesty        500 tis. Sk 
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Reg. workshop – stav lokalít zapísaných v zozn. svet. dedičstva         150 tis. Sk  
 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Program 08T0103 Podpoložka  
Rozpočet 
v tis. Sk 

Skuto čnos ť   
v tis. Sk 

Zostatok    
    v Sk 

Vypracovanie zásad 637 011 1 000 999, 9 16,63 
Výstava Kalvárie 637 004 500 493,4 6 807,00 
Reg. workshop 637 001 150 149,9 3,30 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
      
Rozpočtovým opatrením č.3/KV – list MK 5147/2005-700/12229 zo dňa 19. apríla 2005 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na kapitálové výdavky v podprograme 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO kat. 700 kapitálové výdavky o čiastku 2 500 tis. Sk 
účelovo určenú na financovanie týchto aktivít: 
 

Nákup osobných automobilov – 2 ks    1 000 tis. Sk 
Rekonštrukcia objektu Cukrová 1, Trnava   1 000 tis. Sk 
Nadstavba objektu, Mariánske nám. 19, Žilina     500 tis. Sk  
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Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Program 08T0103 Podpoložka  
Rozpočet 
v tis. Sk 

Skuto čnos ť   
v tis. Sk 

Zostatok    
    v Sk 

Nákup áut 714 001 1 000 999, 2 0,8 
Rekonštrukcia Trnava 716 711,8 711,8 0 
Nadstavba Žilina 716 242 242 0 
 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0104 
 
 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.2 – list MK 4258/2005-700/8561 zo dňa 17. marca 2005 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0104 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 600 tis. 
Sk účelovo určenú na financovanie nasledovnej kultúrnej aktivity: 
 

Konferencie reštaurátorov krajín SEI     600 tis. Sk 
 
Rozpočtovým opatrením č.  8 – list MK 11580/2005/700/26782 zo dňa 10. 10. 2005 nám MK 
SR znížilo účelovo pridelené prostriedky ŠR z dôvodu nerealizovania vyššie uvedenej 
kultúrnej aktivity v roku 2005. 
 
Rozpočtovým opatrením č.7 – list MK 10779/2005-700/24108 zo dňa 8. 9. 2005 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0104 Prezentácia 
kultúrnych aktivít v zahraničí, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 150 tis. Sk účelovo 
určenú na financovanie nasledovnej kultúrnej aktivity: 
 

realizácia výstavy „S lovensko v Európe – 1000 rokov spoločnej histórie“ 
 

Program 08T0104 Podpoložka  
Rozpočet 
v tis. Sk 

Skuto čnos ť   
v tis. Sk 

Zostatok    
    v Sk 

Výstava 637 003 150 149, 9 122,99 
 
 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0105 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
 
Rozpočtovým opatrením č.5/KV – list MK 6767/2005-700/15838 zo dňa 26. mája 2005 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na kapitálové výdavky v podprograme 08T0105 – 
Projekt informatizácie kultúry, kat. 700 kapitálové výdavky o čiastku 4 300 tis. Sk účelovo 
určenú na financovanie týchto aktivít: 
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Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu – AIS OP     
2 700 tis. Sk 

Geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu – GIS OP    
       1 300 tis. Sk 

Nové moduly pre geografický informačný systém - GIS     300 tis. Sk 
 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Podpoložka  RI 
Rozpočet 
v tis. Sk 

Skuto čnos ť    
    v t is. Sk 

Zostatok   
   v Sk 

711 003 13432 675 673 ,0 1 873,10 
  13433 1 188 1 187,4 675,04 
  13434 300 296, 8 3 200,00 
spolu   2 163 2 157, 2  5 748,14 
          

713 002 13432 2 025 2 025,0 0,00 
  13433 112 110, 8 1 164,80 
  13434 0                   0             0  
spolu   2 137 2 135, 8  1 164,80 
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6.6. Personálne činnosti 
 
Stav zamestnancov 
 

Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 číslo MK 1235/2005-
700/2037 zo dňa 26.1.2005  bol pre rok 2005 stanovený limit zamestnancov  nasledovne:  
štátna služba  195, verejná služba 157,  následne bola ku dňu 15.12.2005 uskutočnená úprava 
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 listom číslo MK-13757/2005-
700/33528, ktorou bol upravený limit zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme 
z pôvodných 157 na 154.   

Pamiatkový úrad SR mal k 1.1.2005 spolu 328 zamestnancov,  ďalších 8 zamestnancov 
bolo vyňatých z evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (1) a z dôvodu rodičovskej 
dovolenky (7). Jeden zamestnanec vykonával v PÚ SR civilnú službu.  
V priebehu obdobia od 1.1.2005 do 31.12.2005 sa  pôvodný evidenčný stav 328 
zamestnancov nezmenil. Vo fyzických osobách bolo  ku dňu 31.12.2005 181 štátnych a 147 
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Mimo evidenčného stavu je 14 zamestnancov, 9 
štátnych zamestnankýň z toho 7 je na rodičovskej a 2 na materskej dovolenke, 5 
zamestnankýň vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, z toho 3 na rodičovskej a 2 na 
materskej dovolenke.  
V štátnej službe je k 31. 12. 2005 181 zamestnancov. V priebehu sledovaného obdobia 
ukončilo v našom úrade svoj služobný pomer  16 štátnych zamestnancov, z toho  3 požiadali 
o skončenie služobného pomeru z osobných dôvodov, z toho 1 z dôvodu odchodu do 
starobného dôchodku, 2 štátni zamestnanci ukončili služobný pomer v skúšobnej dobe. 2 
štátne zamestnankyne boli trvale preložené do iných služobných úradov.  So 6 zamestnancami 
bol skončený služobný pomer na základe organizačných zmien. Jedna štátna zamestnankyňa 
v priebehu 1. polroka zomrela po dlhej ťažkej chorobe. Jedna zamestnankyňa odišla  
z dôvodu neúspešnej kvalifikačnej skúšky. Na obsadenie 36 voľných miest do štátnej služby 
bolo vypísaných spolu 26 výberových konaní, ktoré sa uskutočnili v 4 termínoch. 
Z úspešných účastníkov nastúpilo do štátnej služby 27 zamestnancov. 1 zamestnanec bol 
trvale preložený z iného služobného úradu. Ďalší 4 boli prijatí do dočasnej štátnej služby na 
zastupovanie.  
Vo verejnej službe  je k 31.12.2005 147 zamestnancov. Pracovný pomer pri výkone prác vo 
verejnom záujme ukončilo 15 zamestnancov, z toho 4 zamestnanci ukončili pracovný pomer 
na dobu určitú, 4 zamestnanci odišli na vlastnú žiadosť a 1 zamestnankyňa odišla do 
invalidného dôchodku. 2 zamestnanci náhle zomreli. 2 Zamestnanci skončili v skúšobnej 
dobe a 2 zamestnanci z organizačných dôvodov pre nadbytočnosť. Do verejnej služby boli 
prijatí 19 noví zamestnanci ako  náhrada na voľné pracovné miesta, z toho 4 na zastupovanie 
počas materskej alebo rodičovskej dovolenky.  
Ku dňu 31.12.2005 nevykonáva v Pamiatkovom úrade SR  civilnú službu žiaden občan. 
Výkon civilnej služby ukončil 1 občan  v máji 2005. 
 
Vývoj miezd 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  č. MK 1235/2005-700/2037 zo dňa 
26.1.2005 nám určilo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2005 – rozpočtová 
položka  610 – nasledovne: štátna služba v sume 41 363 tis. Sk.,  a verejná služba v sume 21 
208 tis. Sk.  Rozpočtovým opatrením č. 6 zo dňa 4.7.2005 list.č. MK 9143/2005-700-19120 
bola upravená rozpočtová položka 610  nasledovne: štátna služba 42 397 tis. Sk 
a zamestnanci pri výkone prác vo verejnom záujme 21 704 tis. Sk. Prostriedky na verejnú 
službu však nepostačovali na pokrytie platov zamestnancov vykonávajúcich práce vo 
verejnom záujme v roku 2005 cca o 4 200 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením MK SR č. 12, bola 
rozpočtová položka 610 upravená nasledovne:  mzdové prostriedky pre štátnych 
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zamestnancov  38 809 tis. Sk a mzdové prostriedky pre zamestnancov pri výkone prác vo 
verejnom záujme 25 931,2 tis. Sk. 

Mzdové prostriedky boli v priebehu  roka 2005 čerpané ako vyplýva z tabuľky . Napriek 
nenaplneniu stavu zamestnancov boli úlohy  Pamiatkového úradu plnené  zamestnancami 
v PÚ SR zamestnanými, čo sa riešilo finančným ohodnotením vo forme odmien,  osobných 
príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní prác a dohodami o brigádnickej práci študentov.  
Mzdové prostriedky boli čerpané v sume 64 772 200,-Sk, z toho štátna služba 38 809 000,-Sk 
a verejná služba 25 963 200,-Sk. Oproti upravenému rozpočtu bolo čerpanie  o 32 000,- Sk 
vyššie. Vyššie čerpanie bolo finančne kryté  z mimorozpočtových finančných prostriedkov, 
ide o vyplatenie odmien  za preklad materiálov do anglického jazyka na Regionálny 
workshop – stav lokalít zapísaných  v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Čerpanie týchto prostriedkov vykazujeme zo zdroja 72 c.    Priemerná   mzda   v  PÚ SR je 
16. 456,- Sk, v štátnej službe 17.868,- Sk, pri výkone prác vo verejnom záujme 14.718,-Sk. 

V  roku 2005 bolo vyčerpaných spolu  na OON – dohody o vykonaní  prác a dohôd o 
brigádnickej práci študentov 2 638 907,-Sk. Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru sme sa snažili zabezpečiť činnosti, ktoré by nebolo ekonomické 
vykonávať v riadnom pracovnom pomere a súčasne dodržať stanovený limit zamestnancov, 
napr. upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov po území celého 
Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, údržbu počítačových sietí a pod. V roku 2005 
sme boli nútení využívať túto formu aj na výkon niektorých činností, nakoľko sme mali 
nedostatok zamestnancov v pracovnom pomere. Spolu bolo do 31.12.2005 uzatvorených 148 
dohôd.   
Zamestnancom, ktorí skončili pracovný pomer výpoveďou z dôvodu organizačných zmien 
a zrušenia jeho funkčného miesta bolo vyplatené na odstupnom  a odchodnom spolu 
406 540,- Sk. 
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7.7. Ciele a prehľad ich plnenia   
 
A/ Plnenie plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2005: 
 
1. Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného 

rozpisu lokalít, príprava Súpisu pamiatok Slovenska. 
 

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

a. Zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2004. 
 
T: 01/2005 
Z: ÚVŠS 
S: KPÚ 

Plnenie: 
V januári 2005, po dodaní vypracovaných aktualizačných listov za posledný štvrťrok r. 

2004 od všetkých KPÚ, bolo spracované vyhodnotenie realizácie úlohy za celý rok 2004. 
Výsledok bol zapracovaný do rozborov činnosti PÚ SR za rok 2004 a do Výročnej správy za 
rok 2004. Následne bol po dodaní podkladov od KPÚ dopracovaný a schválený harmonogram 
na rok 2005 a hlavným garantom úlohy Mgr. D. Haberlandom vypracovaný krycí list 
k realizácii úlohy. 

   Celkovú činnosť spojenú s funkciou gestora za PHÚ č. 1 zabezpečoval Mgr. Haberland, od  
1.11.2005 Mgr. Szerdová, za hnuteľné pamiatky Mgr. Lacková.  
 

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

 
T: 03,06,09,12/2005 
Z: ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
Vyhodnotenie plnenia úlohy za rok 2004 a jej pokračovanie v roku 2005 boli prerokované 

na riaditeľskej rade 26. 4. 2005 v Bratislave, na ktorej sa dohodla čiastočná úprava 
harmonogramu na rok 2005 tak, aby bolo možné ukončiť revíziu v okresoch Trnava, Myjava, 
Nitra, Žilina a Levoča, ktoré boli vybrané ako prvé popri okresoch Trenčín, Prievidza, 
Ružomberok, Martin, Bytča a Kysucké Nové Mesto pre publikovanie Súpisu pamiatok.  

Odbor výkonu štátnej správy PÚ SR v rámci riešenia úlohy vykonával koordináciu 
postupu prác v rámci všetkých KPÚ (kontrola kompletnosti doručených aktualizačných listov, 
sledovanie a evidencia stavu spracovania, kontrol a opráv aktualizačných listov, zasielanie 
aktualizačných listov na opravu a doplnenie). Vzhľadom na postup riešenia úlohy bol 
v priebehu roka 2005 zjednodušený proces spracovávania aktualizačných listov vypustením 
kontrol už hotových aktualizačných listov. Kontrola aktualizačných listov sa vykonáva len so 
zameraním na kompletnosť a skladbu aktualizačných listov, kompletná kontrola sa vykonáva 
len v prípadoch nových zamestnancov. Zároveň zamestnanci odboru priebežne riešili 
metodické otázky, poskytovali inštruktáže a konzultácie.  

Na základe výsledkov plnenia úlohy treba konštatovať, že plán na rok 2005 bol postavený 
reálne, väčšine KPÚ sa ho podarilo splniť (tabuľka č. 1). Problémy zostávajú pri veľkých 
sídlach, kde spomalenie plnenia úlohy bolo zapríčinené  veľkým objemom výkonov v oblasti 
štátnej správy (tabuľka č. 2; vyhodnotenie činnosti PÚ SR a KPÚ, str. 29),  rozviazaním  
pracovných pomerov s  pracovníkmi  (KPÚ Bratislava, Banská Bystrica, Košice), alebo 
vyťaženosťou inými úlohami (KPÚ Nitra – spracovanie zásad ochrany PZ Komárno).  Pri 
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revízii  HnNKP  je neplnenie plánu zapríčinené aj rozšírením objektovej skladby NKP a teda 
nárastom počtu spracovávaných PO, reštaurovaním NKP, nesprístupnením NKP. Naopak 
výrazné prekročenie plánu  revízie HnNKP za KPÚ Nitra umožnilo prijatie novej pracovníčky 
a dobrá externá spolupráca. 

Napriek „Príkaznemu listu generálnej riaditeľky č. 2 /2004“ nie sú plynulo odovzdávané  
AL NKP zaslané na KPÚ na opravy najmä pre ich veľký počet alebo  náročnosť opráv. 
 Odbor výkonu štátnej správy riešil priebežne v spolupráci s KPÚ  aj    veľký počet neúplných  
AL  NKP spracovaných najmä v rokoch 2000-2002 (chýba digitálna forma, fotografická 
príloha, katastrálne mapy, listy vlastníctva).  
 V rámci realizácie úlohy bolo OŠIS PÚ SR do Automatizovaného registra nehnuteľných 
NKP vložených 670  aktualizačných listov pamiatkových objektov a do Automatizovaného 
registra hnuteľných NKP vložených 732 aktualizačných listov pamiatkových predmetov.  
  
Tabuľka č. 1  Plnenie harmonogramu Revízie v roku 2005: 

 
Tabuľka č. 2 Vyhodnotenie výkonu štátnej správy (r. 2000-2005) PÚ SR a KPÚ, resp. 
Pamiatkového ústavu a regionálnych stredísk 
 
Rok 
 

Počet 
rozhodnutí 

Počet 
stanovísk 

Spolu 

2000 - 6078 6078 
2001 - 6476 6476 
2002 4426 4270 8696 
2003 6757 5384 12141 
2004 8015 11685 19700 
2005 6817 12199 19016 

c) Príprava harmonogramu na r. 2006. 
T: 11/2005  
Z : ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
V januári 2006, po dodaní vypracovaných AL za posledný kvartál r. 2005 od KPÚ, 

boli spracované podklady pre vyhodnotenie realizácie úlohy za celý rok 2005. Po dodaní 
podkladov od KPÚ bol dopracovaný a schválený  harmonogram na rok 2006, ktorý sa stal 
podkladom pre zodpovedného  garanta úlohy na vypracovanie krycieho listu k PHÚ č. 1 
v termíne do 31. 1. 2006. Harmonogram aktualizácie predpokladá uzavretie viacerých 
okresov  (Prievidza, Partizánske,  Považská Bystrica, Poprad, Bardejov, Žilina, Bytča, 
Liptovský Mikuláš, Čadca, Turčianske Teplice) a teda perspektívu na začatie príprav na ich 

                                        Rok 2005 
               Nh NKP                                           H NKP PÚ SR + KPÚ 

Plán Plnenie Plán Plnenie 
PÚ SR          20+0/4 12+0/4 130 + 65 

OŠIS 
0 OVP + 65 

OŠIS 
KPÚ Bratislava                           37+ MÚOP 11KPÚ+35 MÚOP 100 61 
KPÚ Trnava                           44 42+0/4 48 50 
KPÚ Trenčín 69 69 111 86 
KPÚ Nitra                                   52 53 147 183 
KPÚ Žilina 92+0/3 89  +13 návrh.  na zruš. 59 77 
KPÚ Banská Bystrica               115 72 + 7 návrh. na zruš. 108 33 
KPÚ Prešov 165 166 466 307 
KPÚ Košice 82+21 72+ 56 opravy 138 78 
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publikovanie do Súpisu pamiatok v r. 2007.  Aby sa uzavrela revízia z predchádzajúcich 
rokov, boli zahrnuté do plánu aj opravy aktualizačných listov,  najmä pokiaľ sa jedná 
o zásadné opravy rovnajúce sa vypracovaniu nového aktualizačného listu (Košice – sídlo,  
Banská Bystrica, Lučenec), alebo  väčšieho počtu opráv (Trnava, Prešov, Bratislava).     

 
Tabuľka č. 3 Harmonogram aktualizácie na rok 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Príprava Súpisu pamiatok Slovenska po okresoch – Martin, Ružomberok a Levoča 

(verzia pre publikovanie). Spracovanie ďalších okresov podľa stavu revízie ÚZPF.  
T: priebežne 
Z: ÚVŠS, spracovateľské tímy – garanti 

Plnenie: 
 Aj napriek skutočnosti, že v rámci kultúrnych aktivít na rok 2005 nebola PÚ SR schválená 
suma 1,5 mil. Sk na vydanie prvých dielov Súpisu, na zabezpečenie tejto úlohy bolo počas 
roka 2005 podniknutých viacero krokov. Na riaditeľskej rade 26. 4. 2005 v Bratislave sa 
dohodla čiastočná úprava harmonogramu Revízie ÚZPF na rok 2005 tak, aby bolo možné 
ukončiť revíziu v okresoch Trnava, Myjava, Nitra, Žilina a Levoča, ktoré boli vybrané ako 
prvé popri už spracovaných okresoch (Trenčín, Prievidza, Ružomberok, Martin, Bytča 
a Kysucké Nové Mesto) pre publikovanie Súpisu pamiatok. Pre určené okresy boli navrhnuté 
pracovné kolektívy, do ktorých boli okrem zamestnancov PÚ SR zahrnutí aj odborníci 
z externého prostredia, ktorí sa prihlásili k spolupráci na základe výzvy PÚ SR.  

 V spolupráci s odbornými redaktormi sa pracovalo na organizácii tvorby a zostavovania 
textu, na systéme výpočtu normostrán pre jednotlivé druhy NKP. Boli spracované príklady 
spôsobu spracovania textu pre NKP ako aj rozpočty pre jednotlivé diely Súpisu pamiatok. PÚ 
SR - OdVP riešilo v spolupráci s MK SR problematiku publikovania HNKP. V mesiaci 
september 2005 navštívila GR PÚ SR Dr. Kosová a námestník GR Mgr. Katkin primátorov 
miest Trnava, Prievidza, Martin, Bytča a Ružomberok s cieľom prerokovania vzájomnej 
spolupráce pri vydávaní jednotlivých dielov Súpisu pamiatok.   
 V poslednom kvartáli roka bol dopracovaný návrh zmlúv o dielo pre odborných 
redaktorov a autorov.  
 Nepodarilo sa na 100% ukončiť okresy  Žilina, Prievidza, Bytča, Martin (chýba po1 
NKP), Trnava (5 NKP+ 0/5 PO), Levoča, Ružomberok (4 NKP),   ani na 100%  opravy AL 
NKP okresov navrhnutých na spracovanie Súpisu,  nepodarilo sa na 100% preklopiť AL NKP 
navrhnutých okresov do ÚZPF vo formáte  SQL .  
 Koncom roka sa definitívny  výber sídiel a okresov navrhnutých na spracovanie Súpisu   v 
roku 2006 zúžil na sídla a okresy Trnava, Trenčín, Ružomberok, Martin, Levoča, zároveň 
došlo k zmene koncepcie spracovania Súpisu pamiatok z „Topografie  pamiatok Slovenska“ 
zahŕňajúcej aj pamiatkovo hodnotné objekty a zaniknuté pamiatky na  „Súpis NKP 

                                 Rok 2006 
             Nh NKP                                 H NKP PÚ SR + KPÚ 

Plán Plán 
PÚ SR          40+0/2 78 + 64 terén + kontroly 
KPÚ Bratislava                           16 + opravy 98 
KPÚ Trnava                                 37+0/5 + 33 opráv 48 
KPÚ Trenčín 42  140 
KPÚ Nitra                            57 115 
KPÚ Žilina 66 43 
KPÚ Banská Bystrica               96 201 
KPÚ Prešov 208 +43 opráv 328 
KPÚ Košice 27 + 178 opráv 127 
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Slovenska“ zahŕňajúceho len pamiatky zapísané v ÚPPF, aktuálne k roku spracovania 
príslušného sídla a okresu.  
  V otázke publikovania hnuteľných NKP a archeologických nálezísk sa rozhodlo 
o publikovaní  HnNKP na záver textu o objekte bez špecifikácie  jej konkrétneho 
umiestnenia.  
  Súčasný priebeh a stav aktualizácie naznačuje plynulé pripravovanie ďalších okresov na 
spracovanie Súpisu.  
 
2. Revízia pamiatkových území.  
 

a) Na základe výsledkov PHÚ 2c/2004 spracovávanie návrhov na zmeny vymedzení 
územia, zrušenia pamiatkovej ochrany vytipovaných pamiatkových zón 
a spracovávanie s nimi súvisiacich návrhov ochranných pásiem NKP. 

 
T: 04, 06, 09, 12/2005 
Z: OVŠS – OdPÚ, OdPA 
S: KPÚ, OOA, OŠIS, ÚEP 

Plnenie: 
Na základe spracovanej metodiky a vyhodnotenia každej pamiatkovej zóny na základe 

aktuálnych poznatkov z terénnej previerky (realizovanej v r.2004) boli územia diferencované 
podľa zachovanosti pamiatkových hodnôt a opodstatnenosti pamiatkovej ochrany doposiaľ 
chráneného rozsahu územia. V zmysle tohto prehodnotenia bol zostavený harmonogram 
spracovávania a postupne spracovávané návrhy na zmeny vymedzenia územia alebo na 
zrušenie pamiatkovej zóny. V prípade zrušenia ochrany predchádzali vypracovaniu návrhov 
na zrušenie vyhlásenia OP v záujme ochrany prostredia NhNKP. Celý proces do istej miery 
komplikoval neoperatívny až ignorantský prístup niektorých správ katastra, ktoré buď žiadali 
spoplatnenie kópií katastrálnych máp alebo nepružne reagovali na požiadavku zaslania 
aktuálnych kópií, prípadne nereagovali vôbec.  
Jednotlivé návrhy na zmenu, resp. zrušenie boli spracované a zasielané na MK SR 
nasledovne: 
� Palúdzka, Bytča, Jelšava, Turnianska Nová Ves – odposlané na MK SR 30. 6. 2005, listom 
č. PÚ-05/1429-1/6314/Hra. 

� Bratislava – CMO, Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava – Dúbravka, Handlová, 
Lazany, Nitrianske Pravno, Beckov, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Liptovská 
Ondrašová,  Východná, Hniezdne, Stará Ľubovňa, Rajec, Kysucké Nové Mesto, Nitra, 
Nižný Medzev, Vyšný Medzev, Pavlovce – boli odposlané na MK SR 14. 7. 2005, listom 
č. PÚ-05/1429-3/6705/Hra. 

� Povina – Tatari, Michalovce, Heľpa, Nová Baňa – boli odposlané na MK SR  25. 7. 2005, 
listom č. PÚ-05/1429-4/6976/Hra.  

� Babiná, Bratislava – Lamač,  Bratislava – Rača, Bratislava – Záhorská Bystrica, Gelnica, 
Hybe, Krupina, Liptovský Hrádok, Lúčka, Ľubica, Markušovce, Nižná Boca, Okoličné, 
Piešťany, Ratková, Rimavské Janovce, Rožňava, Spišské Vlachy, Stankovany – Podšíp, 
Šahy, Štítnik, Tvrdošín, Vrbov, Zlaté Moravce – boli odposlané na MK SR 21. 9. 2005, 
listom č. PÚ-05/1429-5/8323/Hra. 

� Partizánska Ľupča, Polichno, Šimonovce, Komárno, Kláštor pod Znievom, Martin, 
Bratislava – Vajnory, Bratislava – Rusovce, Hanušovce, Sabinov, Sirk – Železník, Turčok 
– Železník, Oravský Podzámok, Nitra, Dobrá Niva, Bojnice, Zvolen – boli odposlané na 
MK SR 20. 12. 2005, listom č. PÚ-05/1429-9/11295/Hra. 

� Brezno – odposlané na MK SR 19. 1. 2006, listom č. PÚ-06/124-2/511/Hra. 
V termíne nebolo zaslané spracovanie Ružomberku. Nakoľko je spracovateľka na dlhodobej 
PN, nevieme stanoviť v akom časovom horizonte bude prepracovaný a zaslaný na MK SR.  
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Pamiatková zóna navrhovaná zmena OP NKP 
Babiná redukcia územia - 
Beckov upresnenie hranice - 
Bojnice zrušenie hrad – návrh vypracovaný, 

pripravuje sa správne konanie 
Bratislava – CMO redukcia územia - 
Bratislava – Devínska Nová 
Ves 

zrušenie súbor NKP- OP vyhlásené, 
právoplatné 

Bratislava – Dúbravka zrušenie kostol – návrh vypracovaný, 
prebieha správne konanie 

Bratislava – Lamač zrušenie kostol – návrh vypracovaný, 
pripravuje sa správne konanie 

Bratislava – Rača zrušenie kostoly – návrh vypracovaný, 
prebieha správne konanie 

Bratislava – Rusovce redukcia územia - 
Bratislava – Vajnory redukcia územia - 
Bratislava – Záhorská Bystrica zrušenie súbor NKP- návrh 

vypracovaný, pripravuje sa 
správne konanie 

Brezno upresnenie hranice - 
Dobrá Niva zrušenie súbor NKP – v pláne na 2.Q 

2006 
Gelnica rozšírenie územia - 
Handlová upresnenie vymedzenia, 

prevyhlásenie 
- 

Hanušovce nad Topľou zrušenie súbor NKP- až na základe 
rozhodnutia MK SR 

Heľpa zrušenie súbor NKP- návrh 3 OP 
vypracovaný, OMK vyjadrila 
nesúhlas s ich vyhlásením. 

Hniezdne rozšírenie územia - 
Hybe upresnenie hranice - 
Jelšava upresnenie hranice - 
Kláštor pod Znievom upresnenie hranice - 
Komárno rozšírenie územia - 
Krupina redukcia územia - 
Kysucké Nové Mesto upresnenie hranice - 
Lazany zrušenie - 
Liptovská Ondrášová zrušenie súbor NKP- návrh 

vypracovaný, pripravuje sa 
správne konanie 

Liptovský Hrádok redukcia územia  hrad, kaštieľ- v pláne na 1.Q 
2006 

Liptovský Ján redukcia územia - 
Liptovský Mikuláš redukcia územia - 
Lúčka upresnenie hranice - 
Ľubica redukcia územia - 
Markušovce redukcia územia - 
Martin upresnenie hranice - 
Michalovce zrušenie kaštieľ, kostol- OP vyhlásené, 
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právoplatné 
Nitra redukcia územia - 
Nitrianske Pravno redukcia územia - 
Nižná Boca redukcia územia - 
Nižný Medzev upresnenie hranice - 
Nová Baňa zrušenie súbor NKP- návrh 

vypracovaný, prebieha 
správne konanie 

Okoličné redukcia územia - 
Oravský Podzámok zrušenie hrad – návrh vypracovaný, 

pripravuje sa správne konanie 
Palúdzka upresnenie hranice - 
Partizánska Ľupča upresnenie hranice - 
Pavlovce zrušenie - 
Piešťany redukcia územia - 
Polichno redukcia územia - 
Povina – Tatari zrušenie - 
Rajec upresnenie hranice  
Ratková redukcia územia  
Rimavské Janovce zrušenie kostoly, kúria-plán 2006 
Rožňava upresnenie hranice - 
Ružomberok redukcia územia - 
Sabinov rozšírenie územia - 
Sirk-Železník, Turčok-Železník zrušenie - 
Spišské Vlachy rozšírenie územia - 
Stankovany – Podšíp upresnenie hranice - 
Stará Ľubovňa rozšírenie územia - 
Šimonovce zrušenie - 
Štítnik upresnenie hranice - 
Turnianska Nová Ves upresnenie hranice - 
Tvrdošín redukcia územia kostol – návrh vypracovaný, 

prebieha správne konanie 
Vrbov prevyhlásenie - 
Východná redukcia územia - 
Vyšný Medzev upresnenie hranice - 
Zlaté Moravce redukcia územia - 
Zvolen upresnenie hranice - 
 
Návrhy OP NhNKP vypracované mimo PHÚ č.2/2005: 
Beluša OP kostola a kaplnky OP vyhlásené, rozhodnutie vydané 
Trnava OP kaštieľa s areálom 

a sôch 
OP vyhlásené, právoplatné 

Hronsek OP kostola OP vyhlásené, rozhodnutie vydané 
Veľká Lomnica OP kostola a kaštieľa Návrh vypracovaný na KPÚ Prešov. 

Prebieha správne konanie 
Jedlinka OP kostola Návrh vypracovaný na KPÚ Prešov. 

Prerušené správne konanie 
Jelka OP mlyna Návrh vypracovaný, dlhodobé riešenie 

administratívnych nezrovnalostí 
vlastníka NhNKP s katastrom 
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Tomášikovo OP mlyna Návrh vypracovaný, dlhodobé riešenie 
administratívnych nezrovnalostí 
vlastníka NhNKP s katastrom 

Bzovík OP hradu Návrh vypracovaný, prebieha správne 
konanie 

Matúškovo OP ľudového domu OP vyhlásené, právoplatné 
 
Revízie OP NhNKP v roku 2005: 
Ladomírová OP kostola OP po revízii bez zmien 
Krajné Čierno OP kostola OP po revízii bez zmien 
Bodružal OP kostola OP po revízii bez zmien 
Ruská Bystrá OP kostola OP po revízii bez zmien 
V rámci realizácie tejto úlohy: 
PÚ SR – OdGD: 
� Úprava digitálnych mapových podkladov pre tlač, tlač veľkoplošných a A3 máp: Nitra, 

Spišská Kapitula, Čelovce, Heľpa, Banská Štiavnica; 
� kresličské práce a manuálna úprava mapových podkladov: Prešov, Kežmarok, Spišská 

Belá, Bratislava, Banská Štiavnica, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Modra, Vajnory, Rača; 
� Servisné práce: Lučenec, Markušovce, Vyšný Medzev, Nižný Medzev, Zlaté Moravce, 

Turnianska Nová Ves, Jelšava, Ratková, Tvrdošín, Brezno. 
KPÚ Bratislava: 
� PZ Rača – úprava hraníc a zmena PZ na OP; 
� OP Dúbravka, kostol a kaplnka – podklady pre vyhlásenie OP; 
� CMO BA – podklady pre spracovanie zásad CMO. 

KPÚ Nitra: 
� priebežne zabezpečované poskytovaním konzultácií a podkladov  zodpovednému  

riešiteľovi úlohy OVŠS-OdPÚ   PÚ SR (Ing.arch.Kubeková, Ing.arch.Ferusová), ktoré 
spracovávali návrhy na  úpravu hraníc  pamiatkových zón Nitra a Komárno. 

KPÚ Žilina: 
� V spolupráci so spracovateľmi danej úlohy z PÚ SR zabezpečil KPÚ podklady a odborné 

konzultácie ku konkrétnym lokalitám pamiatkových zón vytypovaných na  úpravu hraníc 
a rozsahu pamiatkového územia - Rajec, Bytča; vidiecka zóna Povina – Tatári / Tatárovce  
(okres Kysucké Nové Mesto) bola navrhnutá na zrušenie; 

� Spolupráca pri vyhlasovaní ochranného pásma PRĽA Vlkolínec (mapové podklady + časť 
historickej zelene). 

KPÚ Prešov: 
� Spolupracoval s riešiteľmi z PÚ SR Bratislava pri revízii pamiatkových území.  
 

Súčasťou revízie je aktualizácia už existujúcich zásad ako aj vypracovanie nových zásad 
ochrany pre pamiatkové územia, ktoré doteraz zásady vypracované nemali. Zásady ochrany 
pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Špania 
Dolina, Spišská Kapitula a Košice, spracované v roku 2004, boli v roku 2005 
pripomienkované a následne schválené Komisiou pre posudzovanie zásad ochrany 
pamiatkových území pri PÚ SR.   
 
V rámci realizácie tejto úlohy: 
KPÚ Banská Bystrica: 
� MPR Banská Bystrica  - aut. kolektív, Ing. arch. J. Lalková,  CSc. KPÚ Banská Bystrica 

vykonal začiatkom roka 2005 /po predložení konceptu/ posúdenie a pripomienkové 
konanie s cieľom premietnutia všetkých závažných požiadaviek do materiálu. Zásady boli 
posúdené v komisii pre posudzovanie pamiatkových území pri PÚ SR Bratislava; 
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� MPR Banská Štiavnica – aut. kolektív, PhDr. M. Kvasnicová. V termíne máj 2005 boli /po 
posúdení PÚ SR Bratislava/ Zásady spracovateľmi odovzdané pre potreby KPÚ Banská 
Bystrica, mesta Banská Štiavnica /s priemetom do Územného plánu mesta Banská 
Štiavnica/ a KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica. Zásady boli posúdené 
v komisii pre posudzovanie pamiatkových území pri PÚ SR Bratislava a v zmysle 
pripomienok upravené  a schválené; 

� PRĽA Špania Dolina  - Ing. A. Berková. Do 30.6.2005 neboli Zásady pre PRĽA Špania 
Dolina v čistopise /po posúdení objednávateľom PÚ SR Bratislava/ predložené 
spracovateľmi na KPÚ Banská Bystrica. KPÚ Banská Bystrica vykonal začiatkom roka 
2005 /po predložení konceptu/ posúdenie a pripomienkové konanie s cieľom premietnutia  
všetkých závažných požiadaviek do materiálu. Zásady boli posúdené v komisii pre 
posudzovanie pamiatkových území pri PÚ SR Bratislava. 

KPÚ Košice: 
� KPÚ Košice v prvom polroku 2005 prepracovalo aktualizované Zásady pre MPR Košice 

podľa pripomienok k aktualizácii z decembra 2004, (odborne posudzované na komisii PÚ 
SR pre zásady pam. území vo februári), v júni boli kompletované (garant Ing.arch. 
Mokriš) a doručené na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice 
a Košické grémium Spolku architektov Slovenska – za účelom odborného 
pripomienkovania a predloženia v Mestskom zastupiteľstve. V júli boli Zásady posúdené 
a doporučené Komisiou PÚ SR pre posudzovanie zásad pam. území. V priebehu roka 
2005 sa dopracovala digitálna forma grafickej časti Zásad (Ing.arch. Hrabinská), ako aj na 
základe návrhu Magistrátu mesta Košice príprava do tlače textu aktualizovaných Zásad 
pre mestskú PR Košice, doplneného o vysvetlivky ku individuálnym požiadavkám 
(kolektív autorov) – v novembri 2005 odovzdané do tlače.      

 
Pre rok 2005 bola z MK SR v rámci kultúrnych aktivít poskytnutá finančná dotácia vo 

výške 1 milión Sk.  Tieto finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu už jestvujúcich 
zásad a na vypracovanie nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz zásady 
vypracované nemali. 
V júni 2005 bol vypracovaný nasledovný vecný harmonogram : 

Vypracovanie zásad pre pamiatkové územia  v roku 2005: 

Názov PR, PZ Autor zásad: 
Veľké Leváre - PRĹA KPÚ Bratislava 
Komárno – PZ + pevnosť KPÚ Nitra 
Nové Mesto nad Váhom –PZ KPÚ Trenčín   
Trenčín - MPR Ing. arch. Gojdič Ivan 
Plavecký Peter - PRĽA KPÚ Trnava   
Liptovský Hrádok - PZ Ing. arch. Gojdič Ivan 
Kežmarok - MPR KPÚ Prešov, prac. Poprad – Spišská Sobota 
Poprad – Spišská Sobota - MPR KPÚ Prešov, prac. Poprad – Spišská Sobota 
Zvolen - PZ KPÚ Banská Bystrica 
Lučenec - PZ KPÚ Banská Bystrica, prac. Lučenec 
Horné Plachtince - PZ KPÚ Banská Bystrica, prac. Lučenec 
Čelovce - PZ KPÚ Banská Bystrica, prac. Lučenec 
Sebechleby - PRĽA KPÚ Banská Bystrica 
Banská Hodruša - PZ KPÚ Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica   
  
Spolu území : 14 pamiatkových území 
              z toho - 6 pamiatkových rezervácií 
            -  8 pamiatkových zón 
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Vypracovanie zásad pre pamiatkové územia  v roku 2005- stav k 31. 1. 2006:          
Veľké Leváre - PRĹA KPÚ Bratislava, spracované, doručené budú 17. 2. 2006 
Komárno - PZ KPÚ Nitra, spracované, zaslané  OMK   
Nové Mesto nad Váhom –PZ KPÚ Trenčín, termín marec 2006 
Trenčín - MPR Ing. arch. Gojdič Ivan, spracované, doručené budú 17. 2. 

2006 
Plavecký Peter - PRĽA KPÚ Trnava, spracované, doručené budú 17. 2. 2006 
Liptovský Hrádok - PZ Ing. arch. Gojdič Ivan, spracované, zaslané do OMK 
Kežmarok - MPR KPÚ Prešov, prac. Poprad – Spišská Sobota, spracované, 

doručené budú 17. 2. 2006 
Poprad – Spišská Sobota - MPR KPÚ Prešov, prac. Poprad – Spišská Sobota, spracované, 

doručené budú 17. 2. 2006 
Zvolen - PZ KPÚ Banská Bystrica, spracované, doručené budú do 

konca marca 2006 
Lučenec - PZ KPÚ Banská Bystrica, prac. Lučenec, doručené budú do 

konca marca 2006 
Horné Plachtince - PZ KPÚ Banská Bystrica, prac. Lučenec, doručené budú do 

konca marca 2006 
Čelovce - PZ KPÚ Banská Bystrica, prac. Lučenec, doručené budú do 

konca marca 2006 
Sebechleby - PRĽA KPÚ Banská Bystrica,  doručené budú do konca marca 

2006 
Banská Hodruša - PZ KPÚ Banská Bystrica, prac. Banská Štiavnica,  doručené 

budú do konca marca 2006 
 
3. Vitráže - celoslovenské zmapovanie a výskum.  
       T : 12/2005 
       Z : OVŠS - OdVP 
       S : OdGD, OOA, OŠIS, ÚGR, KPÚ 
 
� Revízia pasportizácie, terénneho mapovania a evidencie a doplnenie zozbieraných údajov 

o  vitrážach. 
Plnenie: 

V 1.polroku 2005 uskutočnená príprava terénneho dopracovania - organizačné 
zabezpečenie, vstupné štúdium literatúry a prameňov. V roku 2005 uskutočnené terénne 
spracovanie a výskum v rámci 25 lokalít na území Slovenska, t. j. cca 125 vitráží), 
fotodokumentácia, popisy negatívov, spracovanie získaných údajov. V 2.polroku 2005 
dokončenie revízie a terénneho mapovania. 
 
� Vypracovanie pasportizačných listov. 
Plnenie: 
- presun na r.2006*. 
 
� Digitalizácia pasportizačných listov, vytvorenie databázy vitráží. 
Plnenie: 

- podstatná časť podkladov pre databázu vytvorená, prebiehalo priebežné vykonávanie 
systémovej údržby údajov v databáze FOX a AISPS;  

- vypracované boli pokyny pre externého pracovníka pre identifikáciu a označovanie 
naskenovaných fotografií vitráží, v 2.polroku 2005 bolo dokončené skenovanie 
fotografií vrátane novo zhotovených a prebehla identifikácia fotografií externým 
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spolupracovníkom (cca 6000 záberov), v rámci vytvorenia softvéru sa fotografiami 
doplní databáza vitráží; 

- zabezpečená bola ponuka dodávateľských kapacít na vytvorenie a naplnenie 
informačného systému vitráží. 

 
� Vytvorenie územného priemetu vitráží, jeho prepojenie s databázou. 
Plnenie: 

Samotné riešenie územného priemetu podľa zvolených kritérií je v pláne na rok 2006. 
Doposiaľ sa z poskytnutej databázy od Mgr. M. Balážovej v decembri 2005 v programe FOX 
vytvorila databáza v programe Access a vložila do GIS PF SR. Toto vloženie umožňuje 
prepojenie s databázou nehnuteľných NKP a aj vytvorenie územného priemetu jednotlivých 
vitráží do pripojenej mapy Slovenska, taktiež je možné túto databázu editovať /upravovať, 
pridávať nové položky/, pokiaľ sa takto nastavia užívateľské práva, resp. len prezerať, 
prípadne zamedziť zobrazenie niektorých položiek a pripojiť digitálne fotografie jednotlivých 
položiek.  
 
� Pokračovanie v prácach na grafickej dokumentácii. 
Plnenie: 
Výber objektov pre OdGD. Dodanie väčšiny podkladov zo strany OdGD. 
Stanovenie grafickej úpravy, zadanie podkladov pre OdGD na konečné spracovanie; 
 
� Spracovanie výberového katalógu a syntetickej úvodnej štúdie do publikácie. 
Plnenie: 

- archívny výskum (Bratislava, lokality v teréne, Bytča, Budapešť, FVU v Bratislave – 
OdVP, Žažová), štúdium literatúry, preklady cudzojazyčnej literatúry; 

- pokyny pre upresnenie formálnej stránky katalógových hesiel, pokyny pre upresnenie 
obsahovej stránky katalógových hesiel; 

- rozpracovanie všetkých 100 katalógových hesiel vrátane úvodu,  námatkové korekcie 
hesiel, zostavenie katalógu (z rozpracovanej verzie hesiel) pre MK SR, zadanie na 
predbežnú oponentúru (Dr. Vácha); 

- vypracovanie štruktúry jednotlivých kapitol štúdie; rozpracovanie 5 kapitol štúdie; 
 
� Spracovanie registrov, oponentúra, korektúry. 
Plnenie: 
- presun na r.2006*. 
* Od obdržania listu z MK SR zo dňa 13.3.2005 o schválení posunu termínu ukončenia 
štátnej objednávky Ministerstvom školstva SR sa pracuje na úlohe podľa harmonogramu, 
spracovaného ako príloha k zmluve, vo variante rozvrhnutej až do  konca r.2006. 
V rámci realizácie úlohy: 
PÚ SR – OOA: 
� identifikácia a preklady nápisov na vitrážach; 
� výskum k vybraným lokalitám vitráží v odbornej maďarskej a nemeckej literatúre a jej 

prekladanie; 
� archívny výskum k vybraným lokalitám vo fonde Uhorskej pamiatkovej komisie; 
� výskum v archívoch, knižniciach a ďalších inštitúciách v Budapešti a Ostrihome k dejinám  

vitrážnictva, sklomaliarskych firiem, atď., spracovanie a prekladanie získaných informácií; 
� archívny výskum vitráží vo vybraných lokalitách v archívoch na Slovensku, spracovanie  
     a prekladanie získaných údajov. 
PÚ SR – OdGD: 
� scanovanie a úprava fotografií, vyhľadávanie podkladov v archíve PÚ SR. 
� Mapovanie a spracovávanie podkladov k vitrážam prebiehalo v spolupráci s jednotlivými 

krajskými pamiatkovými úradmi. 
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4. Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a to najmä: 
       Z: OŠIS  
 

a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu: 
- aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov z Revízie ÚZPF v rokoch 2000-2004 

a aktuálnych výstupov z roku 2005 (formulár automatizovaného registra, vkladanie 
textov do databáz, vkladanie fotografií do databáz); 

- spracovávanie návrhov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia objektov za NKP na základe 
podnetov KPÚ z r. 2004 podľa harmonogramu. 

       T: 03, 06, 09, 12/2005 
       Z: OŠIS – OdAIS, OdÚZPF 

Plnenie: 
� Stav evidencie v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok k 31.12.2005:  
9 501 NhNKP / 13 122 PO 
V  roku  2005 bolo 14 NhNKP / 54 PO vyhlásených a 51 PO  (31KP) vzniklo rozpisom 
objektovej skladby podľa PHÚ č.1 
Vyradených na základe rozhodnutia bolo 34 KP / 36 PO, ďalších 12 PO bolo vyradených 
podľa § 44 ods. (3). 
Celkový počet vyradených NhNKP   2 557 / 2 833  
Aktualizované v roku 2005 :       1 370 KP / 2 078 PO 
podľa PHÚ 1 a 2 (+ overovanie v IS katastra)       539 PO 
podľa inf. KPÚ (+ overovanie v IS katastra)       59 PO 
podľa oznámenia vlastníka        55 PO 
podľa IS katastra      1 127 PO 
revízia OP        84 PO 
iné (výskumy, MK, terén, AG, IS katastra)     214 PO 
Stav evidencie v registri hnuteľných národných kultúrnych pamiatok: 
14 392 HKP /  30 230 PP 
V  roku  2005 bolo 42 HKP / 93 PP vyhlásených a 11 PP vzniklo rozpisom objektovej 
skladby podľa PHÚ č.1 
Vyradených bolo 13 HKP / 26 PP  
Celkový počet vyradených  1 553 HKP / 1 776  PP     
Aktualizované k 31.12.2005 podľa PHÚ 1:       320 KP / 732 PP  
 
Vložené texty a aktualizované údaje v SQL celkom: 
 

Celkový počet NKP 
NhKP 

v SQL Kraje   

HNKP NhNKP HNKP NhNKP 
 KP PP KP PO KP PP KP PO 

Bratislava                  542 1 380 1 048 1 497 0 0 18 38 

Trnava 830 2 065 592 882 0 0 0 0 

Trenčín 1 182 2 770 556 858 270 557 52 57 

Nitra  1 323 2 652 533 892 362 520 27 49 

Žilina 1 462 3 346 917 1 338 195 479 193 375 

Banská Bystrica  2 757 5 618 1 783 2 379 9 15 3 6 

Prešov 3 653 7 997 2 672 3 436 451 1 308 510 729 



 33 

Košice 2 637 4 332 1 407 1 787 0 0 91 117 

Spolu 14 386 30 160 9 516 13 064   2 287 2 879 894 1  371 

 
Počet pamiatkových rezervácií evidovaných v ÚZPF: 28 
V roku 2005 nebola žiadna pamiatková rezervácia vyhlásená ani zrušená  
Pamiatkové zóny  evidované v ÚZPF k 31.12.2005: 85, 3 neplatné (Handlová, Jezersko, 
Vrbov - neboli zverejnené vo vestníku. 
Pamiatkové zóny v roku 2005: 
1 vyhlásená 
5 zrušených    
9  zmenených 
Ochranné pásma vyhlásené v roku 2005:  7  
� Vyhodnotenie spracovávanie návrhov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia objektov za 

NKP na základe podnetov KPÚ z r. 2004 podľa harmonogramu sa nachádza na strane 30. 
 
Ďalšie činnosti OŠIS PÚ SR v roku 2005: 
� Štatistické zisťovanie KULT 1 – 01 za rok 2004: 

- rozoslanie výkazu,  
- kontrola doručených a spresňovanie údajov,  
- spracovanie sumárneho výkazu pre publikovanie   
- zadanie hlásení do elektronického formulára MK SR. 

� Príprava štatistických zisťovaní KULT 1 – 01 na roky 2006 – 2009: 
-  zosúladenie s normami EÚ, 
-  spracovanie nového formulára a metodických vysvetliviek. 

 
5. Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 

Z: OOA 
 

a) Spracovanie výberového inventára MPR Košice, B. Bystrica, Kremnica, Štiavnické 
Bane, Žilina a drevené kostoly na Slovensku.    

T: 10/2005 
Plnenie: 
� Výberový inventár „Drevené kostoly na Slovensku“ – spracovaný, k dispozícii v bádateľni 

archívu; 
� Výberový inventár MPR Košice, B. Bystrica, Kremnica, Štiavnické Bane a Žilina – 

spracovaný, k dispozícii v bádateľni archívu. 
 

b) Usporiadanie fondu Slovenského pamiatkového ústavu, r. 1951-1958 – odborné 
vyjadrenia k pamiatkam.                                         

T:12/2005 
Plnenie: 
� Fond je usporiadaný podľa lokalít, inventár je spracovaný v elektronickej forme 

v programe Excel, aj v tlačenej podobe. 
 

c) Pokračovanie inventarizácie zbierky MOB v Budapešti od roku 1911. 
T: priebežne 

Plnenie:   
� Úloha rozpracovaná. Bolo spracované obdobie roku 1911, č. zv. 53-58. 
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d) Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 2001 - 2005 (príprava podkladov za 
rok 2001, 2002). 

      T: 12/ 2005 
Plnenie:  
� Úloha splnená. Bolo spracovaných 147 časopisov, zborníkov a ostatných periodík, cca 

3000 záznamov.  
  

e) Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR – 32, 33. 
T: 12/2005 

Plnenie:  
� Vypracovanie príspevkov, editovanie, nová grafická úprava, zalamovanie, príprava do 

tlače. Vypracované príspevky: 
- Lászlóová, H. : Glosy odbornej literatúry v maďarskom jazyku z prírastkov  knižnice 

PÚ SR. 
- Mojžišová, H. : Prírastky knižnice Pamiatkového úradu SR – rok 2004. 
- Orosová, M.: O konferencii „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“. 
- Orosová, M.: Archívny informačný systém. 
- Orosová, M.: Správa o sympóziu „9. archívne dni v Košiciach“. 
- Porubská, B.: Glosy odbornej periodickej českej tlače z rokov 2003 a 2004. 
- Mojžišová, H. : Glosy odbornej periodickej tlače Ochrona zabytków z roku 2004 
- Orosová, M.: Správa o konferencii Spoločenská štruktúra a stratifikácia v minulosti 

miest a mestečiek na Slovensku 
- Plávková , V. : Porada špecializovaných verejných archívov v Banskej Bystrici 
- Porubská, B.: Zbierka reštaurátorských dokumentácií – charakteristika a rozbor 
- Porubská, L.: Pozostalosť maliara J. Alexyho v archíve PÚ SR 
- Žažová, H.: Glosy odbornej literatúry v maďarskom jazyku z prírastkov knižnice PÚ SR 
- Žažová, H.: Správa o vedeckom seminári Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 
- Žažová, H.: Skúsenosti z archívneho výskumu v slovenských a zahraničných 

inštitúciách. 
 
Ďalšie činnosti Archívu PÚ SR v roku 2005: 
A) Predarchívna starostlivosť 
���� Metodické usmerňovanie správcov registratúr v Pamiatkovom úrade SR a na krajských 

pamiatkových úradoch; 
���� vypracovanie správy - ochrana registratúrnych záznamov. 
B) Odborná archívna činnosť: 
a) Metodika: 
� Usmernenie pre archivovanie a odovzdávanie digitálnych fotografií do archívu PÚ SR 

a doplnenie zaslané na KPÚ; 
� Formulár – Povolenie na sprístupnenie archívnych dokumentov –  zaslaný na KPÚ; 
� Metodické usmerňovanie a riadenie archívnych pracovísk na krajských pamiatkových 

úradoch (KPÚ) v oblasti evidencie, odborného spracovávania a sprístupňovania archívnych 
fondov. 

b) Identifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov: 
� inventarizácia fondu SPÚ; 
� získanie nových archívnych dokumentov: prevzatie a prvotné usporiadanie pozostalosti 

Vendelína Jankoviča; 
� archívne dokumenty Projektového ústavu kultúry - lokality Martin, Levoča – identifikácia, 

systemizácia a inventarizácia do zbierky zameraní  a projektovej dokumentácie  - signatúry 
A 9070 - 9215; T 5832 – 5974;R 4109-4114; 
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� 3. vojenské historické mapovanie – zbierka získaná z Vojenského múzea v Budapešti na 
CD, jednotlivé mapové listy vytlačené a zaevidované v zbierke historických máp prír. 
čísla: 1804 – 1878; 

� kópie archívnych dokumentov získaných z KOH Budapešť – oddelenie plánovej 
dokumentácie - identifikácia, systemizácia a inventarizácia do zbierky schematického 
zamerania – sgnatúry V 10 882 – 10912; 

� evidencia prírastkov vo fonde digitálnych fotografií, CD a tematických výskumov; 
� evidencia nových negatívov – signatúry 186 874 – 200 779; 
� evidencia kompletne spracovaných negatívov, zaradenie pozitívov do lokalitného 

(kartotečného) katalógu fondu negatívov – 10 800 fotografií; 
� evidencia negatívov ORA Bratislava – 395 negatívov a spracovanie ich fotografií do 

lokalitného (kartotečného) katalógu; 
���� charakteristika a rozbor zbierky reštaurátorských dokumentácií; 
���� 2. vojenské historické mapovanie – zbierka získaná z HIM v Budapešti na CD, jednotlivé 

mapové listy vytlačené a zaevidované v zbierke historických máp – signatúry HM 1885 – 
2273; 

���� 1. vojenské historické mapovanie – zbierka získaná z HIM v Budapešti na CD, jednotlivé 
mapové listy vytlačené; 

���� historické katastrálne mapy získané z Archívu Ústavu geodézie a kartografie v digitálnej 
podobe na CD: všetky mestské pamiatkové rezervácie a rezervácie ľudovej architektúry 
na Slovensku, ako aj všetky vyhlásené pamiatkové zóny na Slovensku, ďalej obce 
z okresov Levoča, Martin, Ružomberok. 

c) Tvorba archívnych pomôcok: 
� Volková, T.: Projektový archív Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku. 

Doplnok k inventáru predchodcov Pamiatkového ústavu (1919 – 1951 – inventár.); 
� Plávková, V.: Výberový inventár Drevené kostoly na Slovensku; 
� Plávková, V.: Výberový inventár – Kultúrne pamiatky v MPR Košice, Kremnica, Banská 

Bystrica, Štavnické Bane, Žilina; 
� Volková, T.: Sklenené negatívy - inventár. Spracovaná časť sklenených negatívov 

Štátneho  referátu (884 ks); 
� Žažová, H.: Inventár zbierky MOB Budapešť, rok 1911, zväzok č. 53-58 (v elektronickej 

forme v programe Excel); 
� Porubská, B.: Rozbor a charakteristika zbierky reštaurátorských dokumentácií 
� Orosová, M.: Združený inventár PÚ, SPÚ, SÚPSOP, ŠÚPS (1951 – 1991) – 1. časť. 
� Plávková, V., Müller, J.: Sklenené negatívy – inventár. Príprava inventáru z fondu 

negatívov (veľké sklenené negatívy formátu 18 x 24 cm) z obdobia Štátneho referátu. 
Úloha rozpracovaná. 

d) Budovanie archívneho informačného systému 
� Elektronické spracovanie archívnych fondov: 
- Vypracovanie požiadaviek a prieskum software pre evidenciu a vyhľadávanie 

digitálnych fotografií. 
- Sprístupnená a digitálne spracovaná časť sklenených negatívov Štátneho referátu;. 
- Digitálne spracované 2. a 3. vojenského  historického  mapovania v zbierke 

historických máp.  
- aktualizácia nových prírastkov v databáze archívnych fondov a opravy údajov. 

e)  Revízie archívnych fondov a zbierok: 
� Revízia zbierky reštaurátorských dokumentácií – R fond; 
� Zapracovanie (označenie) chýbajúcich dokumentácií do prírastkových zoznamov podľa 

správ z revízií vo fondoch T, Z a V. 
� Kontrola a doplnenie evidencie v prírastkovej knihe vo fonde negatívov od prír. čísla 1- 

11139. (tzv. starší fond negatívov – uzavretý); 
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� Preusporiadanie negatívov MPR Levoča v lokalitnom katalógu negatívov (zbierka 
pozitívov na kartách); 

� Revízia publikácií vydaných Pamiatkovým úradom SR. 
f) Kontrolná činnosť: 
� Kontrola odovzdávania negatívov do archívu z KPÚ – PHÚ/1 – revízia ÚZPF za roky 

2000 – 2004. 
� Kontrola správy registratúry na krajských pamiatkových úradoch Bratislava, Trenčín, 

Banská Bystrica. 
C) Bádateľňa 
� Zabezpečovanie bádateľskej agendy: 
- Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom formou štúdia v bádateľni 

vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií. V roku 2005 zamestnanci archívu 
sprístupnili 2760 archívnych dokumentov pre 1264 bádateľov. Počet vypísaných 
bádateľských listov bolo 355.  

� Zamestnanci archívu poskytujú odborné konzultácie bádateľom. Bádatelia využívajú 
telefonické poskytovanie informácií alebo prostredníctvom mailovej pošty. Na požiadanie 
zamestnancov KPÚ vyhotovujú rešerše; 

D) Fotografické a fotolaboratórne práce 
� fotodokumentácia kultúrnych pamiatok zapísaných v ÚZPF  

- okresy Levoča, Banská Bystrica, Topoľčany, Banská Štiavnica 
- obce Spišský Hrhov, Dubnica nad Váhom 

� fotodokumentácia kultúrnych pamiatok na digitálny fotoaparát  
� tvorba vlastných CD (4 ks)  

- Topoľčany – okres 
- Reprefond 2004 
- Gotika - výstava v SNG  
- Levoča – mesto 

� fotodokumentácia vitráží na Slovensku – Dubnica nad Váhom, Bolešov, Košice, Liptovská 
Teplá, Oravský Podzámok, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Prešov, Horná Streda, 
Trenčín, Kamenná Poruba, Žilina, Drietoma, Hrachovište, Doľany, Zlaté Klasy, Senec, 
Hodruša – Hámre, Bratislava  

���� vyhodnotenie:  
- 95 objednávok fotografických a fotolaboratórnych prác, 
- 74 žiadaniek na vyhotovenie fotografií pre externých bádateľov, 
- 6617 farebných negatívov rozmeru 24 x 36, 
- 1416 čierno bielych pozitívov, 
- 2326 digitálnych záberov. 

E)  Knižnica 
� odborné spracovanie knižničných jednotiek – nové prírastky - signatúry 28 615 – 28 947, 

t.j. 333 knižničných jednotiek 
- tvorba katalógov v klasickej kartotečnej podobe – autorský, predmetový, služobný  
- elektronické spracovanie nových prírastkov 

� spracovanie výberovej bibliografie ku lokalitám: Vlkolínec, Spišský hrad a okolie, Banská 
Štiavnica a okolie. Obsahuje 23 záznamov z literatúry vydanej v rokoch 1998- 2004 

� spracovanie podkladov k pripravovanej publikácii o vitrážach na Slovensku. Výber 
literatúry z fondu k 31 lokalitám. 

� výmena publikácií a časopisov s partnerskými domácimi a zahraničnými inštitúciami 
(Pamiatky a múzea č. 1 - 4/2005, Informátor č. 32/2005, Výročná správa za rok 2004) 

� vypracovanie prehľadu výmeny ústavných publikácií so zahraničnými inštitúciami za roky 
2001-2005. Spracované formou tabuľky, ktorá obsahuje 14 štátov a 52 partnerských 
organizácií, zaslané a získané publikácie. 
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6. . Revízia knižničného fondu PÚ SR. 
T: 03/2005 
Z: OOA 

Plnenie: 
Na základe Príkazného listu GR č.10/2004 bola vykonaná  fyzická revízia celého knižničného  

fondu, správa z revízie spracovaná a odovzdaná vedeniu úradu 22.02.2005 pod číslom PÚ-
05/3-11/1919/PLA. 

 
7. Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na NKP. 
 

a) Spracovanie pasportizačných kariet za rok 2005. 
       T:12/2005 
       Z: KPÚ 

Plnenie: 
V záujme koordinácie spracovávania úlohy sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých 
spracovateľov dňa 16. 6. 2005 na PÚ SR Bratislava, kde bolo prerokovaná metóda 
spracovania územia a jednotlivých kariet. Následne boli spracované v termíne pasportizačné 
karty NKP :  

- stredoveké jadro Bardejova a židovské suburbium (115 pasportizačných kariet) 
- Spišský hrad a pamiatky okolia (187 pasportizačných kariet) 
- PRĽA Vlkolínec (118 pasportizačných kariet) 

 
b) Spracovanie podkladov do periodickej správy sekcia II. o stave zachovania 

jednotlivých lokalít Svetového dedičstva. 
       T:1. 8. 2005 

                                                                 Z: KPÚ 
Plnenie: 
� Na pracovnom stretnutí spracovateľov periodických správ strednej a juhovýchodnej 

Európy v Levoči a na stretnutí spracovateľov periodických správ z KPÚ na Slovensku sa 
prejednal obsah a spôsob spracovania periodických správ. V súvislosti s naplnením 
obsahu správ - oslovenie a spolupráca s jednotlivými orgánmi štátnej správy, samosprávy 
a všetkými ostatnými zainteresovanými inštitúciami;  

� Spracované podklady boli zaslané v termíne na PÚ SR. Vlastné spracovanie periodických 
správ nasledovalo  podľa plánu. 

 
c) Sumarizácia 4. periodických správ za oblasť kultúrneho a prírodného dedičstva, 

zadanie podkladu na preklad do angličtiny. 
T: 30. 9. 2005 
Z: OVŠS – OdPÚ 
S: OOA    

Plnenie: 
Spracovanie periodických správ v zmysle dotazníka, zaslaného Centrom svetového dedičstva 
bolo zamerané na stav starostlivosti o zachovanie konkrétnych objektov svetového dedičstva. 
Táto sekcia II celkovej periodickej správy sa spracovávala pre lokality zapísané na Zoznam 
svetového dedičstva do roku 1998, medzi ktoré patrí Spišský hrad a pamiatky okolia, 
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec a Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia. Úloha naviac vyplynula z uznesenia Vlády SR č. 615/2004. Spracované 
správy boli predložené Centru svetového dedičstva v Paríži, vrátane anglických verzií, 
podpísaných ministrom kultúry SR. Súčasne bola zaslaná aj ich digitálna forma. 
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8. Budovanie geografického informačného systému pamiatkového fondu - automatizácia 

načítavania a územného priemetu databáz. 
Pokračovanie v náplniach databázy: 
- zapracovanie databázy dokumentačných fondov do systému 
- zapracovanie databázy diapozitívov do systému 
- zapracovanie zbierky starých historických máp do systému 
- pokračovanie vo vkladaní katastrálnych máp 
- pokračovanie v budovaní a napĺňaní databázy pre lokality Svetového dedičstva vo 

vzťahu k monitoringu Svetového dedičstva. 
T:12/2005  
Z: OVŠS – OdPÚ 
S: OŠIS, OOA     

Plnenie: 
� Podľa rozpisu úlohy v krycom liste boli do systému GIS PF SR v spolupráci s OOA 

zapracované databázy dokumentačných fondov, diapozitívov a zbierky starých 
historických máp. Toto vloženie umožňuje prepojenie s databázou nehnuteľných NKP, 
pokiaľ je uvedené číslo ÚZPF, ako aj vytvorenie územného priemetu jednotlivých položiek 
do pripojenej mapy Slovenska, taktiež je možné túto databázu editovať /upravovať, 
pridávať nové položky/, pokiaľ sa takto nastavia užívateľské práva, resp. len prezerať,  
prípadne zamedziť zobrazenie niektorých položiek a pripojiť digitálne fotografie 
jednotlivých položiek. Konkrétne sa jednalo o : 
- zapracovanie databázy dokumentačných fondov do systému: vloženie databázy do 

systému spracované 
- zapracovanie databázy diapozitívov do systému: vloženie databázy do systému 

spracované  
- zapracovanie zbierky starých historických máp: vloženie databázy do systému 

spracované  
� Pokračovanie vo vkladaní katastrálnych máp : 

- konvertovanie z vgi. do dgn.: 108 katastrov 
- počet vložených máp: 25 katastrov 

� Pokračovanie v budovaní a napĺňaní databázy pre lokality svetového dedičstva vo vzťahu 
k monitoringu Svetového dedičstva: 

- 64 fotografií  vložených do GISu aj s popismi 
- rozmiestňovanie značiek pre fotodokumentáciu v lokalite Bardejov 

� Realizácia úloh z uznesenia vlády SR č. 366/2005 zo dňa 10. 5. 2005 (úloha B9) PÚ SR 
zabezpečil všetky podmienky pre publikovanie GIS PF SR po počítačovej sieti, čo umožní 
jeho prepojenie s inými subjektmi. Vo vzťahu k tomu, PÚ SR zabezpečil aj nové moduly  
GIS PF SR – OSSD /Obnovme si svoj dom/ - sledovanie financovania určeného na obnovu 
NKP /MK SR/ a Modul UPD na začleňovanie plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
/MH SR/,  

� Problematika ochrany hnuteľných archeologických nálezov: Na základe záveru z  
rokovania k problematike ochrany hnuteľných archeologických nálezov, konaného na MK 
SR dňa 24. mája 2005, prebehlo medzi PÚ SR Bratislava a AÚ SAV Nitra niekoľko 
pracovných rokovaní k možnosti využitia Geografického informačného systému 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky /GIS PF SR/ na účely budovania samostatného 
a nezávislého modulu pre CEANS v AÚ SAV. Na nich sa odborní pracovníci AÚ SAV 
oboznámili s  GIS PF SR a jeho technickým zabezpečením, ako aj s možnosťami jeho 
využitia. 

V zmysle zmluvy 2005-11-01 – Rozšírenie software GIS aScHiLight, vytvorenie a vloženie 
databázy do GIS PF SR: 
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Zakúpenie grafického softvéru MicroStation a jeho softvérovej podpory na 1 rok a podpory 
pre 2 staré MicroStationy, Off-line aScViev, na publikovanie vybratej časti GIS PF SR 
a softvérovej podpory aSc HiLight.  
Zapracovanie databázy vitráži, archívu /diapozitívov, databázy historických máp, 
dokumentačných fondov/, postupné zapracovanie monitoringu svetového dedičstva, 
pasportizačných kariet NKP a novo vytvorených pasportizačných kariet územia Svetového 
dedičstva, práca na module sledovania zmien a distribuovaného riadeného zberu cez Internet, 
postupné začlenenie naskenovaných máp pamiatkových území, transformácia a začleňovanie 
katastrálnych máp, práca module začlenenia archívnych dokumentov, tlačových zostavách 
/pamiatková rezervácia, pamiatková zóna, NKP/ a aktualizácia databáz AÚ SAV Nitra /po 
dodaní/. Ďalej práca na nových moduloch GIS PF SR – OSSD /Obnovme si svoj dom/ - 
sledovanie financovania určeného na obnovu NKP /MK SR/ a module UPD na začleňovanie 
plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja /MH SR/ /realizácia úloh z uznesenia vlády SR č.  
366/2005 zo dňa 10. 5. 2005, časť B9/. 
 
9. Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2004. 
      Z: OŠIS 

a) Spracovanie podkladov.                                                       
T: 06/2005 
Z: KPÚ 

Plnenie: 
 V prvom polroku boli rozoslané na jednotlivé KPÚ metodické pokyny a vzory pre 
vyhodnotenie ukončených akcií. Bola skontrolovaná formálna stránka podkladov zaslaných 
krajskými pamiatkovými úradmi a vyžiadané doplňujúce informácie, resp. fotografie. 
V druhom polroku boli OŠIS zaslané akcie obnovy podrobené analýze, vyhodnotené  
a spracovaná záverečná správa. 
  

b) Vyhodnotenie.      
                                                    T: 12/2005    
       Z: OŠIS – OdÚZPF, OdAIS 

Plnenie: 
Systémovo vyhodnotenie nadväzuje na metodiku vyhodnotenia ukončených akcií obnov 

NKP za predchádzajúce roky, pričom je obohatená o niektoré nové štatistické ukazovatele 
a doplnený aj o prehľad za obdobie 2000 – 2004. 

V roku 2005 bolo spracovaných 205 formulárov pre akcie stavebnej a reštaurátorskej 
obnovy NKP, ukončené v roku 2004. Realizované boli práce stavebnej obnovy na 176 
objektoch NKP a reštaurátorské práce na 34 objektoch NKP. Na 5 objektoch boli vykonané 
práce oboch typov. 

Z hľadiska štruktúry vlastníckej formy majiteľov obnovených kultúrnych pamiatok je 
najviac zastúpená cirkev - 43 % (oproti roku 2003 nárast o 7 %) a najmenej štát - necelých 3.5 
% (medziročný pokles o 2.5 %), pričom bol zistený objem použitých finančných prostriedkov 
viac ako u polovici uskutočnených akcií -113 (vlani len tretina). Výška investícií na túto viac 
ako polovicu realizovaných akcií dosiahla hranicu takmer 300 miliónov Sk, čo znamená 
pokles oproti roku 2003 o 200 miliónov Sk. 

Počet akcií ukončenej obnovy za rok 2004 oproti minulým rokom vzrástol, ale nárast 
počtu monitorovaných akcií je aj výsledkom pokynu aby do vyhodnotenia boli zaradené aj 
čiastkové práce na obnove pamiatok. Počet akcií je najvyšší od roku 1998, keď bolo toto 
vyhodnotenie prvýkrát zaradené do plánu hlavných úloh.
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Vyhodnotenie ukon čených akcií stavebnej a reštaurátorskej obnovy 

 za rok 2004  
 

Početné a percentálne zastúpenie pod ľa krajov 
 

Slovenská      počet percento 

republika   akcií   

Kraj       % 

Bratislava BA  16 7,8 

Trnava TT  12 5,9 

Trenčín TN  51 24,9 

Nitra NT  7 3,4 

Žilina ZI  28 13,7 

Ban. Bystrica BB  33 16,1 

Prešov PE  32 15,6 

Košice KE  26 12,7 

Spolu     205 100,0 
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Vyhodnotenie ukon čených akcií stavebnej a reštaurátorskej obnovy 

 za roky 2000 -  2004  
  

Početné zastúpenie pod ľa rokov a krajov  
  

Kraj po čet                       akcií 

  región  2000 2001 2002 2003 2004 2000 - 2004 

Bratislava BA 9 7 28 24 16 84 

Trnava TT 19 8 9 8 12 56 

Trenčín TN 34 30 12 40 51 167 

Nitra NT 12 7 17 10 7 53 

Žilina ZI 9 4 5 14 28 60 

Ban. Bystrica BB 45 13 38 32 33 161 

Prešov PE 48 27 19 30 32 156 

Košice KE 31 21 16 11 26 105 

Spolu SR 207 117 144 169 205 842 
        
  
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Pre úplnos ť uvádzame po čet akcií v predošlých rokoch:  

1999 198      
1998 192      
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10. Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na internetových 
stránkach www.pamiatky.sk, www.heritage.sk, slovenskej časti www.european-
heritage.net 

 
Z: OdGD 
T: 03,06,10,12/2005 

Plnenie: 
PÚ SR –OdGD: 
� Aktualizácia a priebežné dopĺňanie údajov internetovej stránky PÚ SR 

(www.pamiatky.sk), Vypracovanie podkladov pre prípravu nového internetového portálu 
PÚ SR (internetová prezentácia PÚ SR – www.pamiatky.sk, príprava internetového portálu 
- redakčného systému  PÚ SR, špecifikácia obsahu, typografická úprava dokumentu v MS 
Word). 

PÚ SR – OOA: 
� Vypracovanie podkladov pre internetovú stránku – O nás, Vedenie PÚ SR, Štruktúra 

úradu, Archívne Vademecum; 
� Pravidelná aktualizácia internetovej stránky archívu PÚ SR. 
 
11. Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti 
 

a) Príprava a realizácia cyklu podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2005 v SR.  

T: 09/2005 
Z: ÚGR, KPÚ 

Plnenie: 
 Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa každoročne konajú pod záštitou Rady 
Európy, sa uskutočnili v Prešove. V rámci uvedeného podujatia boli odovzdané Výročné ceny 
časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2004, ktoré sú udeľované za najvýznamnejšie diela a činy 
z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.  
 V kategórii objav – nález – akvizícia ocenenie dostali: 
- Krajský pamiatkový úrad Košice a Ľ. Cáp, P. Gomboš za nález stredovekých malieb 

v interiéri Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou; 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava a kolektív pod vedením P. Baxu za nález 

veľkomoravského pohrebiska pri Kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. 
KPÚ Prešov: 
� Slávnostné otvorenie DEKD 2005 sa konalo v Prešove. KPÚ Prešov zohral významnú 

úlohu na príprave a priebehu týchto dní a sprievodných akcií. Medzi ťažiskové patril 
odborný seminár „Oplatí sa hľadať“, ktorý mal vysokú odbornú aj organizačnú úroveň; 

� Realizácia a inštalácia panela s tématikou „ Fond MK SR Obnovme si svoj dom“ – výber 
národných kultúrnych pamiatok, na ktoré bol poskytnutý príspevok za rok 2004, 
v priestoroch KPÚ Prešov, pracovisko Levoča. 

PÚ SR – OVŠS: 
� Zamestnanci odboru (Hrašková, Gajdošová) sa aktívne zúčastnili na seminári s aktuálnymi 

príspevkami z oblasti problematiky výskumov; 
� Príspevok na tému výsledkov doterajšieho výskumu vitráží, príspevok prednesený na 

seminári „Oplatí sa hľadať“, Gajdošová. 
KPÚ Trenčín: 
� Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne v spolupráci s Nadáciou pre záchranu kultúrneho 

dedičstva zorganizoval  výstup na Uhrovský hrad spojený s prezentáciou jeho stavebno – 
historického vývoja a doterajšej pamiatkovej obnovy, dňa 10. septembra 2005; 

� Aktívna účasť na  odbornom seminári v rámci otvorenia Dní EKD v Prešove. 
KPÚ Nitra: 
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� Deň otvorených dverí na Topoľčianskom hrade, 24.september;  
� Dni otvorených dverí v kostole reformovanej cirkvi v Komárne, 19.-21. september; 
� Dni otvorených dverí v kostole evanjelickej cirkvi v Komárne, 22.-23. september; 
� „Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých“ - výstava najznámejších kultúrnohistorických 

pamiatok Slovenska v  Tribečskom múzeu v Topoľčanoch, september 2005; 
� „Kultúrne pamiatky v okrese Nové Zámky“ - výstava vo Vlastivednom múzeu v Nových 

Zámkoch, september 2005. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Pracovisko Lučenec: dňa 25. septembra a 1. a 2. októbra 2005 sprevádzanie záujemcov 

objektom národnej kultúrnej pamiatky zámku Halič. Podujatie bolo spojené s odbornými 
prednáškami;  

� prednáška „Barbakan - pamiatkový výskum“, Mgr.Fillová; 
� prednáška „K poznaniu ranogotickej sakrálnej architektúry v okolí Banskej Bystrice“, 

PhDr.Sura. 
 

b) Príprava a realizácia podujatí ku Dňu pamiatok (18. apríl). 
 
T: 18. apríl 2005 
Z: ÚGR, KPÚ 

Plnenie: 
KPÚ Trenčín: 
o Regionálne vysielanie v Bánovciach nad Bebravou, rozhovor (18.4.2005) o ochrane 

archeologických nálezov a nálezísk -–Mgr. Nipčová; 
o Beseda „Poklady zeme“ (18.4.2005) so žiakmi 6. ročníka ZŠ Komenského a ZŠ Sever 

v Bánovciach nad Bebravou – Mgr. Nipčová; 
o Deň otvorených dverí na KPÚ  Trenčín. 
KPÚ Nitra: 
� Kaštieľ v Malých Dvoranoch dožíva (Eva Gažiová – príspevok do regionálnych periodík: 

Nitrianske  krajské noviny, Dnešok); 
� Vyše 450-ročný kaštieľ Malé Dvorany zbúrajú  ( mutácia príspevku E. Gažiovej v denníku 

Sme)  a Kaštieľ Malé Dvorany zbúrajú ( v periodiku Nitrianske krajské noviny); 
� 18. apríl – Deň pamiatok (Vladimíra Kotruszová – príspevok do regionálneho   periodika: 

Prima noviny); 
� Po stopách našich predkov na vrchu Zobor –Praveké a včasnostredoveké osídlenie vrchu 

Zobor ( Robert Daňo, Anna Valeková - prezentačná vychádzka spojená s odborným 
výkladom); 

� Cesty 2004 – Sen o domove – naše dedičstvo  (Peter Hudák a Animal Studio Bratislava – 
výstava študentských fotografií v priestoroch Krajského pamiatkového úradu v Nitre); 

� Národná kultúrna pamiatka – Neorománske mauzóleum rodiny Migazzi v Zlatých 
Moravciach, 18. apríl Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel  ( Danica Ilievová 
– príspevok do regionálneho periodika Tekovské noviny); 

� Na deň otvorili hrobku Migazziovcov ( mutácia príspevku D.Ilievovej v regionálnom 
periodiku Nitrianske krajské noviny a denníku Sme); 

� Deň otvorených dverí v Mauzóleu  rodiny Migazziovcov v Zlatých Moravciah (Krajský 
pamiatkový úrad v Nitre – Danica Ilievová v spolupráci so Záhradníckymi službami Mesta 
Zlaté Moravce); 

� Reštaurovanie sochy sv.Jána Nepomuckého v Prašiciach ( Ivan Bielik, Anna Jurišová - 
výstava v priestoroch Obecného úradu v Prašiciach). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Výstava „Život domu“ – priestory pracoviska Lučenec. 
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KPÚ Prešov: 
� Levoča – radnica, nainštalovanie výstavy architektonických slohov spolu so svetovým 

dedičstvom. Publikovanie článkov o NKP v regionálnej tlači. 
KPÚ Košice: 
� KPÚ Košice - pracovisko Rožňava k tomuto termínu spolupracovalo so SNM pri 

vyhotovení a odhalení pamätnej tabule PhDr. A. Güntherovej – Mayerovej v Betliari pri 
príležitosti 100. výročia jej narodenia. 

 
c) Účasť na 7. ročníku veľtrhu „Nostalgia Expo 2005“ na jeseň roku 2005. 

 
T: 11-12/2005 
Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností 
S: ÚVŠS, ORA  

Plnenie: 
� Pamiatkový úrad sa podujatia zúčastnil uvedenými akciami: 

- výstavou „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“, ktorá mala na tomto podujatí 
vernisáž, ako aj odbornou prednáškou Mgr. Kalinovej,  

- prezentáciou zborníka Monumentorum Tutela č. 16, 
- prezentáciou výstavy „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, 
- výstavou fotografií z odborného seminára „Vápno a vápenné technológie“ (Banská 

Štiavnica). 
 

d) Výstava „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“. 
      
      T: 11/2005 

Z: OVŠS - OdPA, ÚGR – referát edično-
propagačných činností 

Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS (Mgr. M. Kalinová): 

Na základe schválenej koncepcie a libreta boli vypracované odborné podklady 
a v spolupráci s grafikom a prekladateľmi bola zostavená výstava, pozostávajúca z 18 
panelov. Výstava približuje šírenie pašiového kultu v strednej Európe a v jej rámci vznik 
najstarších kalvárskych súborov na Slovensku okolo polovice 17. stor. Mimoriadne 
významným súborom je venovaná osobitná pozornosť na samostatných paneloch. Výstava 
bola prezentovaná v rámci Nostalgia Expo 2005 v Slovenskom národnom múzeu, v decembri 
2005. K výstave boli vytlačené pozvánky, plagáty a spracovaná bola aj digitálna forma 
jednotlivých panelov na CD nosič. 
 
12. Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
 

a) Konferencia „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“. 
T: 05/2005 
Z: OOA 

Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 

Pracovníci archívu Pamiatkového úradu SR zorganizovali v dňoch 10.–12. mája v hoteli 
Hydrostav Karpaty v Častej – Píle vedeckú konferenciu „Kultúrne pamiatky v zrkadle 
archívnych prameňov“. Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov zo Slovenska, Č iech 
a Maďarska. V bohatom programe vystúpilo 33 prednášateľov, ktorých príspevky boli 
rozdelené do deviatich blokov. Sprievodným podujatím bola výstava venovaná Vendelínovi 
Jankovičovi, Alexandrovi Avenariovi a jednotlivým témam konferencie, ako aj exkurzia do r. 
k. kostola v Častej a na hrad Červený Kameň. Celé podujatie malo vysokú vedeckú 
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a spoločensko–kultúrnu úroveň. Príspevky, ktoré odzneli na konferencii sú uverejnené 
v zborníku Monumentorum Tutela 16, ktorého prezentácia sa uskutočnila na Expo Nostalgii 
2005 v decembri 2005. 
 

b) Interný odborný seminár „Prieskumné metódy a ochrana historického dreva 
v pamiatkovej ochrane“. 

T:  I. štvrťrok 2005 
 Z: CHTO 

Plnenie: 
� Seminár nebol realizovaný v roku 2005 vzhľadom na  neschválenie finančných 

prostriedkov MK SR v rámci kultúrnych aktivít na rok 2005 na tento projekt. 
 

c) Medzinárodný seminár „Spracovanie periodických správ, sekcia II.“ v Levoči pre 
región centrálnej a juhovýchodnej Európy. Príprava a zorganizoavnie podujatia 
s podporou Centra Svetového dedičstva. 

 
T: 04/2005 
Z: OVŠS 
S: KPÚ Prešov 

Plnenie: 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou národnou komisiou 

UNESCO, Centrom svetového dedičstva, za finančnej asistencie Fondu svetového dedičstva a 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, zorganizoval v dňoch 14. –17. apríla 2005 
v reprezentačných priestoroch starej radnice - Spišskom múzeu v Levoči na Nám. Majstra 
Pavla 40, medzinárodný odborný seminár „Stav zachovania svetového dedičstva, resp. 
Subregionálne stretnutie spracovateľov periodických správ“. 

Seminár sa uskutočnil za aktívnej spolupráce organizácií ICOMOS, IUCN, ICCROM, 
Správa slovenských jaskýň, Mesto Levoča, Slovenské národné múzeum – Spišské národné 
múzeum a Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča.  

V nadväznosti na proces prípravy periodickej správy sekcie II. – Stav zachovania 
svetového dedičstva bolo stretnutie  zorganizované pre spracovateľov periodických správ zo 
strednej a východnej Európy a pre regionálnych správcov lokalít svetového dedičstva. Cieľom 
podujatia bolo zvýšenie kvality prípravy subregionálnych hodnotiacich analýz 
prostredníctvom výmeny skúseností a diskusiou s odborníkmi z Centra svetového dedičstva 
/UNESCO/ a z poradných organizácií - Medzinárodného strediska pre reštaurovanie a 
ochranu pamiatok /ICCROM/, z Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla /ICOMOS/ 
a Medzinárodného zväzu pre ochranu prírody /IUCN/. 

Seminára sa zúčastnili správcovia lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva a 
odborníci, ktorí sa priamo zaoberajú prípravou periodickej správy z Albánska, Bosny a 
Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Macedónie, Maďarska, Poľska, 
Rumunska, Srbska a Č iernej Hory, Slovenska, Slovinska, ako i zástupcovia z Ministerstva 
kultúry SR, Ministerstva životného prostredia SR, Pamiatkového úradu SR, správcov 
jednotlivých lokalít SR, mnohých odborných inštitúcií, Mesta Levoča a spracovatelia 
periodických správ.  

Závery zo seminára boli zaslané Centru svetového dedičstva /UNESCO/, sú 
publikované na www.pamiatky.sk  
Odborníci, ktorí pracovali i vo vedeckom výbore prípravy seminára: 

- Fumiko Ohinata, Centrum svetového dedičstva /UNESCO/, Paríž, Francúzsko,  
- Christopher Young, Centrum svetového dedičstva /UNESCO/, Londýn, Veľká 

Británia,  
-  Katri Lisitzin - zástupca ICCROM - Rím, Ultuna, Švédsko,  
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- Tamás Fejérdy, predseda pracovnej skupiny pre prípravu periodických správ pri 
Centre svetového dedičstva, Budapešť, Maďarsko,  

- Pierre Galland, IUCN, Corcelles, Švajčiarsko, 
- Giora Solar, ICOMOS, Tsur Hadassa, Izrael, 
- Mario Hernandez,  Centrum svetového dedičstva /UNESCO/, Paríž, Francúzsko – bol 

zastúpený Pedrom Matosom z Remonte Sensing Unit, Francúzsko, 
- Carla Maurano, ICOMOS, Agropoli, Taliansko, 
- Viera Dvořáková, ICOMOS, Slovensko a Pamiatkový úrad SR, Bratislava, Slovensko, 
- Ľubica Pinčíková, Pamiatkový úrad SR, Bratislava, Slovensko. 

V organizačnom výbore boli:  
- Ľubica Pinčíková, Pamiatkový úrad SR Bratislava, Slovensko, 
- Miroslav Čurilla, primátor mesta Levoča, Slovensko, 
- Gabriela Lisoňová, prednostka MÚ Levoča, Slovensko, 
- Magdaléna Janovská, autorizovaný architekt, Levoča, Slovensko, 
- Mária Novotná, Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum Levoča, Slovensko, 
- Ivan Vološčuk, IUCN, Tatranská Lomnica, Slovensko, 
- Ľudovít Gáal, Správa slovenských jaskýň, Rimavská Sobota, Slovensko,  
- Mária Šabíková, Pamiatkový úrad SR Bratislava, Slovensko, 
- Gabriel Lukáč, Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Slovensko. 

Výsledky seminára boli zhrnuté v záverečnej správe pre UNESCO a prijaté účastníkmi vo 
forme Záverov a odporučení, predložené v anglickom a slovenskom jazyku. 

B/ Úlohy plnené PÚ SR mimo plánu hlavných úloh v roku 2005 

1. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR a KPÚ v oblasti výkonu štátnej správy – rozhodnutia v 1. 
a 2. stupni/záväzné stanoviská výkonu štátnej správy, odborné stanoviská a vyjadrenia, 
podnety, povolenia, štátny pamiatkový dohľad: 

 
 Rozhodnutia v 1. 

a 2. stupni/záväzné 
stanoviská výkonu 
štátnej správy 

odborné stanoviská  a vyjadrenia, 
podnety, povolenia, štátny 
pamiatkový dohľad 

PÚ SR Bratislava 283 222 
KPÚ Bratislava 1300 2037 
KPÚ Trnava 512 888 
KPÚ Trenčín 400 1858 
KPÚ Nitra 675 1246 
KPÚ Žilina 551 1193 
KPÚ B. Bystrica 883 1042 
KPÚ Prešov 1278 1590 
KPÚ Košice 935 2123 
SPOLU 6 817 12 199 
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Vyhodnotenie činnosti odboru preskúmania rozhodnutí za rok 2005 

      
1. Celkový počet rozhodnutí o odvolaní: 101   
z toho Pamiatkový úrad Bratislava napadnuté rozhodnutia KPÚ: 
a. potvrdil     45 44,6%  
b. zmenil-doplnil  21 20,8%  
c. zrušil a vrátil na nové rozhodnutie 26 25,7%  
d. zrušil a sám rozhodol vo veci 3 3,0%  
e. zastavil konanie   5 5,0%  
2. Rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiam Krajských pamiatkových úradov 

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

Krajský pamiatkový úrad B.Bystrica:  9   883 
3 3 3 0 0  

33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0%  
Krajský pamiatkový úrad Bratislava 16   1300 

9 2 3 0 2  
56,3% 12,5% 18,8% 0,0% 12,5%  

Krajský pamiatkový úrad  Košice:     26    935 
11 5 10 0 0  

42,3% 19,2% 38,5% 0,0% 0,0%  
Krajský pamiatkový úrad Nitra:          4   675 

1 3 0 0 0  
25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Krajský pamiatkový úrad Prešov:      17   1278 
7 3 3 2 2  

41,2% 17,6% 17,6% 11,8% 11,8%  
Krajský pamiatkový úrad Tren čín:      3   400 

1 2 0 0 0  
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0%  

Krajský pamiatkový úrad Trnava:       8    512 
2 1 3 1 1  

25,0% 12,5% 37,5% 12,5% 12,5%  
Krajský pamiatkový úrad Žilina:         8    551 

6 2 0 0 0  
75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Krajské pamiatkové úrady celkom:  101    
3. Napadnuté rozhodnutia KPÚ v odvolacom konaní v %  z celkového počtu odvolacích 
konaní 
Nitra 4,0%     
Trenčín 3,0%     
Trnava 7,9%     
Žilina 7,9%     
Košice 25,7%     
B.Bystrica 8,9%     
Prešov 16,8%     
Bratislava 15,8%     
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2. Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR. Činnosť PÚ SR a KPÚ v roku 2005 
 
A) Ústredný zoznam pamiatkového fondu – NKP, PZ, PR, OP –
návrhy na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia 
  

Počet 

Návrh na vyhlásenie NKP 128 

Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 36 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP 89 
Zamietnuté podnety 33 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 1 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny 25 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny 57 
Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 7 
Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma 25 
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma 0 
 
B) Ústredný zoznam pamiatkového fondu – oznámenia,  
      stav pamiatkového fondu 

Počet 

Oznámenie o zápise, resp. vyradení NKP  54 
Oznámenie o zápise pamiatkového územia  1 
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona 16 
Počet hnuteľných NKP (PP) 14 392 KP 30 230 PP 
Počet nehnuteľných NKP (PO) 9 501 KP 13 122 PO 
Počet pamiatkových rezervácií 28 
Počet pamiatkových zón 85 
Počet zrušených HNKP 1553/1776 
Počet zrušených NhNKP 2557/2833 
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VÝVOJ STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU A VLASTNÍCKEJ FORM Y  
PAMIATOK V ROKOCH 1989 - 2005 

 
Rok 2005 pokračoval v tendenciách vývoja stavebno-technického stavu od roku 1994. 

Postupne klesá percento stavu – dobrý (1), z 34 % v roku 1994 na 29.65 % v roku 2005. 
Na druhej strane klesá aj podiel ohrozených pamiatok, stav narušený (3) a dezolátny (4) 
Z 27 % v roku 1994 na 25.5 % v roku 2005. Znamená to, že stav väčšiny pamiatok sa 
presunul do kategórie – vyhovujúci (2), z 33%  na skoro 40 %. Spolu so stavom dobrý je 
skoro 70 % pamiatkového fondu v uspokojivom stave. 
 
 

stav 1994 1996 2000 2004 2005 2006 
1 – dobrý 34% 32 31 30.75 30.50 29.65 
2 - vyhovujúci 33% 35 37 38.25 38.85 39.85 
3 – narušený 20% 20 19.8 19.75 19.30 19.05 
4 – dezolátny 7% 5.7 5.9 5.50 5.50 5.50 
5 – v obnove 6% 7.3 6.3 5.75 5.75 5.95 

 
Vývoj vlastníckej formy bol v roku 2005 netypický.  Zatiaľ čo od roku 1994 klesal podiel 
pamiatok vo vlastníctve štátu po 1 percente, z 23% na 14.7% v roku 2004. V roku 2005 
prudko klesol o 5% na 9.30%. Prejavila sa tak delimitácia majetku štátu na obce a VÚC. 
Možno povedať, že spoločenské zmeny a reformy sa odrážajú aj na stave a vlastníctve 
pamiatok. 
 

vlastníctvo 1993 1996 2000 2004 2005 2006 
štát 28% 20 16.00 15.30 14.70 9.30 
samospráva 20% 24 24.00 24.00 24.30 28.00 
cirkvi 23% 23 23.50 23.50 23.50 23.80 
právnické. osoby 3% 5 8.00 8.00 8.10 8.90 
fyzické osoby 26% 28 28.50 29.20 29.40 30.00 

 
 

1989  2006 
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stav dobrý vyhovujúci narušený dezolátny v obnove spolu
Vlastnícka forma            
štát 401 455 180 88 93 1217
samospráva obcí 1264 1323 736 199 154 3676
cirkvi 1051 1361 509 72 139 3132
právnické osoby 325 398 258 71 113 1165
fyzické osoby 850 1690 820 290 282 3932
spolu 3891 5227 2503 720 781 13122
   
Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu:     
 
       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 : 
Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
 
 
 
 
 
   
Spracoval: Pamiatkový úrad SR, Odbor ŠIS, RNDr. Ľuboslav ŠKOVIERA   
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3. 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 0 0 13 
KPÚ Bratislava 6 0 9 17 
KPÚ Trnava 0 0 0 22 
KPÚ Trenčín 1 0 0 0 
KPÚ Nitra 3 0 0 3 
KPÚ Žilina 1 0 0 3 
KPÚ B. Bystrica 1 0 1 0 
KPÚ Prešov 1 0 0 2 
KPÚ Košice 0 0 2 51 
SPOLU 17 0 12 111 
 
PÚ SR – ÚGR:  
a) Sťažnosti: 
V roku 2005 boli prijaté sťažnosti: 
� 1/2005-sťaž. – Jozef Krupa, Podbiel č. 404. Sťažnosť na porušenie zákona v správnom 

konaní – ľudový dom v Podbieli. Táto sťažnosť bola vybavená Odborom štátneho 
informačného systému; 

� 2/2005-sťaž. – Spoločenstvo vlastníkov, Vajanského nám. Bratislava. Sťažnosť na postup 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava vo veci nebytového priestoru, Vajanského nábr. 
Bratislava. Sťažnosť bola vybavená Úsekom generálneho riaditeľa na základe podkladov 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava; 

� 3/2005-sťaž. – Združenie Slatinka, Sokolská 1, 960 01 Zvolen. Predmetom sťažnosti bola 
žiadosť o prehodnotenie umiestnenia objektu polyfunkčného domu na Námestí SNP vo 
Zvolene a zaujatosť zamestnankyne KPÚ Banská Bystrica Ing. Miklešovej v konaní 
o projektovej dokumentácii, ktorej spoluautorom je rodinný príslušník. Sťažnosť bola 
vybavená  Odborom preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní; 

� 4/2005-sťaž. – Ing. Eduard Hanusek, Čsl. tankistov 93, 841 06 Bratislava. Sťažnosť na 
konanie zamestnankyne KPÚ Bratislava PhDr. Gabriely Habáňovej. Sťažnosť bola 
vybavená Úsekom generálneho riaditeľa v zmysle podkladov KPÚ Bratislava. 

b) Petície: 
V priebehu roka 2005 nebola v PÚ SR evidovaná žiadna petícia. 
c) Žiadosti o sprístupnenie informácií.  
Písomnou formou boli v roku 2005  vybavené tieto žiadosti o informácie: 
� 1/2005-INF. – Vlastimil Kovalčík, Bratislava – Žiadosť o poskytnutie informácie ohľadom 
Červeného Kláštora. Žiadosť o informáciu bola postúpená a vybavená na KPÚ Prešov; 

� 2/2005-INF. – Ivančo, Rigo&Kukura, s. r. o. Košice – Žiadosť o poskytnutie informácie 
o vedení nehnuteľnosti na Slovenskej ulici č. 39 v Prešove.Žiadosť bola vybavená 
Odborom štátneho informačného systému; 

� 3/2005–INF. – Martinková&Kiselica, Advokátska kancelária, Mgr. Ján Lasák, Bratislava -  
Žiadosť o informáciu o objekte na Tolstého ul. 1 Bratislava. Žiadosť bola vybavená 
Odborom štátneho informačného systému; 

� 4/2005-INF. – TASR Bratislava – Žiadosť o poskytnutie kópie rozhodnutia PÚ SR – 
Šancová ul. Bratislava. Žiadosť bola vybavená Odborom preskúmavania rozhodnutí 
v správnom konaní; 
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� 5/2005-INF. – KPÚ Bratislava – Žiadosť o poskytnutie informácie – písomná agenda 
stavieb na pamiatkovo chránených územiach. Žiadosť bola vybavená Odborom osobitného 
archívu; 

� 6/2005-INF. – Slov. obchodná a priemyselná komora Bratislava – Žiadosť o poskytnutie 
informácie ohľadom využiteľnosti budovy SND na Gorkého ulici.Žiadosť bola vybavená 
Odborom štátneho informačného systému; 

� 7/2005-INF. – Adam Valček, Veľký Grob – Žiadosť o informácie ohľadom Židovskej 
synagógy v Senci. Žiadosť bola vybavená Odborom osobitného archívu; 

� 8/2005-INF. – Ondrej Dostál, Beskydská 8, Bratislava – Žiadosť o poskytnutie materiálov 
ohľadom CMO Bratislava. Žiadosť vybavená Odborom výkonu štátnej správy; 

� 9/2005-INF. – MK SR – Postúpenie žiadosti o informáciu, týkajúcu sa Červeného 
Kláštora. Žiadosť vybavená Ekonomicko-prevádzkovým úsekom; 

� 10/2005-INF. – Adam Valček, Veľký Grob – Žiadosť o poskytnutie informácie ohľadom 
Židovských cintorínov v Senci. Žiadosť vybavená Odborom štátneho informačného 
systému; 

� 11/2005-INF. – Ing. Vladimír Malárik, Poľnohospodárska 49, Bratislava Žiadosť 
o poskytnutie informácie o služobných cestách, vykonaných generálnou riaditeľkou PÚ 
SR. Žiadosť vybavená Úsekom generálneho riaditeľa; 

� 12/2005-INF. – Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava – Žiadosť o potvrdenie 
zápisu budovy Vodných kasární  v Bratislave do ÚZPF. Žiadosť vybavená Odborom 
štátneho informačného systému; 

� 13/2005-INF. – Mestský úrad Zvolen – Žiadosť o informáciu o NKP Kostol a park Zvolen. 
Žiadosť vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

4. Spolupráca PÚ SR a KPÚ (zmluvy, korešpondencia, pripomienkové konania, iné 
záznamy): 

A) S nadriadenými a poradnými orgánmi (napr. MK SR, PÚ SR, Archeologická rada 
MK SR,  Pamiatková rada MK SR) 

PÚ SR – OVŠS: 
� Spolupráca pri definovaní verejného záujmu v oblasti kultúry; 
� Podnety na novelizáciu zákona č. 49/2002; 
� Spolupráca s MK SR a MVaRR SR v správnom konaní;     
� Súpis pamiatok, Vývozná komisia MK SR, spolupráca – správne konanie; 
� Žiadosti o usmernenie pri výkone štátnej správy; 
� Stanovisko k návrhu na zápis do ÚZPF SR; 
� Žiadosť o usmernenie k ochrane hnuteľných archeologických nálezov (MK SR-SKD); 
� Korešpondencia k revízii PZ. 
PÚ SR – OPR: 
� podnet MK SR – SKD vo veci doplnenia (aktualizácie) zákona č. 49/2002 Z. z. 

ustanoveniami umožňujúcimi vyvlastnenie NhNKP. 
KPÚ Bratislava: 74 podnetov. 
KPÚ Trnava: 
� MK SR – podklady pre konanie o vyhlásení kaštieľa v Zavare za NKP, o vyhlásení 

cukrovaru v Trnave  
- postúpenie k odpredaju NKP štátu 
- pamiatky židovskej kultúry 

� PÚ SR- spolupráca pri vyhlasovaní ochranných pásiem a NKP 
- účasť na sekciách PÚ SR 
- účasť na reštaurátorských komisiách 

KPÚ Trenčín: 
� Práca v Reštaurátorskej komisii PÚ SR; 
� Konzultácie k vypracovaniu Zásad Pre pamiatkovú zónu Nové Mesto nad Váhom; 



 54 

� PÚ SR odborné konzultácie pri upresňovaní zoznamov hnuteľných KP; 
� Krajská prokuratúra Trenčín-previerka výkonu štátnej správy; 
� PU SR –odborné konzultácie; 
� Pamiatková inšpekcia MK SR; 
� MK SR – Sekcia kultúrneho dedičstva; 
� orgány štátnej správy. 
KPÚ Nitra: 
� príprava podkladov pre spracovanie metodiky umiestňovania a výtvarného riešenia 

reklamných označení na nehnuteľnostiach v pamiatkovo chránených územiach mesta Nitry 
a Komárna; 

� vyjadrenie k návrhom  na vyhlásenie NKP; 
� pripomienkovanie návrhu Krajského pamiatkového úradu v Trnave na spoluprácu               

so stavebnými úradmi v oblasti  ochrany archeologického dedičstva; 
� spolupráca pri pripomienkovaní „Metodiky pre spracovanie zásad pre ochranu 

pamiatkových území“; 
� spolupráca pri pripomienkovaní ustanovení zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 

fondu v oblasti ochrany archeologického dedičstva; 
KPÚ Žilina: 
� Zasadnutia komisie „Obnovme si svoj dom“ – grantového systému MK SR (M. Dudáš), 
� Medzirezortná komisia pri MK SR pre záchranu lokalít Svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO (Z. Liptayová); 
� Príprava podkladov pre PÚ SR k výberu projektanta obnovy sídla KPÚ Žilina (projektovej 

dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie, M. Dudáš); 
� Zaslanie podkladu na PÚ SR k internému časovému plánu na vypracovávanie jednotlivých 

druhov stanovísk, vrátane určenia konkrétnych stanovísk; 
� podnety a pripomienky k zákonu č.49/2002 Z. z. a vykonávacej vyhláške č.16/2003 vo 

veci archeológie a archeologických výskumov; 
KPÚ Banská Bystrica: 
� PÚ SR zoznam nehnuteľností a vecí navrhovaných na zápis do ÚZPF. 
KPÚ Prešov: 
� Spolupráca s MK SR pri programe „Obnovme si svoj dom“ – konzultácie, informácie; 
� Členstvo v Odbornej reštaurátorskej komisii; 
� Rokovanie Medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového 

dedičstva, 12. 04. 2005 Bratislava; 
� Spolupráca s MK SR pri obnove NKP poškodených víchricou vo Vysokých Tatrách; 
� V dňoch 21.-23.9.2005 bola na pracovisku Poprad - Spišská Sobota vykonaná vnútorná 

kontrola Pamiatkovým úradom SR Bratislava, v zmysle Smernice MK SR č. 205/2003-1, 
zameraná na kvalitu a odbornosť výkonu štátnej správy a odborno-metodickej činnosti na 
úseku ochrany pamiatkového fondu v prostredí MPR Kežmarok. Kontrolované obdobie 
bolo od 1.1.2004 do 23.9.2005. 

KPÚ Košice: 89 podnetov. 
 
B) S krajskými pamiatkovými úradmi: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Žiadosti o poskytnutie podkladov, vybavenie žiadostí KPÚ; 
� Usmernenie činnosti KPÚ. 
KPÚ Bratislava: 71 podnetov. 
KPÚ Trnava: 
� Bratislava – parky, hrady a fortifikácie, obnova kostola sv. Margity v Kopčanoch; 
� Nitra – Kvetanová-člen pamiatkovej komisie; 
� Prešov – obhliadka historických drevených krovov v Trnavskom kraji pracovníkmi KPÚ 

Prešov; 
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� KPÚ – účasť na pamiatkových komisiách niektorých krajských pamiatkových úradov. 
KPÚ Trenčín: 
� KPÚ Žilina – dohoda o spolupráci v oblasti historickej zelene (Ing. Šichtová); 
� S ostatnými KPÚ konzultácie; 
� Konzultácie obnovy považských hradov; 
� KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany – metodika, archív. 
KPÚ Nitra: 
� účasť na  rokovaní  Krajskej pamiatkovej komisie v Trnave ( Rudolf Viršík); 
� účasť na rokovaniach sekcií ľudovej architektúry, historickej zelene, technických 

pamiatok. 
KPÚ Žilina: 
� KPÚ Žilina poskytoval počas celého roku 2005 odbornú pomoc KPÚ Trenčín a Banská 

Bystrica v oblasti historickej zelene (Ing. Šichtová); 
� spolupráca s KPÚ v oblasti podnetov k novelizácii pamiatkového zákona. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� terénne spracovanie NKP Turčekovský vodovod s KPÚ Žilina - kancelária Kremnica; 
� KPÚ Žilina – historická zeleň, parky, výrub stromov – všetky pracoviská; 
� úpravy a obnova parku v Žiari nad Hronom – kanc. Kremnica; 
� KPÚ Nitra – dožiadanie vypracovaných aktualizačných listov – pracovisko Lučenec; 
� KPÚ Nitra – historická zeleň, parky, štátny dohľad. 
KPÚ Prešov: 
� Účasť na zasadnutiach sekcií pri PÚ SR Bratislava; 
� Spolupráca s KPÚ v rámci sekcií hradov a fortifikácií ako poradný orgán pre rozhodovanie 

riaditeľov KPÚ, v prípade zámeru obnovy, rekonštrukcie i asanácie krovových konštrukcií 
na ich území; 

� Spolupráca s KPÚ Košice – stretnutie zamestnancov pri príležitostí výročia narodenia V. 
Miškovského. 

KPÚ Košice: 3 podnety. 

C) S partnerskými organizáciami, vedeckými inštitúciami, združeniami: 
PÚ SR – ÚGR:  
� Dodatok na rok 2005 k Dohode o spolupráci medzi PÚ SR a Mestským úradom ochrany 

pamiatok, podpísaný 14. marca 2005; 
PÚ SR – OOA: 
� Spolupráca s ústavmi SAV, SNM Bratislava, FFUK Bratislava, STU Bratislava pri výmene 

publikácií a periodík; 
� Spolupráca s Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava pri získavaní historických 

katastrálnych máp. 
PÚ SR – OVŠS: 
� Archeologický ústav SAV Nitra, Národné múzeum Bratislava, Mestské múzeum 

Bratislava, Mestský úrad ochrany pamiatok Bratislava, Slovenská národná komisia 
UNESCO, ICOMOS; 

� spolupráca pri výkone štátnej správy, spolupráca pri organizovaní  konferencií, seminárov 
a kolokvií; 

� Vlastivedné múzeum Galanta, Archív mesta Bratislava; 
� Vlastivedné múzeum Košice, SFVU. 
KPÚ Bratislava: 126 podnetov. 
KPÚ Trnava: 
� Rokovania a odborná spolupráca s organizáciami vykonávajúcimi archeologické výskumy, 

štúdium v archívoch – Záhorské múzeum Skalica, Balneologické múzeum Piešťany, 
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Vlastivedné múzeum Galanta, Západoslovenské múzeum Trnava, Archeologický ústav 
SAV Nitra; 

� Geodetický a kartografický ústav Bratislava; 
� ŠOKA Trnava, Šaľa – sprístupnenie archívnych fondov; 
� STU Bratislava- posúdenie stavu ĽD Borský Mikuláš; 
� Občianske združenie Trnavské dominanty – spolupráca pri obnove farského kostola; 
� spolupráca so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (Katarínka); 
� spolupráca s redakciou trnavského mesačníka Novinky z radnice. 
KPÚ Trenčín: 
� Odborné konzultácie a spolupráca s katedrou reštaurovania VŠVU v Bratislave v školskom 

roku 2004/2005; 
� Spolupráca s Piaristickým gymnáziom v Prievidzi v koncipovaní a realizácii hodín 

estetickej výchovy; 
� Odborné konzultácie k aktivitám Klubu Bôbarov v Prievidzi v oblasti pamiatkového 

fondu; 
� Odborné konzultácie k diplomovej práci poslucháča  

- VŠVU v Bratislave  Martina Mikuláša -kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov na Sádku 
– umelecko-historický vývoj vnútorného zariadenia; 

� Odborná, metodická a autorská účasť pri vydávaní časopisu Prievidzský občasník; 
� Piaristické gymnázium Františka Hanáka v Prievidzi – dohoda spolupráce, 25.2.2005; 
� SNM Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá ,nominácia na rok 2004; 
� STU-FABratislava; 
� základné školy v Bánovciach n/ B, Svinná; 
� mikroregióny Bánovecko, Uhrovskej doliny, Suchodolie, Podhorie, Mikroregión 

Strážovské vrchy, euroregión Biele Karpaty; 
� Trenčianske múzeum, Galéria M. Bazovského a ostatné kultúrne inštitúcie v rámci kraja; 
� Archeologický ústav SAV Nitra; 
� Astronomicko – historická spoločnosť (hrad Lednica, Vršatec, Kočeca); 
� Slovenský skauting; 
� Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva. 
KPÚ Nitra:  
� z iniciatívy  KPÚ v Nitre a v spolupráci s Fakultou architektúry STU Bratislava a Mestkým 

úradom v Kolárove v Nitre vznik programu: Pamiatková prezentácia pevnosti a opevnenia 
farského kostola v Kolárove; 

� spolupráca s Národním  památkovým ústavom Praha v oblasti vzájomnej výmeny 
odborných skúseností a získania českej odbornej literatúry - celkom  12 titulov; 

� spolupráca so Združením obcí Žitného ostrova a Združením obcí Most priateľstva  pri 
spracovaní územnoplánovacej dokumentácie na  územie  mikroregiónu; 

� spolupráca s Fakultou architektúry STU Bratislava  a  AÚ SAV v Nitre pri spracovaní 
návrhu na prezentáciu kazematov v novovekom opevnení nitrianskeho hradu; 

� spolupráca s fi.Consol a občianskym združením Nárden-Nové zámky vo veci prezentácie 
zaniknutého novovekého opevnenia mesta Nové zámky; 

� spolupráca s fi.Consol  vo veci zabezpečenia finančných prostriedkov na záchranu 
a prezentáciu hnuteĺných a nehnuteĺných národných kultúrnych pamiatok  obce Palárikovo; 

� spolupráca s Úradom na ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti pri riešení vedecko-
výskumných úloh, dotýkajúcich sa územia bývalej župy Hont – Pastovce, Pásztó; 

� spolupráca s Úradom na ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti pri prieskume krypty 
kostola sv. Michala archanjela v Demandiciach; 

� nadviazanie spolupráce s GEO-CZ z Tábora v rámci projektu: Stredoeurópska architektúra 
do roku 1000 za účelom komplexného zamerania kostola sv.Juraja v Kostoľanoch pod 
Tribečom. 

KPÚ Žilina: 
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� Spolupráca s Považským múzeom Žilina na prezentáciu výstavy „Drevená sakrálna 
architektúra v strednej Európe“ ku dňu pamiatok roku 2005, prezentácia apríl – máj 2005; 

� Spolupráca so Slovenským národným múzeom v Martine pri príprave výstavy „Gotika 
v Turci“, ktorá sa uskutoční v máji 2006, obhliadka a zameriavanie gotických kostolov; 

� spolupráca s Považským múzeom Žilina, Mgr. M. Michalcová – člen nákupnej komisie 
múzea; 

� spolupráca s Občianskym združením „Združenie na záchranu Lietavského hradu“ (odborná 
pomoc a konzultácie pri organizácii workshopu). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Zväz Rusov na Slovensku, pobočka Banská Bystrica – poskytnutie údajov pomníkoch 

padlým v druhej svetovej vojne na území banskobystrického kraja; 
� Regionálna rozvojová agentúra – spolupráca na projekte „Svedkovia minulosti“ – 

mapovanie a rekonštrukcia historickej zelene v regione ako záchrana prírodného 
a kultúrneho dedičstva. 

KPÚ Prešov: 
� Spolupráca so spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu v Nitre; 
� Spolupráca s OZ Spišský Štiavnik – záchrana areálu kaštieľa a parku; 
� Spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene – seminárne a diplomové práce; 
� Spolupráca s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre – seminárne a diplomové práce; 
� Spolupráca s Komunitnou nadáciou Prešov – zeleň v meste; 
� Spolupráca s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš; 
� Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy – priebežne pri plnení výkonu štátnej 

správy; 
� Spolupráca s Katastrálnym úradom Prešov pri zabezpečovaní katastrálnych máp a listov 

vlastníctva; 
� Spolupráca s Katastrálnym úradom Poprad a Kežmarok pri zabezpečovaní katastrálnych 

máp a listov vlastníctva. 
KPÚ Košice: 8 podnetov. 
 
D) S orgánmi štátnej správy a samosprávy: 
PÚ SR – OVŠS: 
� katastrálne úrady, krajské úrady, stavebné úrady, obecné úrady: 
- Žiadosti o mapové podklady z katastrálnych úradov, 
- Zaslanie podkladov pre katastrálne úrady na zaznačenie kódu  do registrov, 
- Spolupráca so stavebnými úradmi v rámci správneho konania, 
- Spolupráca s miestnou samosprávou pri prejednávaní návrhov ochranných pásiem a revízie 

pamiatkových území. 
KPÚ Bratislava: 57 podnetov. 
KPÚ Trnava: 
� Podklady k pamätihodnostiam obcí – Trnava, Čierna voda, Trstice, Hosté, Sládkovičovo, 

Holice, Dvorníky; 
� So stavebnými úradmi pri výkone štátnej správy- snaha o urýchľovanie konaní hlavne pri 

agende súvisiacej s vyjadreniami k zemným prácam – podnety na zastavenie prác; 
� Okresné katastrálne úrady; 
� Obce- podklady k vypracovanie územných plánov – Hoste, Trstice, Sládkovičovo, 

Dvorníky, Holice. 
 
KPÚ Trenčín: 
� Korektúry propagačných materiálov z hľadiska informácii o pamiatkovom fonde; 
� Spolupráca s Obecným úradom Kľačno: obnova Mariánskeho stĺpa; 
� Správa katastra Prievidza, správa katastra Trenčín -zmena kódov Druh chránenej 

nehnuteľnosti –konzultácie, podklady; 
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� Odborná pomoc a poskytnutie materiálov k pamiatkovému výskumu kostola Piaristov 
v Prievidzi; 

� Upresnenie evidencie NKP-MsÚ Prievidza; 
� spolupráca so sekretariátom primátora Mestského úradu v Prievidzi; 
� spolupráca s obecnými úradmi , so Spoločnými stavebnými úradmi okresov Trenčianskeho 

kraja; 
� so starostami obcí, najmä Beckov, Čachtice, Bobot , Uhrovec, Bánovce nad Bebravou, 

Diviaky nad Nitricou, Ostratice, Veľké Uherce, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 
Považská ,Bystrica, Skačany , Kšinná  , Bojnice, Nitrianske Pravno, Lazany a ďalšími; 

� Trenčianskym samosprávnym krajom, správami katastra; 
� MsÚ Partizánske – príprava podkladov na vyhlásenie pamätihodností mesta - Baťova 

architektúra;  
� katastrálne úrady  / obnova katastrálneho operátu v rámci kraja/; 
� Mesto Trenčín – príprava podkladov pre medzinárodný kongres opevnených miest 

v Holandsku / Hertogenbossch/. 
KPÚ Nitra: 
� podklady pre spracovanie evidencie pamätihodností pre celkom 19 obcí; 
� iniciovanie  založenia a účasť na zasadnutiach  komisie pre evidenciu pamätihodností obce 

Palárikovo; 
� spolupráca s Mestom Komárno pri vypracovaní a prezentácii výsledkov akčného plánu – 

Analýza možností využitia priestorov časti Komárňanskej pevnosti; 
� s MsÚ Nitra vo veci ochrany pamiatkového fondu na pamiatkovo-chránenom území mesta 

Nitra a jeho ochrannom pásme; 
� odborná pomoc pri určovaní kultúrno-historických hodnôt jednotlivých obcí pri príležitosti 

spracovávania územných plánov (celkom  33  obcí); 
� príprava materiálov  na usmernenie riešenia reklamných a informačných zariadení na 

pamiatkovo chránenom území mesta Nitry formou všeobecnej záväznej vyhlášky mesta 
v spolupráci so zástupcami Mestského úradu v Nitre a následná dohoda o spolupráci 
v oblasti ochrany pamiatkového fondu mesta Nitry; 

� iniciovanie ukončenia komplexnej obnovy Kostola sv.Juraja v Kostoľanoch   pod 
Tríbečom. 

KPÚ Žilina: 
� Spoločné stretnutie s Krajským stavebným úradom v Žiline a stavebnými úradmi 

žilinského kraja pri aplikácii zákonov a právnych predpisov súvisiacich so stavebnou 
činnosťou; 

� Informačný seminár Žilinského samosprávneho kraja v rámci procesu implementácie 
finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva 
v Slovenskej republike.  

KPÚ Banská Bystrica: 
� Koordinačná komisia – Mestský úrad Banská Bystrica 1-krát mesačne – riešenie 

problematiky  MPR Banská Bystrica vo väzbe na stavebný úrad, ÚHA a pod.; 
� Mestský úrad Krupina – fotodokumentácia reklamných zariadení; 
� Mestský úrad Banská  Bystrica – odborná pomoc pamätihodnosti mesta; 
� Obecný úrad Špania Dolina – spolupráca pri spracúvaní projektov pre granty na obnovu 

územia – Flúfor, Areál rudných baní – dedičná štôlňa; 
� Mestský úrad Detva – spolupráca pri posudzovaní objektov starej časti Detvy; 
� účasť v komisii pamätihodností Mesta Kremnica; 
� Katastrálne úrady – všetky pracoviská; 
� Samospráva – podnety na zastavenie prác, na nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie 

reklám, spolupráca pri spracovaní projektov pre granty – všetky pracoviská; 
� Úrad justičnej a kriminálnej polície – krádeže HKP; 
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� Zasadnutie Kolégia predstaviteľov Krajských úradov miestnej štátnej správy a územnej 
samosprávy; 

� KÚ Banská Bystrica – podnet na opravu údajov v katastri; 
� Obvodné úrady životného prostredia Lučenec, Veľký Krtíš – podklady pre spracovanie 

zásad pamiatkových území – pracovisko Lučenec; 
� MV SR – Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Lučenec, pobočka Veľký Krtíš – 

podklady – historické mapy k spracovávaniu zásad ochrany pamiatkových území – 
pracovisko Lučenec; 

� Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, správa katastra Lučenec, Veľký Krtíš – mapové 
podklady k zásadám ochrany pamiatkových území – pracovisko Lučenec; 

� Obecné úrady Čelovce, Horné Plachtince, mesto Lučenec, mesto Veľký Krtíš – podklady 
k spracovávaniu zásad ochrany pamiatkových území – pracovisko Lučenec; 

� OR PZ, odbor poriadkovej polície – priebežne realizované posudzovanie znehodnocovania 
strelných zbraní; 

� mesto Kremnica, účasť v komisii pamätihodnosti. 
KPÚ Prešov: 
� Spolupráca s orgánmi štátnej správy (Krajský úrad v Prešove, okresné úrady Prešovského 

kraja), a samosprávy (dotknuté mestské a obecné úrady) pri vypracovaní „Plánu ochrany 
NKP pri vzniku mimoriadnych situácií); 

� Spolupráca s MsÚ Prešov na úseku povoľovania reklám; 
� Spolupráca s obecnými a farskými úradmi v Bartošovciach, Bogliarke, Lučivnej  + 12 obcí 

v druhom polroku, pri využívaní obecných a cirkevných kroník pri zisťovaní historických 
údajov o kultúrnych pamiatkach v obci – kostoly. 

� Spolupráca s obecnými úradmi ( Dravce, Vlkovce, Prešov...). 
KPÚ Košice: 69 podnetov. 
 
E) S fyzickými a právnickými osobami: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Farské úrady, spolupráca v rámci správneho konania; 
� Študenti FF UKF Nitra, poskytnutie odbornej pomoci; 
KPÚ Bratislava: 106 podnetov. 
KPÚ Trnava: 
� Oponentúra 2 diplomových prác na katedre reštaurovania VŚVU Bratislava; 
� H.Radváni – konzultácie k archívnemu materiálu o farskom kostole v Trnave; 
� Pomoc pri spracovávaní podkladov pre získanie grantov (Obnovme si svoj dom). 
� Spolupráca s OO PZ Trnava: 

- Kvetanová - hotel Lipa Piešťany, kaštieľ Bučany 
- Kvetanová, Jakabšicová – výrub stromov v parku Voderady 

KPÚ Trenčín: 
� Ústne rokovania k predbežným zámerom vlastníkov; 
� S vlastníkmi NKP; 
� Pomoc študentov pri diplomových a seminárnych prácach   /poskytovanie archívnej 

dokumentácie /; 
� Spracovanie formulárov „Obnovme si svoj dom“. 
KPÚ Nitra: 
� Odborná spolupráca pri spracovávaní ÚPD Nitrianskeho kraja, celkom  33 ÚPD; 
� spolupráca pri spracovávaní žiadostí do programu Obnovme si svoj dom a  potvrdzovanie 

správnosti využitia finančných prostriedkov poskytovaných na obnovu NKP z rezortných 
i mimorezortných programov; 

� v  priebehu roka boli vykonávané konzultácie diplomových prác študentov  z oblasti 
metodiky obnovy, financovania obnovy pamiatok, stavu a evidencie pamiatkového fondu 
vrátane archeológie a historickej zelene. 
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KPÚ Žilina: 
� odborná spolupráca so spracovateľmi ÚPN, poskytovanie informatívnych výpisov z ÚZPF 

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

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

KPÚ Banská Bystrica: 
� Poskytnutie informácií z ÚZPF;     
� Vlastníkom NKP pri spracúvaní projektov pre granty „Obnovme si svoj dom“ – všetky 

pracoviská; 
� metodická pomoc pred a počas obnov NKP a objektov, ktoré nie sú zapísané v registri 

ÚZPF SR – pracovisko Lučenec. 
KPÚ Prešov: 
� Spolupráca s SGS QUALIFOR ohľadom hospodárenia v lesoch na Spiši; 
� Poskytovanie odbornej pomoci pri tvorbe projektov pre grantové financovanie obnovy 

NKP; 
� Vyhodnotenie pamiatkových obnov na ktoré bola poskytnutá dotácia z fondu MK SR; 
� Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami – v rámci poskytovania odbornej 

pomoci priebežne na základe požiadaviek na konzultácie, napr. pri tvorbe žiadostí na 
podporu projektov z fondu MK SR, pri vyhodnotení dotácií vo forme potvrdenia súladu 
realizovaných prác s rozhodnutiami KPÚ o zámere obnovy, ich podmienkami, 
s rozhodnutiami schvaľujúcimi projektovú či reštaurátorskú dokumentáciu a pod; 

� poskytovanie konzultácií pre študentov stredných a vysokých škôl; 
� poskytovanie odbornej pomoci priebežne, napr. pri tvorbe projektov na granty z fondov; 
� komunikácia so spracovateľom zásad ochrany pamiatkového územia – MPR Spišská 

Kapitula. 
KPÚ Košice: 97 podnetov. 
  
F) So zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 
PÚ SR – ÚGR: 
� Zmluva o spolupráci medzi Národným pamiatkovým ústavom, Ústredným odborným 

pracoviskom v Brne  - podpísaná dňa 8. 3. 2005. V mesiaci máj sa uskutočnil odborný 
seminár na tému „ Stavebno-historické prieskumy v Českej republike v súčasnosti“; 

� Pracovný program spolupráce na rok 2005 s KOH Budapešť podpísaný dňa 17. 3. 2005. 
V rámci uvedenej spolupráce v roku 2005: 
- Študijné programy zamerané na archívny výskum, obhliadku konkrétnych objektov, na 

ktorých prebieha pamiatková obnova a výmenu skúseností pri príprave a realizácii 
obnovy kultúrnych pamiatok, 

- Spoločná výstava „Stredoveké nástenné maľby v strednej Európe“ bola v roku 2005 
prezentovaná celkom v ôsmich mestách - Sfantu Georghe, Kluž, Deva, Békešská Čaba, 
Sarvaš, Segedín, Budapešť – budova Maďarského parlamentu  a Bratislava – budova 
Národnej rady Slovenskej republiky. Výstavu v budove Maďarského parlamentu 
otvorila predsedkyňa parlamentu Katalin Szili a poslednú verejnú prezentáciu výstavy 
v Budove národnej rady Slovenskej republiky otvoril predseda Slovenskej národnej 
rady Pavol Hrušovský. 

- Uskutočnila sa konzultácia a miestna obhliadka ruín pavlínskeho kláštora v Gombaseku 
. Odborní pracovníci KPÚ Košice navštívili pavlínsky kláštor vo Vranove, kde 
s predstaveným kláštora konzultovali o možnostiach spolupráce pri dokumentácii 
pavlínskych kláštorov na Slovensku. 
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- Príprava scenára výstavy: Kláštory v Karpatskej kotline, skvosty architektúry – pramene 
kultúry a vzdelanosti. 

- Realizovalo sa zameranie a fotodokumentácia fresiek v kostoloch Rimavské Brezovo, 
Ochtiná ( Slovensko), Szalonna, Rakacaszend (Maďarsko). 

- Obnova kaštieľa v Borši prebieha podľa finančných možností investora. Pri príprave 
projektov si zainteresované strany vzájomne poskytujú odbornú pomoc permanentne 
(archeologický výskum, pamiatkový výskum, príprava a posudzovanie projektov ). 

- Vo Fiľakove sa uskutočnilo pracovné sústredenie, zamerané na dokumentáciu hodnôt  
hradu a kultúrnych pamiatok v meste. Uskutočnilo sa stretnutia vedenia KPÚ Banská 
Bystrica s miestnou samosprávou a boli dohodnuté podmienky vzájomnej spolupráce.  

- Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov KPÚ Nitra s prezidentom a odbornými pracovníkmi 
KÖH v Démandiciach. V rámci toho sa uskutočnilo odkrytie krypty a bol dohodnutý 
ďalší postup pri výskumy a obnove krypty. 

- Spolupráca na úseku svetového kultúrneho dedičstva - uskutočnili sa konzultácie 
kompetentných zástupcov oboch inštitúcií v Bratislave, v rámci ktorých boli 
prekonzultované možnosti a postup spolupráce. 

- Bol preložený a odovzdaný do redakcie Pamiatok a múzeí príspevok Károlya Örsiho : 
Starostlivosť o historické parky v Maďarsku.  

- Odborní pracovníci PÚ SR sa zúčastnili Letnej univerzity v Nosvaji ako poslucháči aj 
ako prednášatelia. Odborní pracovníci KÖH Budapešť sa zúčastnili na pracovnom 
sústredení, zameranom na dokumentáciu kultúrnych pamiatok vo Fiľakove a ako lektori 
na školeniach duchovných (vlastníkov a správcov cirkevných pamiatok v Rimavskej 
Sobote a v Čečejovciach. 

- Traja odborní pracovníci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky za zúčastnili na 
medzinárodnej konferencii o vidieckych kúriách v Békešskej Čabe, Mgr. Gembický sa 
zúčastnil s referátom na konferencii v Budapešti. Odborní pracovníci KÖH sa zúčastnili 
na medzinárodnej konferencii k dokumentácii kultúrnych pamiatok v Papierničkách. 

� Zmluva o pridruženom členstve so Spoločnosťou pre technológiu ochrany pamiatok – 
STOP Praha – bola podpísaná dňa 3. 2. 2005. 

PÚ SR – OOA: 
� Spolupráca s KÖH Budapešť – oddelenie plánovej dokumentácie – získavanie kópií 

dokumentov k slovenským pamiatkam; 
� Spolupráca s HIM Budapešť vo veci získania kópií máp 1. 2. a 3. vojenského mapovania; 
� Spolupráca s NPÚ v Čechách a inými pamiatkovými inštitúciami v zahraničí pri výmene 

publikácií a periodík; 
� spolupráca s Národným archívom v Prahe o archívnom informačnom systéme.  
PÚ SR – OVŠS: 
� Centrum svetového dedičstva Paríž, OMVH Maďarsko, Národný památkový ústav Praha, 

Brno, Združenie Castrum Bene Egyesület, Budapešť, Archaia Brno; 
� Spolupráca pri organizovaní konferencií a pracovných stretnutí. 
KPÚ Bratislava: 5 podnetov. 
KPÚ Trenčín: 
���� Stretnutie s veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva v SR  zámer komerčného využitia 

Trenčianskeho hradu.  
 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Spolupráca na komponente č.1 projektu PHARE oddiel 1. Zlepšenie koorodinácie územnej 

štátnej správy, posilnenie partnerstva medzi všeobecnými útvarmi štátnej  správy 
a územnými samosprávami – koordinátor MV SR; 

� Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest – korešpondencia o priebehu obnovy hradu   
Fiľakovo, Mgr. A. Botoš. 
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�  
G) Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 
PÚ SR – OVŠS: 
� Medzinárodné združenie staviteľov katedrál – delegovaný člen – Mgr. Lacková. 
KPÚ Bratislava: 
� Dr. P. Baxa a Dr. V. Ferus sú členmi redakčnej rady sborníka FUMA, vydávaného 

spoločnosťou ARCHAIA Brno, o.p.s.. 
 
4. Správa registratúry - Vyraďovacie konania 
PÚ SR - ÚGR : 

V roku 2005 boli spracované a navrhnuté na vyradenie registratúrne záznamy so 
znakom hodnoty uloženia „S“ a „A“ nasledovne: 
� ÚVŠS – Odbor výkonu štátnej správy: Obdobie 1982 – 2001, v členení:  Ľudová 

architektúra, Odborné vyjadrenia, Odborno-metodická činnosť, Bežná korešpondencia; 
� ÚGR - Sekretariát generálneho riaditeľa: Obdobie 1999-2001, v členení: Korešpondencia 

s nadriadenými orgánmi, Príkazy riaditeľa, Záznamy z riaditeľských rád, Metodické 
pokyny, Plán hlavných úloh, Zmluvy a dohody so zahr. inštitúciami, Bežná 
korešpondencia, Odborná spolupráca – podklady, záznamy; 

� OŠIS - Oddelenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu: Obdobie 1983-1998, 
záznamy pochádzajúce z činnosti Pamiatkového úradu SR, Pamiatkového ústavu, SÚPS 
a NPKC. Sú to záznamy so znakom hodnoty "A" v počte 11 archívnych krabíc, čo tvorí 
267 registratúrnych záznamov z rokov 1983 – 1998; 

� OVŠS - Príručná registratúra Doc.Ing. Jary Lalkovej a PhDr. Normy Urbanovej. 
Odovzdané boli záznamy pochádzajúce z činnosti Pamiatkového úradu SR, podľa 
Skartačného a spisového plánu pamiatkového ústavu z roku 1999. Sú to záznamy zo 
znakom hodnoty "A" v počte 1 archívna krabica č.12. Registratúrne záznamy sú  z roku 
2004. Odovzdané boli dňa 2.11.2005; 

� OVŠS - Príručná registratúra Ing. arch. Michaely Vargovej - Odovzdané boli záznamy 
pochádzajúce z činnosti ŠÚPS, KÚŠPS, Pamiatkového ústavu, SÚPS OP BA a NPKC z 
rokov 1982 - 2001 podľa Skartačného a spisového plánu Pamiatkového ústavu z roku 
1999. Sú to záznamy so znakom hodnoty "A" a bez znaku hodnoty "A", uložené v obaloch 
a šanónoch. 

Uvedené spisy sú uložené v archívnych krabiciach v súlade s Registratúrnym poriadkom 
Pamiatkového úradu SR. 
 
5. Výskum, teória a metodológia 
A) Teoretické, metodologické a koncepčné materiály: 0 
 
B) Odborno-metodické materiály a smernice: 
a)   Vnútorné usmernenie pre výkon štátnej správy: 6 
PÚ SR: 
� Usmernenie o postupe KPÚ pri rozhodovaní o opatreniach na nápravu v zmysle zákona č. 

49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu; 
� Usmernenie o vykonávaní štátneho dohľadu nad zabezpečením ochrany pamiatkového 

fondu v zmysle §§ 9, 11, 12, 32, 33 pamiatkového zákona; 
� Usmernenie – výroková časť rozhodnutia o uložení opatrení na nápravu v zmysle zákona č.  

49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu; 
� Usmernenie k zákonu č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. 

o úzmenom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov; 

� Usmernenie k podávaniu oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu 
Poškodzovania a znehodnocovania kultúrneho dedičstva; 
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� Aktualizovaná „Metodická pomocná inštrukcia k výkonu špecializovanej štátnej správy na 
ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk pri uplatňovaní zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu“. 

 
b) Metodika na usmernenie ochrany a obnovy pamiatkového fondu: 0 
c) Metodika na usmernenie pracovných postupov: 1 
PÚ SR – OVŠS: 
� Návrh kritérií pre vyhlasovanie vecí za NKP, pre zmenu a zrušenie vyhlásenia – Mgr. 

Ševčíková (v spolupráci s OŠIS – Mgr. Škulavík). 
 
C) Výskumy (záverečné správy): 
 
a) Výskum umelecko-historický: 
KPÚ Trenčín: 
� Umelecko-historický výskum mobiliáru rím.kat. kostola Nanebovzatia Panny Márie na 

cintoríne v Prievidzi  /Mgr. Matáková/; 
� nástenné maľby klenby bočnej kaplnky sv. Antona vo farskom kostole v Bojniciach / Ing. 

arch. Blahová/; 
� kaplnka sv. Michala Bojnice + zameranie hlavnej fasády / Ing. arch. Blahová/ - podklady. 
 
b) Výskum architektonicko-historický: 
KPÚ Bratislava: 
� Spolupráca pri architektonicko-historických výskumoch: 

- kostola sv. Mikuláša v Trnave (Ing.arch. Staník) 
- Starého kláštora v Piešťanoch (Ing.arch. Staník) 
- barbakanu Dolnej brány mestského opevnenia v Trenčíne (Ing.arch. Staník) 
- objektu Majolika v Modre (Mgr. Kvačalová) 
- vinohradníckych domov v Modre, Štúrova ul. (Mgr. Kvačalová) 
- rodného domu J. Kupeckého v Pezinku (Mgr. Kvačalová) 

� Podklady pre vyhlásenie ochranného pásma Dúbravka, kostol a kaplnka (Ing. 
Vágenknechtová); 

� Podklady pre vyhlásenie NKP Zavar (Ing. Vágenknechtová). 
KPÚ Trnava: 
� Zamestnanci KPÚ Trnava + Ing. arch. Žuffová – kaštieľ v areáli Kačerovho majera 

v Trnave – terénny výskum. 
KPÚ Nitra: 
� Podnety na návrhy na vyhlásenie  veci za NKP ( celkom 16 podnetov )  v  hodnotenom 

období:  
- Nitra  - Areál mlynov, Štefánikova tr.č. 61,  Nitra  
- Nitra – Dom bytový, Štefánikova tr.č. 25, Nitra 
- Nitra – Dom bytový, Štefánikova tr.č. 24, Nitra 
- Nitra – Pivovar, Štefánikova tr.č. 79, Nitra 
- Nitra – Štefánikova tr.č. 47-49 
- Nitra – Štefánikova tr.č. 17, Nitra 
- Nitra – Kupecká č.4, Nitra 
- Nitra – Kupecká č.6, Nitra 
- Nitra – Kupecká č.10, Nitra 
- Zlaté Moravce  - Gymnázium Janka Kráľa,  Zlaté Moravce 
- Zlaté Moravce – socha sv.J.Nepomuckého, Zlaté Moravce 
- Nové Zámky – Vínne pivnice v Chľabe  
- Nové Zámky – Vodáreň, Palárikovo 
- Nové zámky – Gymnázium a dom bytový, M.R.Štefánika 16, N. Zámky  
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- Topoľčany – Základná škola, Hollého ul., Topoľčany 
- Levice – kaplnka Sedembolestnej P.Márie, Nová Dedina 

KPÚ Banská Bystrica: 
� príprava výskumu Dominikánsky kláštor Banská Štiavnica. 
KPÚ Prešov: 
� Trnava, farský kostol sv. Mikuláša – správa o historických krovoch; 
� Šamorín, kláštor Paulánov – správa o krovoch nad krídlami kláštora; 
� Správy pre KPÚ Trnava o krovových konštrukciách farského kostola v Trnave a kláštor 

v Šamoríne (Ing. Suchý, foto Ing. Glos), 
� Chteľnica – kaštieľ; 
� Klenov-  gr. kat. kostol – čiastkový overovací sondážny výskum omietkových vrstiev 

exteriéru; 
� Rokytov, rímskokatolícky kostol Zjavenia Pána – Prieskum a správa zachovaných 

historických krovov v objekte; 
� Zdokumentovanie vybraných historických krovových konštrukcií z území Spiša, Šariša 

a Zemplína: 
- Spišská Kapitula, Biskupská rezidencia (južné krídlo) 
- Žehra, rímskokatolícky kostol sv. Ducha – krov nad loďou 
- Ordzovany, rímskokatolícky kostol sv. Antona – krov nad loďou 
- Bijacovce, rímskokatolícky kostol – krov nad loďou 
- Radoma, rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie – krov nad loďou 
- Hertník, rímskokatolícky kostol sv. Kataríny – krov nad loďou 
- Bardejovská Nová Ves, rímskokatolícky kostol – krov nad loďou  
- Bardejovská Nová Ves, rímskokatolícky kostol – krov nad svätyňou 
- Brezovica nad Torysou, rímskokatolícky kostol Všechsvätých – krov nad loďou  
- Brezovica nad Torysou, rímskokatolícky kostol Všechsvätých – krov nad svätyňou 
- Nová Kelča, rímskokatolícky kostol sv. Štefana – krov nad loďou 
- Kučín, rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie; 

� Práca na dokumentovaní vybratých zvonov, ktoré nie sú hnuteľné NKP v okrese Prešov 
a Levoča. 

 
c) Výskum urbanisticko-historický: 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Podklady k zadaniu ÚPN mesta Žiar nad Hronom – stanovisko - kanc. Kremnica 
 
d) Výskum archeologický: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Kostol sv. Margity Kopčany, okres Skalica. Archeologický výskum prikostolného 

cintorína II.etapa, cintorína II. a III.etapa, nálezová správa marec 2005. Glaser – Opitzová, 
R., Ridegová, L., Kravjarová, K.,spoluautori;  

� Bratislava – Žižkova ul. neolog. židovský cintorín. Archeologický výskum, nálezová 
správa, december 2005, Hrašková-Kravjarová-Ridegová. 

 
KPÚ Bratislava: 
� Spolupráca pri archeologických výskumoch: 

- kostola klarisiek, Bratislava (Ing.arch. Staník); 
- mestského opevnenia v Skalici (Ing.arch. Staník); 

� Archeologický výskum cintorína pri kostole sv. Margity v Kopčanoch,II.etapa 
(PhDr.Baxa); 

� Archeologický výskum katastra Holíč,II.etapa (PhDr.Baxa); 
� Archeologický výskum Bojnice-kúpele (PhDr.Baxa); 
� Výskum a fotogrametická dokumentácia, rotunda na hrade Trenčín (PhDr.Baxa); 
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� Archeologický výskum kostola sv. Juraja v Skačanoch, II.etapa (PhDr.Baxa); 
� Výskum fresiek kostola sv. Juraja, Kostolany pod Tribečom (PhDr.Baxa); 
� Prípravný výskum príkostolného cintorína, Kostolany pod Tribečom (PhDr.Baxa). 
KPÚ Trnava: 
� Šamorín,centrum –pod vedením Mgr. Urminského zo ZsM Trnava (Mikulčíková); 
� Holíč, Kopčany –účasť na výskume vedenom PhDr. Baxom (Mikulčíková); 
� Skalica, opevnenie mesta pri rotunde – pod vedením PhDr. Drahošovej, konzultácie 

s PhDr. Baxom, Ing. arch. Staníkom (Grznár); 
� Evanjelický dom v Trnave pod vedením Mgr. Urminského a arch. výskum pri Synagóge 

v Trnave pod vedením Mgr. Urminského (Grznár,Miklovičová, Čáni); 
� Kačerov majer v Trnave – zistenie úrovní terénu a podlahy v podpivničených priestoroch 

(Grznár). 
KPÚ Trenčín: 
� Prepoštský kostol P. Márie v Novom Meste nad Váhom;  
� Kostol sv. Juraja , Skačany. 
KPÚ Nitra: 
� Obec Komjatice – 6  b.j. bytový dom  
� Nitra – Zobor, Mariánska Dolina-rodinný dom 
� Obec Pastovce – 6 b.j. bytový dom 
� Nitra – Lužianky, rodinný dom Kršková 
� Obec Hurbanovo - inžinierske siete k výrobnému areálu NURITECH s.r.o., Hurbanovo 
� Obec Hurbanovo – kanalizácia 
� Obec Hurbanovo, Enermont Bohatá –zahustenie TS 
� Nitra - Nitra park, s.r.o. Bratislava, I.etapa 
� Nitra – Nitra park, s.r.o. Bratislava, II.etapa 
� Šaľa, kaštieľ 
� Komjatice-Grófova, prestavba kúrie 
� Nitra-Mlynárce, Agrostav, a.s. Nitra 
� Jelšovce, rodinný dom P.Hroššo 
� Projekt AÚ SAV 2005: Súľovce, Čeladince, Oponice, Kovarce,     Nitrianska Streda 
Ukončené boli nasledovné archeologické výskumy: 
� Obec Pastovce – Kostol reformovanej cirkvi na Slovensku 
� Obec Jelšovce-Dolné  funduše – technická vybavenosť, plynofikácia 
� Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Oponice ako čiastková úloha v regióneTribeč 

v rámci projektu „Ochrana a záchrana arccheologických a historických pamiatok na 
Slovensku ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva“ 

� Obec Pastovce, 6 b.j. 
� Nitra – Nitra park, I.etapa 
� Nitra – Lužianky, rodinný dom Kršková 
KPÚ Žilina: 
� archeologický výskum – Martin, Ul. Daxnerova – „Rekonštrukcia horúcovodu“ 

v spolupráci s PÚ SR Bratislava a KPÚ Prešov – pracovisko Levoča (JUDr. Mgr. G. Lukáč 
a Mgr. Zachar), jún 2005.   

KPÚ Banská Bystrica: 
� Banská Štiavnica – Dominikánsky kláštor, záverečná správa z 1.etapy; 
� Lučenec – Johnson Controls, výrobný závod – záverečná správa z výskumu; 
� Kremnica , Veternícka ulica rekonštrukcia sietí, január 2005, Mgr. Mosný; 
� Kremnica, Kutnohorská ulica, rekonštrukcia sietí, marec 2005, Mgr. Mosný. 
KPÚ Prešov: 
� Miklušovce, gr. kat. kostol Panny Márie – ukončený sondážny archeologický výskum; 
� Levoča – Úprava severného parku na Námestí Majstra Pavla; 
� Prešov – Slovenská 6 – predstihový sondážny archeologický výskum; 
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� Prešov – Hlavná 121 – dokumentácia archeologických nálezov; 
� Bardejov – Hotel „Na bráne“, Hviezdoslavova ulica – predstihový sondážny archeologický 

výskum; 
� Sabinov  - Rímsko-katolícky kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa – predstihový sondážny 

archeologický výskum v interiéri kostola. 
KPÚ Košice: 1. 
 
e) Výskum chemicko-technologický:  
Vyhodnotenie činnosti CHTO PÚ SR sa nachádza na str. 71. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� ochrana lokality Dominikánsky kláštor Banská Štiavnica, v spolupráci a AQUA Praha, Ing. 

arch. Barta, PhDr. Sura 
 
f) Výskum archívno-historický: 
PÚ SR – OOA: 
� Vitráže – celoslovenské zmapovanie a výskum: spracovanie podkladov (vyhľadávanie 

spisov z fondu MOB k vybraným lokalitám, prieskum v maďarských archívoch, štúdium 
a preklad odbornej zahraničnej literatúry z knižnice PÚ SR  k vybraným lokalitám; 
vyhľadanie, spracovanie a prekladanie podkladov k vitrážam vo vybraných lokalitách 
a k dejinám vitráží a vitrážnictva na Slovensku); 

� Archívny výskum ikonografického materiálu k hradu Trenčín v domácich a zahraničných 
archívoch; 

� Identifikácia a popis erbov; 
� Identifikácia nápisov a ich prekladanie z latinčiny, maďarčiny a nemčiny; 
� archívny výskum Štiavnické Bane č. 87 – Banský úrad a hospodárska budova (Révayov 

dom). 
KPÚ Trnava: 
� Kačerov majer v Trnave (Rábiková); 
� Erb ostrihomského arcibiskupa Kristiána Saského (Rábiková). 
KPÚ Trenčín: 
� Podklad pre reštaurátorskú dokumentáciu z výskumu a k Návrhu pre kaplnku sv. J. 

Nepomuckého v Bojniciach. a kostol P.M. vo Svinii (okres Prešov). 
KPÚ Prešov: 
� Hertník, rím. kat. kostol; 
� Bardejov, radnica; 
� Bardejovská Nová Ves – rím. kat. kostol; 
� Hervartov – drevený kostol 

- spolupráca s Mgr. Petrom Bartom z AÚ SAV Nitra pri odbere vzoriek dreva 
z historických krovov za účelom dendrochronologického vyhodnotenia (datovania) 
týchto konštrukcií. 

 
g) Výskum historickej zelene: 0 
h) Celoslovenský výskum/projekt: 
PÚ SR, KPÚ Žilina: 

Pamiatkový úrad SR Bratislava a KPÚ Žilina, v rámci svojich vedeckovýskumných aktivít 
sa podieľali na riešení úlohy „Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako 
integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia)“, koordinovanej 
Archeologickým ústavom SAV v Nitre.V hodnotenom období bola realizácia tohto projektu  
štátnych programov výskumu a vývoja, číslo 2003 SP 51/028 0900/028 09 02 založená na: 
� Samostatnom riešení  čiastkovej úlohy Záhorie ( Dr. P. Baxa, Mgr. R. Glaser – Opitzová) 

pozostávajúceho z aktivít : 



 67 

- Terénna prospekcia a dokumentácia v k.ú. Holíč – 2. etapa, vrátane výskumnej 
dokumentácie 

- Spracovanie návrhu na vyhlásenie NKP  - archeologické nálezisko „Za Novou struhou“ 
� Riešení čiastkovej úlohy Turiec v súčinnosti s Archeologickým ústavom SAV  Nitre (Mgr. 

J. Zachar)  v rámci ktorej sa vykonala terénna prospekcia a dokumentácia k. ú. Rajecké 
Teplice a Konská  vrátane výskumnej dokumentácie. 

Výsledkom činnosti pracovníkov Pamiatkového úradu SR Bratislava bolo podstatné 
rozšírenie databázy archeologických nálezísk v daných regionoch, ktorá sa bude využívať 
jednak v rámci výkonu štátnej správy  a jednak v rámci vedeckovýskumných aktivít. 
� Pamiatkový úrad SR uzavrel dňa 13.10.2005 s Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie 

vied zmluvu, ktorej predmetom je spolupráca na úlohe Elektronická encyklopédia 
vizuálnej kultúry na Slovensku. Harmonogram plnenia úlohy je rozvrhnutý na roky 2005-
2007 aj s príslušným finančným zabezpečením projektu prostredníctvom Agentúry na 
podporu výskumu a techniky. Odborní pracovníci, za PÚ SR Mgr. M. Kalinová a za KPÚ 
Košice Mgr. Z. Labudová, sa budú podieľať na spolupráci spracovaním textov a príslušnej 
obrazovej prílohy encyklopedických hesiel, podľa stanovenej metodiky. Archív PÚ SR 
zároveň poskytne pre pripravovanú encyklopédiu príslušnú obrazovú dokumentáciu; 

� Projekt Vitráže (uvedený podrobne ako PHÚ 3) štátna objednávka vedy a výskumu 
OdVP; 

� Celoslovenský projekt: „Geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu 
Slovenskej republiky“ (podrobne uvedený ako PHÚ 8) - OdPÚ - Ing. arch. Pinčíková a 
kol. 

KPÚ Košice: 4. 
 
i) Medzinárodný výskum/projekt: 
KPÚ Košice: 
� Mgr. Labudová – heslá Elektronickej encyklópedie vizuálnej kultúry na Slovensku 

(viacročná výskumná úloha v spolupráci s Umenovedným ústavom SAV na základe 
medzinárodného grantu) spracovávanie určených hesiel; 

� Mgr. Gembický – medzinárodný projekt Latin Paleography Network – Central and 
Central-East Europe (Civic Education Project – ANI) spolupráca v rozsahu 
paleografického výskumu zvonov na Slovensku. 

 
j) Zásady ochrany pamiatok a pamiatkových území: 
Vyhodnotenie plnenia úlohy – spracovanie zásad ochrany pamiatkových území v r. 2005sa 
nachádza aj v časti Vyhodnotenie plnenia PHÚ č. 2/2005 na str. 8 rozborov. 
KPÚ Trnava: 
� Mestská veža v Trnave, odborno-metodické usmernenie obnovy interiérov (Kazimír). 
KPÚ Nitra: 
� V rámci rozhodnutí o zámeroch sú vypracovávané zásady na obnovu, príp.  reštaurovanie 

NKP; 
� V II.polroku 2005 Krajský pamiatkový úrad v Nitre spracoval Zásady ochrany pre 

Pamiatkovú zónu v Komárne (Peter Hudák Zuzana Vydarená, Tatiana Danieličová, 
Robert Daňo, Darina Ulrychová) a v rámci externej spolupráce Zásady ochrany 
Pevnostného systému v Komárne a jeho ochranného pásma (Ľudovít Gráfel). 

KPÚ Žilina: 
� Spracovávanie zásad (I. etapa, 2  bloky a fotodokumentácia) činnosti v ochrannom pásme 

MPR Žilina (Z. Babjaková, V. Majtán, J. Hubková). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Banská Štiavnica, Zásady ochrany pamiatok  a pamiatkových území, máj 2005 Banská 

Bystrica – ochranné pásmo, apríl – jún 2005. Vymedzené územie pre ochranu zachovaných 
pamiatkových hodnôt v Pamiatkovej rezervácii a územnú ochranu kultúrnych pamiatok 
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/cca 32/ mimo PR Banská Bystrica. Návrh na vyhlásenie ochranného pásma bol posúdený 
v komisii PÚ SR Bratislava a odporúčaný /po vykonaní niektorých úprav/ pre predloženie 
na PÚ SR Bratislava na začatie správneho  konania vo veci. Materiál bol prerokovaný 
s ÚHA mesta Banská Bystrica a stavebným úradom mesta Banská Bystrica. Ing. arch. 
Farkaš, CSc. Ing. arch. Hojčková; 

� PZ Zvolen – Zásady ochrany pamiatok a pamiatkových území 2 polrok 2005 spracovaná 
časť Urbanisticko-historický výskum v teréne, fotodokumentácia, textová časť, grafická 
príloha, koncept, Ing. Miklešová, Mgr. Fillová , Mgr. Plavcová; 

� Zásady ochrany pamiatkových území – Pamiatková zóna mesto Lučenec, obec Čelovce, 
obec Horné Plachtince - Pracovná úloha bola Krajskému pamiatkovému úradu Banská 
Bystrica, pracovisko Lučenec zadaná v mesiaci jún 2005 Pamiatkovým úradom Slovenskej 
republiky Bratislava, pod číslom konania PÚ-05/842-7/5121/Hra. Plnenie úlohy sa začalo 
pracovným rokovaním dňa 14. júla 2005 na Krajskom pamiatkovom úrade Banská 
Bystrica. Následne bola uskutočnená obhliadka pamiatkovej zóny s podrobným 
odfotografovaním a dokumentovaním každého objektu a jeho následným 
architektonickým, historickým a umeleckým rozborom. Paralelne s rozborom územia 
v mesiacoch august až september 2005 prebiehalo aj zhromažďovanie mapových a 
archívnych podkladov,  špecializovanej literatúry a odborných relevantných materiálov 
spracovávaných od roku 1979 po súčasnosť. V mesiacoch september - november 
pokračovala práca vyhodnocovaním a spracovávaním vývoja stavebno-historických 
štruktúr, vychádzajúcich s čiastkovým architektonicko-historických a umelecko-
historických výskumov so zapracovaním výsledkov archeologických výskumov 
a predpokladaných archeologických nálezísk z hľadiska návrhu na riešenie aktuálnych 
problémov vyplývajúcich zo zmeny funkčného využitia objektov  v poslednom desaťročí 
ako aj pozostatkov minulého obdobia. Po spracovaní vstupných údajov nasledovalo 
prehodnotenie získaného materiálu a vytvorením si názoru na celkové riešenie 
problematiky. Adjustačné práce boli realizované v mesiaci december. Kolektív Mgr. A. 
Paučová, Ing. arch. S. Pavlová, Mgr. K. Damajnovová, Ing. L. Huňavý, Mgr. A. Botoš, 
PhDr. Sásiková; 

� zásady pre pamiatkové územie Banská Hodruša, Ing. arch. Maršálková, Ing. arch. 
Vošková,     Ing. arch. Chovanová, Ing. arch. Nižnanská, Ing. Vavrek, Mgr. Mosný, Mgr. 
Gregová 

� Ochranné pásmo areálu dreveného artikulárneho kostola v Hronseku v 2 alternatívach Ing. 
arch. Farkaš, CSc., Mgr. Jarošová; 

� koordinácia prác pri vypracovaní zásad ochrany pamiatkových území vykonávaných 
pracovníkmi KPÚ Banská Bystrica – Banská Hodruša, Čelovce, Horné Plachtince, 
Lučenec, Sebechleby, Zvolen Ing. arch. Farkaš, CSc.; 

� Spracovanie Zásad ochrany PRĽA Stará Hora, Sebechleby, Ing. arch. Farkaš, CSc., Ing. 
arch. Lieskovská, Mgr. Skelton, Puškárová, Mgr. Jarošová; 

� Návrh zásad  pamiatkovej ochrany obnovy a prezentácie hodnôt PRĽA Špania Dolina 
pripomienkové konanie, PhDr. Sásiková. 

KPÚ Košice: 
� Aktualizácia zásad pre MPR Košice. 
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6. Dokumentačná činnosť 
PÚ SR – OVŠS, OdGD 

 
7. Edično - propagačná a publikačná činnosť 
A) Vlastné publikácie, bulletiny, skladačky, plagáty, propagačné materiály  
PÚ SR: 
� Výročná správa PÚ SR za rok 2004; 
� Publikácia – skladačka „Pamiatky ponúkané na predaj“; 
� Informátor archívu PÚ SR; 
� Zborník Monumetnorum tutela č. 15; 
� Zborník Monumentorum tutela č. 16; 
� Pamiatky a múzeá – anglická verzia (výber článkov z vydaní PaM z rokov 2003-2004); 
� CD – Kalvárie a krížové cesty na Slovensku. 

 Číslo akcie Názov akcie 

 4/2003/108 Kalinčiakovo, kostol (konštrukčné a kresličské práce) 

 9/2004/108 Bratislava, Leškova 17 (konštrukčné a kresličské práce) 

 3/2004/108 Banská Belá, kostol sv. Jána Evanjelistu (konštrukčné a kresličské práce) 

 4/2004/108 B. Štiavnica, Starý zámok – Himmelreich, (konštrukčné a kresličské práce) 

 5/2004/108 Fiľakovo, hrad - I. etapa (konštrukčné a kresličské práce) 

 5/2004/108 Fiľakovo, hrad, archeologický výskum (konštrukčné a kresličské práce) 

 6/2004/108 Štefultov, Kaplnka sv. Ondreja (konštrukčné a kresličské práce) 

 8/2004/108 Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina I. etapa (konštrukčné práce) 

 7/2004/108 Kopčany, kaplnka sv. Margity – terénny reliéf (konštrukčné a kresličské 
práce) 

 1/2005/108 Dubnica n. Váhom, vyhliadková veža (meračské, konštrukčné a kresličské 
práce) 

 3/2005/108 Červený Kláštor (meračské práce) 

 2/2005/108 Kopčany, Kačenáreň – zameranie terénneho reliéfu (meračské a konštrukčné 
práce) 

 4/2005/108 Skačany, archeologický výskum 2004 (meračské a konštrukčné práce) 

 5/2005/108 Trenčín, hrad – opevnenie (meračské práce) 

 7/2005/108 Trenčín, dolná brána (meračské a konštrukčné práce) 

 8/2005/108 Trenčín, mestské opevnenie (meračské a konštrukčné práce) 

 6/2005/108 Čierny hrad, (meračské, konštrukčné a kresličské práce) 

 9/2005/108 Rakacaszend, kostol (meračské práce) 

  Šahy, kláštorná sýpka (meračské práce) 

 10/2005/10
8 

Szalonna, kostol (meračské práce) 

 11/2005/10
8 

Bratislava, židovský cintorín (meračské, konštrukčné a kresličské práce) 
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� Skladačka o publikáciách Pamiatkového úradu SR ponúkaných na predaj 
� Propagačný materiál k výstave „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“: 

plagát, pozvánky, tašky 

Sledované publikácie v sklade Pamiatkového úradu: 

Názov Počet 
Biografický slovník zvonolejárov 151 
Bibliografia PS 1986 – 1990 80 
Bibliografia PS 1991 – 1995 340 
Bibliografia PS 1996 – 2000 659 
Folk architecture 241 
Ľudová architektúra 1. 731 
Ľudová architektúra 2. 275 
Kalvárie a krížové cesty  299 
Levočský zlatník Ján Siláši 591 
Vademecum vlastníka 1669 

KPÚ Bratislava: 
� „Veľkomoravský kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ – 13 min. film na DVD 

nosiči venovaný prezentácií výsledkov výskumov NKP, vyrobilo 3SVIDEO s.r.o. 
Bratislava, november 2005. 

KPÚ Trnava: 
� Zacharová: odborná spolupráca pri výrobe propagačnej skladačky o kostole sv. Mikuláša 

v Trnave vydanej Obč. združením Trnavské dominanty; 
� Zacharová: textové podklady pre bulletin o kostole sv. Mikuláša v Trnave vydaný Mestom 

Trnava. 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková, B.: „Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi  

Ikonografia“, Náklad: 500ks, Vydalo KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza pri príležitosti 
soirée „Pros za nás hriešnych“, Prievidza 2005; 

� Matáková, B.: Pozvánka na soirée  Pros za nás hriešnych ... R.  k. kostol Nanebovzatia 
Panny Márie na cintoríne v Prievidzi, Ikonografia, náklad: 1000 ks. 

KPÚ Prešov: 
� Zajac, J.: Vypracovanie grafickej prezentácie na CD k prednáškam Monument preserving 

in the City of Bardejov (na medzinárodnú konferenciu TUSNAD v Baia Mare, Rumunsko) 
a „35th Summer University on Monument Protection Eger“, Maďarsko. 

 
B) Publikačná činnosť zamestnancov (príspevky a vydané rukopisy doma a v zahraničí): 
PÚ SR: 
� Orosová, M.: Povojnový osud kaštieľa v Orlovom. In: Pamiatky a múzeá 2005, 1, s. 40 – 

43; 
� Orosová, M.: Pôdohospodársky archív a Národná kultúrna komisia 1946 – 1951. In: 

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 50 rokov Slovenského národného archívu. MV 
SR, SNS, Bratislava 2005, str. 26 – 38; 

� Volková, T.: Ožije bratislavská Kalvária? In: Pamiatky a múzeá 2005, 1, s. 51 – 54; 
� Plávková, V.: Archívne fondy na internete – čestné uznanie pre archív Pamiatkového úradu 

SR, In: Pamiatky a múzeá 2005, 1, s.71; 
� Lászlóová, H.: Kaplnka svätého Vendelína v Jatove. In: Pamiatky a múzeá 2005, 1, s. 36 – 

39; 
� Mojžišová, H.: Vendelín Jankovič – personálna bibliografia 1937-1997. In: 

Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok č.16, 2005, s. 23-36; 
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� Orosová, M.: Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov (správa o konferencii).In: 
Pamiatky a múzeá, 2005, č. 3, s. 69-71; 

� Orosová, M.: Slovenský monumentológ Vendelín Jankovič. In: Monumentorum Tutela – 
Ochrana pamiatok č.16, 2005, s. 17-22; 

� Orosová, M.: Úvodné slovo. In: Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok č.16, 2005, s. 
9; 

� Orosová, M.: Závery konferencie. In: Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok č.16, 
2005, s. 331-332; 

� Pinčíková, Ľ. : Geographical Information Systém of the Monument Found of the Slovak 
Republic v Brief proceedings of the SREN 2005, Florence, Italy, April 2-8, 2005, str.137-
139, ISBN 80-223-2045-5; 

� Pinčíková, Ľ. : Exibition of World Cultural Heritage of Slovak Republic,v Brief 
proceedings of the SREN 2005 (supplement), Florence, Italy, April 2-8, 2005, str. 34, 
ISBN 80-223-2048-X; 

� Pinčíková, Ľ. : Exibition of Medieval Wall-painting of Middle Europe Region, v Brief 
proceedings of the SREN 2005 (supplement), Florence, Italy, April 2-8, 2005, str. 35-36, 
ISBN 80-223-2048-X; 

� Pinčíková, Ľ. : Aktuálne otázky monitoringu svetového dedičstva Slovenskej republiky, 
v Monumentorum tutela, Ochrana pamiatok č. 15, str. 18-26, ISBN 80-89175-08-2; 

� Pinčíková, Ľ. : Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium – monitoring, 
Monumentorum tutela, Ochrana pamiatok č. 15, str. 48-51, ISBN 80-89175-08-2; 

� Pinčíková,Ľ. : K aktuálnym otázkam autenticity a integrity,  Monumentorum tutela, 
Ochrana pamiatok č. 15, str. 94-95, ISBN 80-89175-08-2; 

� Kalinová, M: Barokové umenie. Generácie-Interpretácie-Konfrontácie, Bratislava, správa 
z konferencie.Informátor archívu PÚ SR; 

� Vargová, M.: Ždiar... vitajte v pamiatkovej rezervácii - pamiatková rezervácia, zbohom... 
Monumentorum Tutela 15; 

� Szijjarto, D.: Návrhy na vyhlásenie ochranných pásiem vodných kolových mlynov 
v Tomášikove a v Jelke,Monumentorum Tutela 15; 

� Dvořáková V. : Kaštiele, Krásy Slovenska 5-6/2005; 
� Dvořáková V. : Zámky, Krásy Slovenska 3-4/2005; 
� Dvořáková V. : Ako ďalej pri ochrane vidieckych pamiatkových zón v Bratislave, 

v Monumentorum tutela č. 15; 
� Hrašková, E.: Premeny funkcií historických objektov a historického urbanizmu našich 

miest a obcí. In: Fenomén súčasnosti, premena funkcií.,Bratislava, máj 2005; 
� Dvořáková V.: Zakonzervovaná minulosť, Krásy Slovenska 7-8/2005, str. 34-39; 
� Dvořáková V.: Veľké bohatstvo i ľahostajnosť, Krásy Slovenska 9-10/2005, str. 34-39; 
� Husovská Ľ. – Dvořáková V.: Kultúrna krajina – fenomén bádania, ochrany a využívania, 

Památková péče na Moravě 10/2005, str. 25- 38; 
� Dvořáková V. : The signif icance of Banska Stiavnica town and technical monuments in its 

surroundings, in PInternational specialist seminar Concerning the otstanding universal 
value and conservation management of Mine site, Shimane prefecture 2005; 

� Dvořáková V. Medzinárodný workšop zameraný na riešenie prípravy II. Sekcie periodickej 
správy pre strednú a juhovýchodnú Európu, Levoča, apríl 2005, Pamiatky a múzeá. 

KPÚ Bratislava: 
� Ferus, Baxa,: Nové poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Príspevok 

do sborníka z konferencie "Umenie  na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach", v tlači; 

� Baxa, Glaser-Opitzová, Ferus,: Nové poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v 
Kopčanoch. In: Záhorie XIV, 2005/2, 2 – 9; 

� Baxa, Ferus, Glaser-Opitzová, Katkinová,: Veľkomoravské hroby pri kostole sv. Margity v 
Kopčanoch. In: Pamiatky a múzeá 2005/3, v tlači; 
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� Betková: Redigovanie príspevku –Kostol sv. Margity v Kopčanoch- do časopisu 
„Zeitschrift für Denkmalpflege in Niederösterreich“, 04/2005; 

� Betková: Obnova architektúry moderny. In: ARS 05/2005; 
� Baxa, Glaser-Opitzová: Prvé výsledky výskumu cintorína pri kostole sv. Margity 

Antiochijskej v Kopčanoch. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, 8/2005; 
� Baxa, Ferus: Kostol sv. Margity Antiochijskej. In: Archeologie, 1/2005; 
� Baxa, Glaser-Opitzová, Ferus: Die Kirche der hl. Margit von Antiochien in Kopčany. In: 

Denkmalpflege in Niederösterreich, Band 34. 
KPÚ Trnava: 
� Kazimír, Žuffová: príspevok do zborníka z medzinárodnej konferencie FORUM URBES 

MEDII AEVI III. „K typu prejazdového domu s jednorázovo vzniknutým uličným 
krídlom“; 

� Petrovič: Vážske mlyny v Seredi. Sereď 2005; 
� Petrovič: Kláštor paulánov v Šamoríne – významná baroková pamiatka Žitného ostrova. 

In: Kapitoly z dejín mesta Šamorín, (zost. Strešňák, G. – Végh, L. ) Dunajská Streda 2005, 
s. 179-190; 

� Petrovič: (spolu s Matis, J.) : Sereď na starých obrázkoch. Sereď 2005; 
� Petrovič: Šintavský hrad – seredský kaštieľ na plánoch zo 17.-19.storočia. In: 

Monumentorum Tutela 16, Bratislava 2005; 
� Petrovič (spolu s Matis): Nález gotického kostola v Seredi. Sereď 2005; 
� Petrovič: Archeologický nález sakrálneho objektu v Seredi. In: Nález gotického kostola v 

Seredi. Sereď 2005; 
� Klačanská: Umenovedné štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave a jeho uplatnenie 

v praxi, In: zborník  „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004, 
Trnavská univerzita; 

� Rábiková: Pôvod kaštieľa tzv. Kačeráku v Trnave vo svetle archívnych prameňov,In: 
Monumentorum tutela 16, PÚ SR Bratislava 2005; 

� Kvetanová: Obnova Kačeráka v Trnave, In: časopis Okno č. 25/2005; 
� Rábiková: Z histórie Kačeráka..., In: časopis Okno č. 25/2005; 
� Zacharová: Objav gotickej exteriérovej maľby a zvyškov po zaniknutých stredovekých 

konštrukciách kostola sv. Mikuláša v Trnave, In: Zborník Pamiatky Trnavy a Trnavského 
kraja, KPÚ Trnava, 2005; 

� Zacharová: príspevky do trnavského mesačníka Novinky z radnice roč. XVI 2005  - č.1 – 
„Dóm sv. Mikuláša vydáva svoje tajomstvá, 1. časť“, č.2 – Dóm sv. Mikuláša vydáva 
svoje tajomstvá, 2. časť“, č.3 – Dóm prezrádza tajomstvá a kladie otázky“; 

� Kazimír: Nálezy zistené počas obnovy mestskej veže v Trnave, In: Pamiatky Trnavy 
a Trnavského kraja, KPÚ Trnava, 2005. 

KPÚ Trenčín: 
� Matáková: „Znovuzrodenie modlitby k Panne Márii za ochranu Prievidze“ ( Prievidzský 

občasník  1/05); 
� Matáková: „Trojičný stĺp na Námestí Slobody“ (Prievidzský občasník 2/05); 
� Gazdíková, Podobová: „Dominovať by mal hrad, nie novostavby“ (Trenčianske noviny, 

18. 4. 2005); 
� Kollárová: Sebedražie,spolupráca na monografrafii obce,kapitola cirkevných dejín; 
� Dvončová: Poznávame pamiatky okresu Partizánske. Článok v miestnych novinách 

Tempo;  
� Matáková: Dary magistrátu mesta farskému kostolu. Prievidzský občasník 2/05, s. 5-8; 
� Matáková: Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi Ikonografia. 

Publikácia k podujatiu Pros za nás hriešnych.  Vydalo KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza 
2005; počet strán 32, počet reprodukcií 22; 

� Matáková: Ikonografia Mariánskeho kostola na cintoríne v Prievidzi. Impulzy pre miestnu 
kultúru 3/2005, s. 4-8; 
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� Matáková: Niekoľko poznámok k nástennej maľbe piaristického kostola v Prievidzi. 
Prievidzský občasník 4/05, s. 9-11; 

� Matáková: Na okraj publikácie Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie na 
cintoríne v Prievidzi Ikonografia. Prievidzský občasník 4/05, s. 25; 

� Matáková: Výtvarná výzdoba piaristického kostola v Prievidzi. In: Umenie na Slovensku 
v historických a kultúrnych súvislostiach 2004. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 
konanej na Trnavskej univerzite v dňoch 27. a 28. októbra 2004. Trnava 2005, s. 70-77. 

KPÚ Nitra: 
� Bisták – Daňo: Archeologické prieskumy v Dolných a Horných Lefantovciach, 

Oponiciach a Nitrianskej Strede. AVANS v r. 2004, Nitra, v tlači; 
� Bisták –  Daňo: Archeologický výskum v Pastovciach. AVANS v r. 2004, Nitra, v tlači; 
� Bisták – Daňo: Archeologické prieskumy a výskumy v Jelšovciach, časť Dolné Funduše, 

okres Nitra. AVANS v r. 2004, Nitra, v tlači; 
� Bisták – Daňo: Štruktúra osídlenia Dolného Poiplia vo včasnom a vrcholnom stredoveku. 

Archaeologica/historica, Brno, v tlači. 
KPÚ Žilina: 
� Zachar, J.: Archeologický výskum v interiéri Farského kostola Všetkých svätých v Bytči. 

In: AVANS v roku 2004 (v tlači) ; 
� Dudáš, M. : Tolerančné drevené kostoly na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá č.2/2005; 
� Zachar, J. : Prieskum katastrálneho územia Podhradie.  In: AVANS v roku 2004 (v tlači) ;  
� Dudáš, M. : Drevené synagógy na Slovensku ... už len v archívnych prameňoch. In: 

Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 16, PÚ SR Bratislava, 2005. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Mosný - Hrádok v Trnavej Hore a Hronskej Dúbrave – miestne noviny Trnavá Hora - 

január    2005; 
� Mosný - Kláštorisko v Slovenskej Ľupči – AZTV – jún 2005; 
�   Fillová - Brezno v premenách času /monografia mesta k výročiu prvej písomnej zmienky    

o Brezne/    štúdio Harmony, Banská Bystrica 2005, kapitola Urbanizmus a architektúra,    
časť Urbanistický a architektonický vývoj, Pamiatky a pamätihodnosti, Zaniknuté objekty, 
Historické názvy ulíc a častí mesta; 

� Fillová - Benického dom, Jeden zo skvostov Banskej Bystrice,  Permon č.2/2005; 
� Pamiatková zóna mesta Lučenec, 22. 7. 2005, Týždenník mesta Lučenec – Mestské noviny 
č. 17, roč. I; 

� Stredoveká nástenná maľba v Ev. a. v. kostole v Ľuboreči, zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie konanej na Trnavskej univerzite v dňoch 27. a 28. október 2004, Trnava 2005; 

� Chovanová - Ochranné pásmo PR Banská Štiavnica – Štiavnický život, apríl 2005; 
� Chovanová  - Návrh ochranného pásma PR Štiavnické noviny, máj 2005; 
� Vošková  - Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok Banská Štiavnica 2005 – 
časopis EUROSTAV č.8, Informátor PÚ SR, december 2005; 

� Mosný  - Hrádok v Trnavej Hore a Hronskej Dúbrave (1/05); 
� Mosný - Kláštor v Slovenskej Ľupči (A.H.2005); 
� Lieskovská - Župný dom v Banskej Bystrici, Knižničné noviny ŠVK Banská Bystrica, 

marec 2005.  
KPÚ Prešov: 
� Poláková M.: 18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel – Klenoty našej 

kultúry. In: Prešovský večerník, ročník XVI., číslo 3691, 18.4.2005, s.4; 
� Poláková, M.: Bardejov a Spišský hrad sú zaradené do Zoznamu svetového dedičstva – 

Dôvody na hrdosť. In: Prešovský večerník, ročník XVI., číslo 3691, 18.4.2005, s.6; 
� Poláková, M.: príspevok do STV Košice – Miklušovce, gr. kat. kostol, odkrytie 

stredovekých malieb; 
� Semanová, E.: Lesk a bieda Lesíka delostrelcov v Prešove – Dielo postupnej skazy. In:   

Prešovský večerník, ročník XVI., číslo 3691,18.4.2005, s.7; 
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� Semanová, E.: Historická zeleň v katastri Veľkého Šariša. In: Dialóg č. 2/2005, s.3; 
� Semanová E.: Reakcia na článok Prof. Pásztora. In: Informácie architektúra, interiér,        

dezign, ročník XI, február 2005; 
� Semanová, E.: Zeleň pri drevených sakrálnych stavbách, Zborník Seminár o zeleni, 

Ladomírová 2005, str. 11-19; 
� Semanová, E.: Obnova historickej zelene – proces, postup, dokumentácia., rozmnožená 

prednáška pre účastníkov seminára Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 
v sadovníctve  a krajinárstve konaného 16.6.2005 v Banskej Bystrici, s. 1-7; 

� Petranská, D.: Kaštieľ v Záborskom čaká na svoje znovuvzkriesenie. In: Prešovský 
večerník, 18. 4. 2005, str. 4; 

� Suchý, Ľ.: Nálezy a obnovy renesančných trámových stropov v Prešove. In. Prešovský 
večerník, 18. 4. 2005; 

� Vološčuk, P.: Skvost renesancie. In. Prešovský večerník, 18. 4. 2005; 
� Uličný, M..: Zaniknutý stredoveký kostol v Nižnej Šebastovej. In. Prešovský večerník, 18. 

4. 2005; 
� Lukáč, G.: Praveké a včasnostredoveké osídlenie Zborovskej kotliny;Osudy obce 

a hradného panstva Makovica v stredoveku. In.: Zborov – Dejiny obce a makovického 
hradného panstva. Ed.: G. Lukáč – J. Adam, Zborov 2005; 

� Harčar, P.: príspevok do STV Košice- Levoča – archeologický výskum, úprava severného 
parku na Námestí Majstra Pavla; 

� Poláková, M.: Prešov ako centrum mnohorakosti kultúry. In: Pamiatky a múzeá, 3/2005, 
str. 10-13; 

� Semanová, E.: Právna ochrana historických parkov, záhrad a ich kompozičných prvkov; 
In: Životné prostredie 3/2005, str. 164-167; 

� Petranská,D.: Prešov v pohybe času. In: Pamiatky a múzeá, 3/2005, str. 2- 9.; 
� Petranská,D.: Historická budova divadla v Prešove. In: Pamiatky a múzeá, 4/2005, str. 24-

28.; 
� Klingová,A.: Publikovanie prednášky Urbanistický vývoj mesta Spišské Podhradie 

v zborníku prednášok Bardkontakt 2005. 
KPÚ Košice: 
� Ďurišová, M.- Pristáš, M.: Výskum v suteréne meštianskeho domu na Alžbetinej ulici č. 15 

v Košiciach. In: AVANS v r. 2004, v tlači; 
� Pristáš, M.: Správa o návšteve archeológov z maďarského úradu pre ochranu kultúrneho 

dedičstva v Košiciach. In: Informátor SAS; 
� Uličný, M. – Pristáš, M. : Keramika z hradu Purustyan. In: AVANS 2004; 
� Strnková, Z., Labudová, Z.: Neskorobarokový kaštieľ v Šaci, In: Pamiatky a múzeá, 

3/2005, str. 63 – 65; 
� Labudová, Z.: Obnovené meštianske interiéry 19. storočia a Maléterov dom v Košiciach, 

In: Pamiatky a múzeá, 2006, v tlači; 
� Gembický,J.: Zvony a zvonolejári v archívnych prameňoch, In: Monumentorum Tutela,16, 

2005, s.229-246; 
� Markušová, K.: Filozofia ochrany pamiatkového fondu. Legislatíva na ochranu 

pamiatkového fondu. Skúsenosti z ochrany pamiatkového fondu. Exkurz do histórie 
energetickej efektívnosti budov. In: Smutný M. a kol.:  Energetická efektívnosť obnovy 
historických budov, Bratislava 2005, str. 18-32; 

� Mokriš, R.: Význam ochrany originálu v pamiatkovej ochrane. Vývoj názorov na tvorbu 
v pamiatkovom prostredí. In: Smutný M. a kol.:  Energetická efektívnosť obnovy 
historických budov, Bratislava 2005, str. 12-18; 

� Lipták, Š.: Vznikne u nás múzeum gemerskej dediny?, In: GEMERinfo, roč. I., č. 7, str. 5; 
� Kušnierová, E.: Základné princípy farebného riešenia fasád historickej architektúry,  In: 

Informácie - architektúra, interiér, design, roč. XI, č. 3, 2005, str. 17; 
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� Kušnierová, E.: Kameň v ľudovom výtvarnom prejave Novohradu, In: Umenie na 
Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach, Zborník Trnavskej univerzity, Trnava 
2005, str. 100 – 102; 

� Kušnierová, E.: Zánik rákošskej zlievárne, In: GEMERinfo, roč. I., č.9, str. 1, 4; 
� Kušnierová, E.: Rožňavská Metercia, In: GEMERinfo, roč. I., č. 15, str. 8, 9. 
 
C) Vedecko-popularizačná činnosť (filmy, televízne a rozhlasové relácie, tlačové 

konferencie): 
PÚ SR – OVŠS: 
� Dvořáková: Rádio Slovensko – k otázke lokalít svetového dedičstva na Slovensku, máj;  
� Dvořáková: o lokalitách zapísaných a pripravovaných na Zoznam svetového dedičstva, 

Dobré ráno, STV 1. 
� Dvořáková: Svetové dedičstvo UNESCO a Slovensko, rozhovor pre Slovenský rozhlas, 

regionálny magazín, apríl 2005  
� Szijjarto: Slovenský rozhlas – Pamiatky SNP 
� Laczková: Slovenský rozhlas – Ochrana a využitie hradov. 
PÚ SR –OŠIS: 
� Škulavík:  STV 1 – Správy STV, rozhovor o vyhlasovaní architektúry 20. storočia za 

NKP, august 2005; 
� Škulavík: Slovenský rozhlas,relácia k 51. výročiu SNP, rozhovor o kultúrnych pamiatkach 

SNP a II. sv. vojny. 
KPÚ Bratislava: 
� Baxa: " Forum Urbes Medii Aevi", 1 x zasadnutie k ročníku IV v     Brne v sídle Archaia 

Brno, o.p.s.,  -Člen redakčnej rady sborníka; 
� Jurkovič: rozhovor pre SME (Šancova ul.), 03/2005; 
� Jurkovič: rozhovor pre PRAVDU (Šancova ul.), 24.3.2005; 
� Jurkovič: rozhovor pre STV-Regionálny denník (Šancova ul.), 03/2005; 
� Jurkovič: rozhovor pre Bratislavské noviny „Pravidlá na novú výstavbu“,5.5.2005; 
� Jurkovič: príspevok do ASB-Developeri, 6/2005; 
� Jurkovič: rozhovor pre ARCH-„Ochrana modernej architektúry“,ARCH  5/2005; 
� Jurkovič: rozhovor pre STV-Regionálny denník-„Ochrana pamiatok,kaštiele“26.5.2005;  
� Jurkovič: príspevok do Spravodajstva TA3-„Obnova bratislavského hradu“3.6.2005; 
� Jurkovič:diskusná relácia v Sro- Rádio Regina,“Pamiatkové územia, Bratislava, 29.6.2005; 
� Betková: príspevok do Spravodajstva STV –Medzinárodný deň kultúrnych pamiatok. 

04/2005;  
� Betková: príspevok do Spravodajstva JOJ –Rezidencia prezidenta SR na Pažického ulici 

v Bratislave. 05/2005; 
� Betková: príspevok do Spravodajstva MARKÍZY –Pamiatkové hodnoty eklektickej 

architektúry v pamiatkovej zóne CMO Bratislava. 04/2005; 
� Staník: rozhovor pre Sro – „O stave ruín slovenských hradov“, 23.2.2005; 
� Baxa, Ferus: prezentácia výsledkov výskumu a pamiatkovej obnovy Kostola sv. Margity 

Antiochijskej a Žrebčína v Kopčanoch 7. 10. 2005; 
� Jurkovič: rozhovor pre Rádio Expres „Ochrana NKP a jej podmienky“ 5.9.2005; 
� Baxa, Ferus: rozhovor o kostole sv. Margity v Kopčanoch pre regionál, rozhlas Prešov 

k otvoreniu Dní európskeho kultúrneho dedičstva. 9. 9. 2005; 
� Baxa: rozhovor pre TV Markíza o kostole sv. Juraja v Kostolanoch pod Tribečom; 
� Baxa: rozhovor pre STV o výskume kostola sv. Margity v Kopčanoch. 7.10.2005; 
� Ferus: námet a scenár f ilmu Kostol sv. Margity v Kopčanoch; 
� Ferus: CD - Kostol sv. Margity v Kopčanoch; 
� Ferus: grafické riešenie informačných tabúl pre kostol sv. Margity v Kopčanoch. 
KPÚ Trnava: 
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� Zacharová: rozhovor pre Rádio expres o problematike obnovy kostole sv.Mikuláša 
v Trnave 07/2005; 

� Kazimír: Rozhovor pre Slovenský rozhlas I – Rádio Slovensko, regionálne vysielanie 
o obnove interiérov mestskej veže v Trnave; 

� Kazimír: rozhovor pre STV , relácia regionálny denník – o obnove interiérov mestskej 
veže v Trnave; 

� Kazimír: podklady pre redakciu mesačníka Novinky z radnice pre článok „ Znovuzrodenie 
domu na Divadelnej ulici“. 

KPÚ Trenčín: 

� Nipčová: Regionálne vysielanie v Bánovciach nad Bebravou o ochrane archeologických 
nálezov a nálezísk pri príležitosti Dňa pamiatok; 

� Nipčová: Tlačová konferencia - výsledky archeologického výskumu v MPR; 
� Nipčová: Vyjadrenie pre médiá apríl – máj archeologické nálezy v priestore stavby verejné 

WC; 
� Gazdíková: Vyjadrenie pre médiá (Trenčiansky hrad – zámer obnovy, havarijný stav 

opevnenie, verejné WC) 10x; 
� Kollárová: Vyšehradné zvonica, o obnove pamiatky, Slovenský rozhlas , december 2005; 
� Kollárová: Reštaurovanie románskej krstiteľnice zo Skačian, Slovenský rozhlas, december 

2005; 
� Kollárová: Obnova r. k.  kostola v Kšinnej – Slovenský rozhlas , december; 
� Matáková: Reštaurovanie súsošia Dušičky v očistci z Mariánskeho kostola v Prievidzi, 

Radio Slovensko august 2005; 
� Matáková: Oltár sv. Kataríny Alexandrijskej v Turanoch, Rádio Slovensko, november 

2005; 
� Matáková: Sakrálne pamiatky farnosti Prievidza, Radio Lumen, relácia Lupa, november 

2005. 
KPÚ Nitra: 
� Kotruszová: Predajňa potravín Lidl Levice-zámer na umiestnenie (Prima noviny, marec 

2005); 
� Valeková: Zástavba Mostnej ulice v Nitre (Slovenská televízia Bratislava,  regionálne 

spravodajstvo, máj 2005); 
� Valeková: Zástavajú výhľad na podhradie ?  (Televízia Zobor, regionálne spravodajstvo, 

máj 2005);  
� Valeková: Ochrana pamiatkového fondu mesta Nitry v nadväznosti na odkaz svetového   

kultúrneho dedičstva na Slovensku (- úvaha ku kultúrno-spoločenskému podujatiu Nitra, 
milá Nitra s podtitulom Dni Nitranov, jún 2005); 

� Daňo: Maďarský Hont a my (príspevok do Informátora PÚ SR, december 2005); 
� Bisták: Prameň Lužbetka v priestore a čase (Občasník – obecné noviny obce Malé Zálužie, 

december 2005); 
� Bisták, Daňo: Sprievodca náučným chodníkom Klížske Hradište-Vrchhora-Michalov vrch 

(ochrana archeologických pamiatok, október 2005) ; 
� Dudová: Kultúrne pamiatky v okrese Nové Zámky – bulletin (september 2005); 
� Gažiová: Kaštieľ v Malých Dvoranoch dožíva (príspevok do regionálnych periodík: 

Nitrianske  krajské noviny, Dnešok); 
� Gažiová:  Vyše 450-ročný kaštieľ Malé Dvorany zbúrajú  ( mutácia príspevku v  denníku 

Sme)  a Kaštieľ Malé Dvorany zbúrajú ( v periodiku Nitrianske krajské noviny); 
� Kotruszová: 18. apríl – Deň pamiatok (príspevok do regionálneho periodika: Prima 

noviny); 
� Dudová: Kultúrne pamiatky v okrese Nové Zámky- prezentácia v televízii Zobor 

(september 2005); 
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� Ilievová: Národná kultúrne pamiatka – Neorománske mauzóleum rodiny Migazzi 
v Zlatých Moravciach, 18. apríl Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel  
(príspevok do regionálneho periodika Tekovské noviny); 

� Ilievová: Na deň otvorili hrobku Migazziovcov ( mutácia príspevku v regionálnom 
periodiku Nitrianske krajské noviny a denníku Sme). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Mosný: Hrad Ľupča – Rádio Lumen, február 2005; 
� Sura: Obnova pamiatok v banskobystrickom kraji, marec 2005 – STV 2- regionálne 

vysielanie; 
� Sura: Obnova Barbakanu, máj 2005 – STV 2 – regionálne vysielanie; 
� Sura: Zvolen – archelogická lokalita – AZTV – jún; 
� Sura, Fillová: Obnova Barbakanu – Rádio Rebeka – jún 2005; 
� Paučová: Stredoveké nástenné maľby v regione Gemera a Novohradu – STV; 
� Mosný: Kláštorisko v Slovenskej Ľupči AZTV Banská Bystrica; 
� Mosný: Hrad Šášov, vysielanie AZTV Banská Bystrica. 
KPÚ Prešov: 
� Poláková, M.: účasť na televíznej besede v STV Košice o medzinárodnom seminári 

„Spracovanie periodických správ, sekcia II.“, konaného v Levoči pre región centrálnej 
a juhovýchodnej Európy; 

� Poláková, M.: účasť na televíznej besede v TATRA TEMEX  Prešov o slávnostnom 
otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Prešove a sprievodných programoch; 

� Harčar, P.: Príspevok do TV JOJ – Prešov – Hlavná 121 – dokumentácia archeologického 
nálezu hrnčiarskej pece; 

� Harčar, P. – Uličný, M.: spolupráca s denníkmi (Prešovský Korzár, Prešovský večerník, 
Nový čas, 24 hodín,) a rádiami (Rádio Východ) pri popularizácii výsledkov 
archeologického výskumu v Prešove; 

� Koreňová, J.: poskytnutie rozhovoru pre časopis .týždeň (autor A. Bán) týkajúci sa lokality 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Stredoveké mesto Bardejov a židovské 
suburbium. 

KPÚ Košice: 
� Strnková, Labudová: rozhovor pre Slovenský rozhlas, relácia Kultúrna revue, redaktorka 

Ivana Jáchymová,  Obnova kaštieľa v Šaci; 
� Sobota: rozhlasové vystúpenie v rádii Lumen o histórii, súčasnosti a budúcom využití 

Mestského parku v Košiciach  jún 2005; 
� Varechová: rozhlasový príspevok „Napoleón a jeho doba“, Rádio Lumen, august 2005; 
� Gembický: reportážny rozhlasový príspevok: „Zvony a zvonolejári na Slovensku“, Rádio 

Lumen, leto 2005. 
 
D) Výstava (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR: 
� Výstava: „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“: Vypracovanie libreta, 

zostavenie, grafická úprava, príprava do tlače, inštalovanie; 
�  „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ – prezentovaná v Taliansku - Florencia, v Levočskom 

múzeu a v Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici; 
� „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ – prezentovaná v rumunskom Fantu Georghe, 

Kluži a Déve cestou Veľvyslanectva SR v Bukurešti; 
� „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ – prezentovaná cestou 

Landschaftsverband Rheinland – Rheinshes Archiv und Museumsamt, Pulheim v mestách 
Xanten a Gummesbach, Nemecko; 

� „Oživené pamiatky Prešovského kraja“ – bola prezentovaná v Múzeu v Levoči; 
� Výstava „Svetové kultúrne dedičstvo“ – Florencia (Tal.) – organizácia; 
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� „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ – prezentovaná v Bardejove – Bardkontakt, vo 
Frankfurte nad Mohanom – Dni slovenskej kultúry 2005; 

� „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ – prezentovaná v maďarskom Segedíne – Dom 
národností, v Maďarskom parlamente a v budove NR SR; 

� „Hlavný oltár Dómu sv. Alžbety v Košiciach” – prezentovaná v rumunskom Sfantu 
George; 

� „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku” – prezentovaná na veľtrhu Nostalgia Expo 2005. 
PÚ SR – OOA: 
� Účasť na Nostalgia Expo 2005: spoluorganizovanie účasti PÚ SR – zabezpečenie výstavy 

Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov a nainštalovanie výstavky fotografií 
v stánku PÚ SR z odborného seminára Vápno a vápenné technológie v Banskej Štiavnici, 
zorganizovanie prezentácie zborníka Monumentorum Tutela č.16. 

KPÚ Trnava: 
� Magula – tematická autorská výstava fotografií „Prechádzky Skalicou“ inštalovaná 

v galérii u fantiškánov v Skalici od 24.6. – 22.7.2005 – organizácia a prezentácia. 
KPÚ Trenčín: 
� Pamiatky Hornej Nitry – KPÚ, pracovisko Prievidza. 
KPÚ Nitra: 
� Hudák: Cesty 2004 – sen o domove – naše dedičstvo  (Animal Studio Bratislava – výstava 

študentských fotografií v priestoroch Krajského pamiatkového úradu v Nitre); 
� Bielik, Jurišová: Reštaurovanie sochy sv.Jána Nepomuckého v Prašiciach (výstava 

v priestoroch Obecného úradu v Prašiciach); 
� Bielik, Jurišová: Reštaurovanie sochy sv.Jána Nepomuckého v Prašiciach (výstava 

v priestoroch  Kultúrneho domu vo Velušovciach); 
� Analýza  využitia priestorov Komárňanskej pevnosti – Starý a Nový hrad ( stála 

prezentácia výsledkov akčného plánu v priestoroch  sídla Krajského pamiatkového úradu 
v Nitre) ; 

� Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku – vernisáž výstavy v rámci Dní Nitranov 1.-5. 
júla v Synagóge v Nitre, výstava  3.7. – 31.8. 2005;  

� Jurišová: Dedičstvo iných je dedičstvom všetkých - výstava najznámejších 
kultúrnohistorických pamiatok Slovenska v  Tribečskom múzeu v Topoľčanoch 
(september 2005); 

� Dudová: Kultúrne pamiatky v okrese Nové Zámky - výstava vo Vlastivednom múzeu     
v Nových Zámkoch (september 2005). 

KPÚ Žilina: 
� Otvorenie a prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ 

v priestoroch Budatínskeho zámku – Považského múzea v Žiline, apríl – máj 2005; 
� Dudáš: Otvorenie a prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“   

v mestách Xanten a Gummersbach, Nemecko (Landschafts Verband Rheinland), máj – jún 
2005; 

� Ďurian: Spolupráca so Slovenským národným múzeom v Martine pri príprave výstavy 
„Gotika v Turci“, ktorá sa uskutoční v máji 2006, obhliadka a zameriavanie gotických 
kostolov. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Reťkovská: fotovýstava Príroda Veľkej Fatry, SNM Andreja Kmeťa. 
KPÚ Prešov: 
� 24.1.-28.2. - Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov - „Architektonické slohy“; 
� 06.4.-31.5.- Spišské múzeum Levoča - „Architektonické slohy“;  
� 02.11.-30.11. - Vihorlatské múzeum Humenné - „Architektonické slohy“. 
 
 
 



 79 

 
E) Konferencia, kolokvium, seminár (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR: 
� Orosová, M.: Konferencia „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, Častá 10.  

– 12. mája 2005, referát: Slovenský monumentológ Vendelín Jankovič; 
� Orosová, M.: Konferencia Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha, 30.11.-

1.12.2005 prednáška: Informačné technológie v Archíve Pamiatkového úradu SR;  
� Kubeková, L. : Medz. Konferencia „Forum Urbes Medii Aevi“, Brno, 20.-22. 4. 2005, 

účasť; 
� Kubeková, L., Ižvolt, P., Pinčíková, Ľ.: seminár „Stav zachovania svetového dedičstva“, 

Levoča, 14.-17.4.2005, spoluorganiz; 
� Hrašková, E. : Kolokvium „ Premena funkcií“, Bratislava, 30. – 31. 5. 2005 – 

spoluorganizátor, prednáška, publikovanie článku; 
� Hrašková, E.: Konferencia „Castrum Bene“, Salgótarjan, 25.-27. 5. 2005, MR, prednáška. 
� Zamestnanci OdPÚ: Konferencia „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov, 
Častá 10.-12. 5. 2005, účasť; 

� Pinčíková, Ľ. : Medz. Konferencia „SREN – Slnečné obnoviteľné energetické novinky“, 
Florencia, 2.-8. 4. 2005, spoluorganizátor; 

� Pinčíková, Ľ. : Konferencia „FOR REGION“, Banská Bystrica, 5.5. 2005, účasť. 
� Pinčíková, Ľ., Dvořáková V.: Konferencia „World Heritage and Contemporary 

Architecture“, Viedeň, 12.-14. 5. 2005, účasť; 
� M. Kalinová, V. Kapišinská – konferencia Barokové umenie. Generácie – Interpretácie – 

Konfrontácie, Bratislava, účasť; 
� M. Kalinová - konferencia Pamiatky v zrkadle archívnych prameňov, Častá– organizácia; 
� M. Kalinová, T. Bielická – konferencia Poznávání a dokumentace historických staveb, 

Poděbrady, účasť; 
� M. Kalinová, M. Vargová, V. Kapišinská, T. Bielická, N. Laczková, D. Szijjarto – 

seminár Stavebno-historické prieskumy v Českej republike v súčasnosti, Bratislava, - 
účasť. 

� Dvořáková V  Finančné a ľudské zdroje, zariadenia pre návštevníkov, vedecké štúdie, 
vzdelávanie, informácie a budovanie povedomia, prednáška na Medzinárodnom workšope 
zameranom na riešenie prípravy II. Sekcie periodickej správy pre strednú a juhovýchodnú 
Európu, Levoča, apríl 2005;  

� Dvořáková V. :Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva , Nový dohovor UNESCO, 
prednáška pre pedagógov škôl ASP programu UNESCO, Univerzitná knižnica, Bratislava, 
november 2005; 

� Dvořáková V.: Historické mestá, Dvojdňové školenie s prednáškou pre účastníkov 
ďalšieho vzdelávania pedagógov, Strom života, máj 2005, Regetovka; 

� Dvořáková V.: perspektívy a súčasná situácia pri ochrane lokalít svetového dedičstva na 
Slovensku, pre poslucháčov a pedagógov pedagogickej fakulty Univerzity Konštatntína 
filozofa, november 2005, Nitra; 

� Dvořáková, Kosová: Zasadnutie výboru pre svetové dedičstvo, júl, Južná Afrika, Durban; 
� Dvořáková, Kosová: Zasadnutie výboru pre svetové dedičstvo počas generálnej 

konferencie UNESCA, október, Paríž; 
� Pinčíková, Ľ., Gojdičová S., Dvořáková V. :Analýza využitia priestorov časti 

Komárňanskej pevnosti – Stará a Nová pevnosť“, 8.3.-2005, Komárno; 
� Pinčíková, Ľ. :na odbornom seminári „Vplyv vinárstva, chmeliarstva a sadovníctva na 

charakter dedinských sídiel a ľudových stavieb /história a súčasnosť/“, ktorý sa uskutočnil 
14. – 16. septembra 2005 v Šatově pri Znojme; 

� Pinčíková, Ľ. :účasť na kurze a konferencii „Využitie priestorových technológií pre 
zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva“, 23.11.- 4.12.2005, Campeche, Mexiko; 



 80 

� Pinčíková, Ľ. :účasť na pracovnom stretnutí „Periodické správy svetového dedičstva: 
Naproti akčnému plánu“, 8.-9. 11. 2005, Berlín, Nemecko; 

� Kubeková, L., Kalinová M. : účasť na konferencii „Súvislosti Slovenského umenia“, 
Bratislava, 24. 11. 2005; 

� Kapišinská, Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové péče, Szijjarto – 
účasť; 

� Ridegová, L.-Kravjarová,K.: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, účasť na seminári, 8. 
12. 2005, Trnava; 

� Gajdošová, I. – Aktuálne výsledky zmapovania a výskumu vitráží. Prednáška na seminári 
v Prešove v rámci Dní EKD. 

KPÚ Bratislava: 
� Ferusová, Kvačalová, Konečná: Konferencia „Poznávanie a dokumentácia stavieb“, 

Poděbrady (ČR), 31.5.-3.6.2005,účasť; 
� Staník: Seminár o obnove Starej pevnosti v Komárne, organizátor: FA STÚ Bratislava 

a KPÚ NR, 8.3.2005, účasť; 
� Baxa, Ferus: "Forum Urbs Medii Aevii III" . medzinárodná konferencia venovaná 

problematike vrcholne stredovekej murovanej meštianskej architektúry v strednej Európe, 
Jihlava, 14.-16. 4. 2004. Príspevok "Meštiansky dom  v Bratislave v druhej pol. 13. 
storočia; 

� Micháľová, Ferus, Habáňová, Ferusová: Seminár o pamiatkovej starostlivosti v ČR, 
organizátor: NÚPP Praha a PÚ SR Bratislava,18. 5. 2005, účasť; 

� Baxa, Ferus: Seminár „Oplatí sa hľadať“. Prednáška o výskume kostola sv. Margity 
v Kopčanoch,9.9.2005; 

� Baxa, Ferus: 37. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku v Chrudimi (19.-
22.9.2005). Prednáška-Nové možnosti urbanistického vývoja sídelnej aglomerácie 
Mikulčice-Kopčany; 

� Baxa Sympózium „O zaniknutom kostole sv. Juraja v Skačanoch“. (30.10.2005). 
Prednáška o archeologickom výskume kostola; 

� Prášek: Účasť na zasadnutí Sekcie archeológie PÚ SR. Banská Bystrica, 19.10.2005; 
� Konečná, Ferusová: 4. konferencia SHP „Poznávání a dokumentace historických 

staveb“,máj-jún 2005, Poděbrady; 
� Ferusová: Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, december 2005. 
KPÚ Trnava: 
� Medzinárodná vedecká konferencia „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, 

konaná v Častej 05/2005 – účasť odborných pracovníkov; 
� Jakabšicová – Praha-Prúhonice, Historické záhrady a parky-účasť; 
� Kazimír, Petrovič: Podebrady, konferencia Poznávání a dokumentace historických staveb; 
� Kvetanová: seminár „Vypracovanie projektov pre eurofondy“ organizovaný Európskym 

vzdelávacím centrom Banská Bystrica, Žilina,04/2005 –účasť; 
� Odborní pracovníci – seminár „Stavebno-historické prieskumy v Českej republike 

v súčastnosti“ organizovaný PÚ SR 05/2005 – účasť; 
� Petrovič: 

- Historická konferencia pri príležitosti 600. výročia získania mestských výsad udelených 
kráľom Žigmundom, Šamorín 09/2005:  prednáška: Kláštor paulánov v Šamoríne – 
významná baroková pamiatka Žitného ostrova; 

- Odb. seminár: 200. výročie posvätenia Kostola sv. Štefana kráľa v Galante v rámci dní 
Európ. kultúr. dedičstva, Galanta, 10/2005, prednáška: Architektúra kostola;   

- Odb. seminár: Vodní mlýny 2. organizovaný  Regionální muzeum Vysoké Mýto, ČR, 
11/2005, prednáška: Vodné mlyny v zbierke pohľadníc Alexandra Urminského; 

� Čáni: medzinárodný odborný seminár 11. – 14. 9. 2005 Banská Štiavnica – Vápno & 
vápenné technológie pri obnove pamiatok -  účasť; 
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� Odborní pracovníci: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach – 
vedecká konferencia organizovaná Trnavskou univerzitou - 10/2005 -  účasť; 

� Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja – odborný seminár – 8. 12. 2005 – organizácia, –
prezentácia; 

� Odborní pracovníci: vedecká konferencia „Regionálne dejiny trnavského kraja“, Trnava, 
Univerzita sv.Cyrila a Metoda, 23.11.2005- účasť; 

� Rábiková: vedecká konferencia „Človek- sacrum-prostredie“ konanej na Kláštorisku 
08/2005 – účasť; 

� Rábiková: konferencia „Národnosti v Uhorsku“ Trnavská univerzita, účasť; 
� Prezentácia na prednáškach pri príležitosti Dňa svetového kultúrneho dedičstva v Prešove 

09/2005. 
KPÚ Trenčín: 
� Nipčová - 37. medzinárodná konferencia archeológov stredoveku v Chrudimi, ktorá sa 

konala v dňoch 19. – 22. 9. 2005: prednáška „Výskum románskeho kostola v Skačanoch“; 
� Nipčová - Sympózium o kostole sv. Juraja v Skačanoch v rámci dní kresťanskej kultúry 

dňa 28.10.2005: prednáška „Výskum zaniknutého románskeho kostola sv. Juraja 
v Skačanoch“;  

� B. Matáková - Vedecká konferencia (Trnavská univerzita) „Umenie na Slovensku 
v historických a kultúrnych súvislostiach I.“ dňa 26.10.2005: prednáška a obrazová 
prezentácia „Reštaurovanie nástenných malieb bočných kaplniek r.k. kostola sv. Františka 
Xaverského v Trenčíne“; 

� L. Blahová - Odborný seminár pod názvom „Oplatí sa hľadať“ Prešov 09/05 – pri 
príležitosti otvorenia dní EKD: prednáška „Bojnice – hradobný múr“.  

KPÚ Nitra: 
� Valeková, Danieličová, Kotruszová, Hudák, Vydarená, Gažiová, Bielik, Jurišová: 

Konferencia : Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov,  Častá – Píla, máj 2005;  
� Hudák, Vydarená: Konferencia: Poznávaní a dokumentace historických staveb, Podebrady, 

jún 2005;  
� Valeková, Zrubcováí, Danieličová, Husárová, Dudová, Gažiová, Jurišová, Bielik: Seminár: 

Stavebno-historické prieskumy v Českej republike v súčasnosti, Pamiatkový úrad SR, 
Bratislava, máj 2005; 

� Anna Valeková: Seminár : Vlhkost historických objektu – sanace sklepních prostoru, Praha 
, jún 2005;  

� Bisták, Daňo, Danieličová: Sympózium Človek-Sacrum-Prostredie, Letanovce – 
kláštorisko, august 2005, príspevky: Pramen Lužbetka-prežívajúce posvätné miesto?, 
Stredoveká nástenná maľba v kostole sv. Mikuláša v Sazdiciach; 

� Daňo, Bisták, Danieličová, Kotruszová: Seminár: Oplatí sa chrániť – DEKD Prešov 2005, 
august 2005; 

� Daňo: Sympózium: 3O.medzinárodné sympózium o neskorom  eneolite a staršej dobe 
bronzovej v Čechách , na Morave a na Slovensku, Levice, september 2005; 

� Daňo, Bisták: Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku, Chrudim, september 
2005;  

� Danieličová: Medzinárodná reštaurátorská konferencia, Bardejov, september 2005; 
� Danieličová, Gažiová, Bielik, Vydarená: Seminár: Vápno a vápenné technológie pri 

obnove pamiatok, Banská Štiavnica, september 2005; 
� Bisták, Bábiková: Seminár: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, Trnava, december 2005;       
� Valeková, Danieličová, Kotruszová, Daňo: Pásztó-Maďarská republika, študijná cesta, júl 

2005. 
KPÚ Žilina: 
� P. Jurčo a P. Kulašík: Firemné dni „Stavebné materiály a výrobky“, Ružomberok a Martin 

09.02.2005 a Liptovský Mikuláš 17.03.2005 (účasť); 
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� M. Dudáš, Z. Liptayová, Z. Babjaková, K. Ďurian, M. Marček a J. Zachar: Medzinárodná 
vedecká konferencia Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov. Častá – Píkla, 
10.-12. máj 2005 (účasť); 

� Z. Liptayová a M. Dudáš: Medzinárodné pracovné stretnutie zamerané na prípravu 
periodických správ sekcia II „stav zachovania lokalít svetového dedičstva, resp. 
subregionálne stretnutie spracovateľov periodických správ zo strednej a juhovýchodnej 
Európy. Levoča, 14-15. apríl 2005 (účasť); 

� Z. Liptayová: Medzinárodná konferencia „Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov“, 
Terchová, 25.-27.05.2005; 

� Z. Babjaková: 35. Letná pamiatková univerzita, Eger, Maďarsko, 23.-29.06.2005; 
� Liptayová, Kulašík: Seminár „Slovensko a UNESCO“ v rámci programov Nedeľa na 

Vlkolínci, veľká zasadačka MsÚ Ružomberok, 07.08.2005; 
� Šichtová: Odborná exkurzia „Záhrady Anglicka“, 12.-20.-08.2005; 
� J. Zachar, M.Dudáš: Odborný seminár pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 

v Prešove, 08.-09.09.2005; 
� M. Lehutová, V. Majtan: Odborný seminár „Vápno & vápenné technológie“ v Banskej 

Štiavnici, 12.-14.09.2005; 
� Z. Liptayová, J. Slameňová: Seminár k problematike ľudového staviteľstva v Českej 

republike „Vinařství, chmelařství a sadařství – vliv na charakter vesnických sídel 
a lidových staveb“, Znojmo - Šatov, 14.-16.09.2005; 

� M. Michalcová, V. Majtan: Vedecká konferencia „Umenie na Slovensku v historických 
a kultúrnych súvislostiach 2005“, 26.-27.10.2005, Trnava; 

� K. Ďurian, M. Marček, M. Lehutová, V. Majtan a M. Dudáš: Pezentácia firmy „Tondach“ 
v Nitrianskom Pravne, 15.11.2005. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Sásiková: Seminár spojený s prezentáciou firiem „K problematike pamiatkovej obnovy“, 

20.máj   2005 Banská Bystrica; 
� Sásiková:Tradičná kultúra a jej vplyv na rozvoj regiónov, Terchová 25. – 27.máj 2005; 
� Sura, Farkaš, Sásiková, Skelton: Seminár „Z histórie medenorudného baníctva 

v banskobystrickom regione, Špania Dolina,23. – 24.júna 2005; 
� Skelton, Fillová: Medzinárodná konferencia „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych 

prameňov“ – 10. –    12.mája 2005 Častá Píla; 
� Maršálková: Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov – prednáška: Základný 

výpis archívnych prameňov – o zaniknutých technických dielach Kremnice a okolia; 
� Sura, Paučová: Seminár Poznání a dokumentace historických staveb v Poděbradoch 

31.mája – 3.júna; 
� Maršálková: Základný výpis archívnych prameňov – o zaniknutých technických dielach 

Kremnice a okolia; 
� Paučová: Súvislosti secesie v Európe – záverečná prezentácia spojená s prednáškami 

v Košiciach 3. 10. 2005 – prednáška „Lučenecká secesia a jej podoby; 
� Paučová, Pavlová, Čáni, Damjanovová, Sura: Regionálna rozvojová agentúra Lučenec – 

spolupráca na projekte „Svedkovia minulosti“ – mapovanie a rekonštrukcia historickej 
zelene v regione ako záchrana prírodného a kultúrneho dedičstva -  prezentácia 
medzinárodnej grantovej úlohy – máj 2005 Nitra, august 2005 Szécsény, september 2005 
Lučenec; 

� Paučová, Pavlová, Damjanovová: Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok, 
september 2005,  Banská Štiavnica; 

� Paučová: IV. Medzinárodná konferencia o reštaurovaní, Bardejov, 21. -23. september 
2005; 

� Paučová, Pavlová, Damjanovová, Botoš, Huňavý, Bystrianska: Metodický deň pracoviska 
Lučenec pre Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, október 2005; 

� Skelton:Výtvarné a architektonické pamiatky Podpoľania a ich stav , október 2005; 
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� Sura Barbakan, prezentácia august, november 2005, STV, Markíza, JOJ; 
� Fillová, Sura: seminár Vápno a vápenné technológie Banská Štiavnica, september 2005 – 

výskum metodika a obnova Barbakanu; 
� Sura, Fillová: seminár 750. výročie Banskej Bystrice, prvej písomnej zmienky, prezentácia 

umelecko-historického a architektonického výskumu mestského opevnenia a príspevok 
k poznaniu renesančnej architektúry v Banskej Bystrici, Barbakanu, Matejov dom, 
september 2005. 

KPÚ Prešov: 
� Poláková, M.: účasť na seminári: Riadenie rizík alebo ako odolať konkurencii a f inančná 

pomoc Nórskeho kráľovstva určená podnikateľským subjektom – Det Norske Veritas, 
Košice, 19. 5. 2005; 

� Semanová, E.: účasť na medzinárodnom seminári o zeleni, Svidník; 
� Semanová, E.: účasť na seminári: Obsah a rozsah projektovej dokumentácie v sadovníctve 

a krajinárstve; 
� Harčar, P.: Rzesow 2005, Poľsko – Medzinárodná archeologická konferencia – Bratrícke 

pevnôstky na severovýchodnom Slovensku; 
� Hudáková, S.: Zajac, J., účasť na 4. špecializovanej konferencii stavebno-historického 

prieskumu „Poznávaní a dokumentace historických staveb“ – ČR, Poděbrady, 1.5. – 3. 6. 
2005; 

� Vološčuk, P.: Koreňová, J., účasť  a prezentácia (prednáška – Monument preserving in the 
City of Bardejov) na medzinárodnej konferencii TUSNAD v Baia Mare, Rumunsko  24. – 
30.  05. 2005; 

� Koreňová, J.: účasť a prezentácia na „35th Summer University on Monument Protection 
Eger“, Noszvaj, Maďarsko 23. – 29. 06. 2005; 

� Koreňová, J.: Seminár o nových informáciách a technikách...f irmy KEIMFARBEN, 07. 
04. 2005 Levoča; 

� Poláková, M., Koreňová, J., Vološčuk, P.: Prezentácia managment plánu lokality 
svetového dedičstva – 02. 05. 2005 Bardejov; 

� Klingová, A.: účasť na odbornom seminári - Pracovné stretnutie zamerané na prípravu 
periodických správ – sekcia II „Stav zachovania svetového dedičstva, resp. Subregionálne 
stretnutie spracovateľov periodických správ“ konanom v dňoch 14.-16. 04. 2005 v Levoči 
– odborný príspevok v spolupráci s KPÚ Košice „Správa o stave starostlivosti o 
zachovanie lokality Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia“;  

� Lukáč, G.: účasť na medzinárodnej konferencii Archeologické výskumy v juhovýchodnom 
Poľsku, na západnej Ukrajine a severnom Slovensku v Rzeszowe (Poľsko), febr. 2005 
s prednáškou „Vývoj mestskej fortifikácie v Bardejove v svetle najnovších výskumov“; 

� Lukáč, G.: účasť na odbornom seminári - Pracovné stretnutie zamerané na prípravu 
periodických správ – sekcia II „Stav zachovania svetového dedičstva, resp. Subregionálne 
stretnutie spracovateľov periodických správ“ konanom v dňoch 14.-16. 04. 2005 v Levoči 
–spoluorganizácia; 

� Zajac, J.: účasť na školení: Uplatňovanie Zákona č. 152/98 Z.z. o sťažnostiach v praxi, 
Inštitút verejnej správy, Prešov, 14. 4. 2005; 

� Béresová, E.: účasť na školení – Zákon o verejnom prístupe k informáciám, Inštitút 
verejnej správy, Prešov, 20. 5. 2005; 

� Harčar, P.: Chrudim 2005, Česká republika – Medzinárodná konferencia stredovekej 
archeológie – Najnovšie výsledky archeologických výskumov v Prešove; 

� Harčar, P.: Stretnutie východoslovenských archeológov – Hanušovce nad Topľou – 
Archeologický výskum Prešov – Slovenská 6; 

� Hrebeňár, M.: účasť na seminári: Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok, 
Banská Štiavnica, 12. – 14. 09. 2005; 

� Hrebeňár, M.: účasť na seminári: Historické omítky, Česká republika, hrad Křivoklát, 29. 
09. 2005; 
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� Hudáková, S. - Koreňová, J.: účasť na vedeckej konferencii „Umenie na Slovensku 
v historických a kultúrnych súvislostiach“ v Trnave, 26. – 27. 10. 2005; 

� Vološčuk, P.:  účasť na seminári v rámci Dní európskeho dedičstva v Prešove (09/2005), 
prednesený príspevok Novoobjavené a znovuobjavené nástenné maľby v Prešovskom 
kraji; 

� Lukáč, G.: účasť na 37. medzinárodnej konferencii archeológov stredoveku v Chrudime 
(ČR), september. 2005 s referátom na tému „K počiatkom stredovekého Bardejova“; 

� Lukáč, G.: účasť na medzinárodnej konferencii Poľské Karpaty v neskorom stredoveku 
v Krosne (Poľsko), nov. 2005 s referátom na tému „Hrad a panstvo“; 

� Toporcerová, E.:účasť na odbornom seminári „Oplatí sa hľadať“ v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva na Slovensku konanom v dňoch 8.-11. 09. 2005 v Prešov – odborný 
príspevok „Nové prírastky v registri HNKP ÚZPF v okrese Levoča“; 

� Uličný, M.: Chrudim 2005, Česká republika – Medzinárodná konferencia stredovekej 
archeológie – Najnovšie výsledky archeologických výskumov v Prešove; 

� Uličný, M.: Stretnutie východoslovenských archeológov – Hanušovce nad Topľou – 
Archeologický výskum Prešov – Slovenská 6; 

� Uličný, M.: Konferencia Experimentálnej archeológie – Hanušovce nad Topľou; 
� Suchý, Ľ.: odprednášanie príspevku  Solivar - „História a súčasnosť soľnobanského 

handľu“; 
� Suchý, Ľ., Glos,P.: Seminár „Pruzkumy a dokumentace krovu“ – Sedlčany august 2005. 

Zdokumentovanie a prezentácia vybraných historických krovových konštrukcií z oblasti 
Šariša, Spiša a Zemplína na vyššie uvedenom seminári (Ing. Suchý): (rozpis viď. kapitola 
6.1.2.); 

� Bujnová, I.: „Čo predchádzalo temperovaniu Rímskokatolíckeho kostola sv. Anny 
v Strážkach“, 9.9.2005 v Prešove.  

KPÚ Košice: 
� Gdovinová: Konferencia „Obydlia drobnej šľachty – 4. ročník“, apríl 2005, Maďarsko, 

Békéscsaba, prednáška Kaštiele a kúrie v Gemeri; 
� Jarkovský: Odborný seminár pri príležitosti prezentácie výstavy Skryté poklady v srdci 

Európy, Deva, Rumunsko, prednáška Stredoveké nástenné maľby v Gemeri, február 
2005,; 

� Pristáš, Chovanová, Gembický, Varechová: Účasť na odbornom seminári Experimentálna 
archeológia a ppularizácia výsledkov archeologického bádania v múzejnej a školskej 
praxi, Hanušovce n.T., máj 2005; 

� Jarkovský, Kling, Hriň, Šmelková: Účasť na odbornom seminári Památky a umělé 
osvětlení, Brno, máj 2005; 

� Odborný seminár východoslovenských pamiatkárov pri príležitosti výročia narodenia 
Viktora Myskovszkého, máj 2005, Bardejov – v spolupráci KPÚ Prešov a Košice; 

� K. Szabóová: spolupráca na odbornej organizácii projektu OZ Zádiel Vidiecky turizmus a 
CR v regińe Bodva – máj 2005; 

� Lipták: Spolupráca so zástupcami obce Dlhá Ves vo veci poznania, evidencie a propagácie 
miestnych pamätihodností; 

� Labudová, Kušnierová, Šmelková, Lipták, Gembický: Konzultácie k diplomovým a 
seminárnym prácam poslucháčov v súvislosti s ochranou PF; 

� Gembický: vyhodnotenie podkladov a spracovanie „Návrhu na udelenie ceny pre „Nález 
stredovekých nástenných malieb v interiéri Rímsko-katolíckeho kostola Nanebovzatia 
Panny Márie v obci Turňa nad Bodvou“, máj 2005; 

� Varechová: konferencia „Reálne prístupy k ochrane pamiatok“ v Rumunsku v Baia Mare 
máj 2005, príspevok Ing. arch. R. Mokriš „Ochrana Mestskej pamiatkovej rezervácie 
v Košiciach“, účasť; 

� Imlingová: účasť na školení v Bratislave „Vzdelávanie štátnych zamestnancov v prípravnej 
štátnej službe v oblasti spoločného základu“ október 2005; 
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� Jarkovský, Šmelková, Kling, Hriň účasť na odbornom seminári v Brne „Osvětlení  
historických měst“, máj 2005; 

� Sobota: spolupráca a konzultácie pri vypracovaní stredoškolskej odbornej činnosti o parku 
v Budimíri, národnej kultúrnej pamiatky, vypracovanej riešiteľkou Janou Andrejčákovou 
september 2005; 

� Sobota: spolupráca a konzultácie pri vypracovaní  odbornej práce o parku v Barci, 
národnej kultúrnej pamiatky vypracovanej riešiteľkou Evou Al- Duwaikat júl 2005. 

 
F) Sympózium (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR: 
� Orosová, M.:Sympózium 9. archívne dni v SR – Archívny manažment a imidž archívov, 

Košice 6. – 8. júna 2005, referát: Vedomostný manažment archívov. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Vošková: USLICOMOS, Charleston S.C.USA – Banská Štiavnica – vzdelávanie 

remeselníkov    a verejnosti pre zlepšenie interpretácie kultúrneho dedičstva; 
� Botoš: Nehmotné dedičstvo mesta Fiľakovo. Medzinárodnú konferenciu usporiadal  Úrad 

na ochranu kultúrneho dedičstva Budapešť a Vedecká univerzita E. Lóranda Budapešť, 
november 2005. 

 
G) Kongres (organizácia, prezentácia, účasť):  
PÚ SR – OVŠS: 
� Lacková, D: Zasadnutie Medzinárodného združenia staviteľov katedrál, Brandenburg, 

účasť.  
   
H) Letná škola, workshop (organizácia, prezentácia, účasť): 
KPÚ Trnava: 
� Magula –odborno-metodický deň Národního památkového ústavu v Brne „Památky 

a umelé osvetlení“ 05/2005 –účasť. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Sura, Miklešová, Farkaš, Pavlová: prezentácia TONDACH, november 2005; 
� Vošková: Medzinárodný pracovný seminár na prípravu II. sekcie periodických prác pre 

strednú a juhovýchodnú Európu, apríl; 
� Sura, Paučová: Konference stavebno-historického průzkumu dokumentace historických 

staveb, máj – jún 2005. 
KPÚ Košice: 
� Markušová: Egerská letná univerzita, prednáška Obnovy košického Dómu sv. Alžbety 

v Košiciach, jún 2005. 
 
 I) Prednášková a pedagogická činnosť: 
PÚ SR: 
� Dvořáková: posudok k diplomovej práci na FA STU  počet 1;   
� Dvořáková: Banská Štiavnica and technical monuments in vincinity, prednáška pre 

účastníkov medzinárodného seminára o banských lokalitách v zozname svetového 
dedičstva v Iwami, Japonsko, jún 2005; 

� Dvořáková: Mestá, súčasnosť a minulosť, prednáška pre účastníkov školenia Stromu 
života, Bardejov, máj 2005. 

KPÚ Bratislava: 
� P. Baxa, J. Gregorová, L. Poláček: Konferencia  "Archeologie a veřejnost",  Nové Hrady , 
ČR, 2.6.-4.6.2005. Prednáška: Ranně středověké  centrum    Mikulčice -Kopčany, chránit i 
oživit!; 



 86 

� P. Baxa, R. Glaser-Opitzová: Kolokvium  "80. výročí zahájení archeologického výzkumu 
Pražského hradu", Pražský hrad, 2.-3.6.2005. Prednáška: Prvé veľkomoravské hroby pri 
novoobjavenom kostole Mikulčisko-kopčianskej aglomerácie; 

� V. Ferus, P. Baxa: Kolokvium" Das wirtschaftliche Hinterland der fruhmittelalterlichen 
Zentren", 25. - 27. 5. 2005 Mikulčice, ČR. Prednáška: Die St., Margareta -Kapelle bei 
Kopčany, im Bereich des frumittelalterlichen Siedlungkomplexes von Mikulčice-Kopčany; 

� Ferus, Baxa: Konferencia "Forum Urbes Medii Aevi IV", Brno, 20. - 22. 4. 2005, ČR. 
Prednáška: "Stabilizácia uličnej siete v Bratislave v druhej pol. 13. storočia."; 

� Staník: Konferencia "Forum Urbes Medii Aevi IV", Brno, 20. - 22. 4. 2005, ČR. 
Prednáška: Komunikácie a parcelácia Trnavy v období vzniku mesta; 

� Formanko: Prednášky „Dejiny sklárskej tvorby“. VŠVU Bratislava, katedra úžitkových   
umení; 

� P. Baxa, V.Ferus: Kolokvium „Hospodárske zázemie včasnostredovekých centier“, 
Archeologický ústav ČAV. Prednáška: „Kostol sv. Margity Antiochijskej ako súčasť 
ranostredovekého sídliskového komplexu Mikulčice-Kopčany“. 

KPÚ Trnava: 
� Slovenský workshop medzinárodného projektu Európskej komisie podporený v rámci 

programu CULTURE2000 s názvom „Európske kaštiele, kúrie a zámky v 21.storočí“, 
konaný v Dolnej Krupej 06/2005; 

� Petrovič: Súčasný stav a možnosti využitia areálu kaštieľa v Dolnej Krupej; 
� Kvetanová: Súčasný stav a využitie niektorých kaštieľov Trnavského kraja; 
� Medzinárodná vedecká konferencia „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, 

konaná v Častej 05/2005; 
� Petrovič: Šintavský hrad – seredský kaštieľ na plánoch zo 17.-19. storočia; 
� Rábiková: Pôvod kaštieľa tzv. Kačeráku v Trnave vo svetle archívnych prameňov Sereď 

2005; 
� Petrovič: Vážské mlyny; 
� konferencia „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005: 

- Klačanská, Hromada: Kostol sv. Michala v Lančári; 
- Klačanská, Rábiková: Súsošie Sedembolestnej Panny Márie v Trnave, Sereď 2005; 

� seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ organizovaný KPÚ Trnava v dec. 2005: 
- Zacharová, Žuffová : Kostol sv. Mikuláša v Trnave po 1. etape pamiatkového výskumu; 
- Klačanská: Kostol sv. Mikuláša v Trnave,K motívom okenných vitráží; 
- Grznár, Ridegová, Kravjarová: Opevnenie kostola v Prietrži; 

� Grznár: konferencia archeológie stredoveku v Chrudimi, Predbežná správa 
o archeologickom výskumemestského opevnenia v Skalici; 

� Zacharová: Prešov 09/2005 : Dni svetového kultúrneho dedičstva –prednáška - Farský 
kostol sv.Mikuláša v Trnave. 

KPÚ Trenčín: 
o Matáková:  

� Hnuteľné a výtvarné NKP na Hornej Nitre (v spolupráci s poľnohospodárskou 
univerzitou v Nitre pre Univerzitu III. veku); 

� História a ikonografia piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny 
Márie v Prievidzi (v spolupráci s Piaristickým gymnáziom Františka Hanáka 
v Prievidzi) 

� Kultúrne pamiatky Hornej Nitry a ich obnova (v   spolupráci s Piaristickým gymnáziom 
v Prievizi); 

� Dejiny a ikonografia výtvarnej výzdoby r. k. kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi (v 
spolupráci s Piaristickým gymnáziom v Prievidzi); 

� Stručné dejiny a vývoj pamiatkovej starostlivosti na Slovensku (v spolupráci 
s Teologickým inštitútom pri kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici); 
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� Starostlivosť o hnuteľné sakrálne pamiatky v legislatíve a v praxi (v spolupráci 
s Teologickým inštitútom..); 

� Reštaurovanie pamiatok so zameraním na sakrálne hnuteľné pamiatky (v spolupráci 
s Piaristickým gymnáziom v Prievidzi); 

� Obnova Trojičného stĺpa v Prievidzi ( v spolupráci s Piaristickým Gymnáziom 
v Prievidzi); 

� Umelecko-historický vývoj a ikonografia výtvarnej výzdoby r. k. kostola Nanebovzatia 
Panny Márie v Prievidzi ( v spolupráci s Piaristickým gymnáziom); 

� Exteriérové barokové sochy v Prievidzi (v spolupráci s Piaristickým gymnáziom); 
� História a ikonografia Rím. kat. kostola Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, 

Prednáška in situ v rámci soirée „Pros za nás hriešnych...“;      
- Reštaurovanie nástenných malieb bočných kaplniek r. k.  kostola sv. Františka 

Xaverského v Trenčíne.  Prednáška a obrazová prezentácia na konferencii „Umenie na 
Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach I.“. 

o Nipčová: 
� Beseda “Poklady zeme“ o archeológii a ochrane archeologických nálezov pre žiakov 6. 

ročníka ZŠ v Bánovciach nad Bebravou; 
� Beseda o archeológii pre žiakov 6.a 9. Ročníka ZŠ vo Svinnej; 
� Beseda 20.5.2005 ZŠ Svinná pre žiakov 6. a 9. ročníka o archeológii a o ochrane 

archeologických nálezov  v rámci Dňa múzeí; 
� 37. medzinárodná konferencia „Archeológia stredoveku v Chrudimi“ -  prezentácia 

archeologického výskumu v Skačanoch v dňoch 19. – 22.9.2005; 
� Lackovičová: Ochrana kultúrneho dedičstva MPR Trenčín –pre študentov Trenčianskej 

univerzity; 
� Blahová: Bojnice – hradobný múr – prednáška na odbornom seminári v Prešove v rámci 

EKD 09/2005; 
� Blahová: Budova knižnice v Bojniciach – prednáška o výtvarných hodnotách, histórii 

a metodike pamiatkovej obnovy renesančného objektu 07/2005. 
KPÚ Nitra: 
• Hudák, Vydarená, Daňo: Pozitíva ochrany historicko-kultúrnych pamiatok mesta Nitry 

(sprevádzanie študentov Univerzity Komenského v Bratislave pamiatkovo chráneným 
územím Nitry v rámci exkurzie po slovenských mestách v 16.týždni 2005 organizovanej 
MKSR a ZMOS);  

• Daňo: Po stopách našich predkov na vrchu Zobor –Praveké a včasnostredoveké osídlenie 
vrchu Zobor (prezentačná vychádzka spojená s odborným výkladom pre študentov 
Gymnázia v Nitre v mesiaci apríl 2005); 

• Hudák:  Odborný výklad o pamiatkovo chránených budovách v mesta Nitra  (pre študentov 
Gymnázia v Nitre  v mesiaci jún 2005); 

• Husárová, Dudová: Legislatíva v oblasti ochrany pamiatkového fondu (prednáška pre 
členov Reformovanej cirkvi na Slovensku, Komárno, 31.máj 2005); 

• Daňo: Odborný výklad o pamiatkovom fonde mesta Nitry (pre študentov Gymnázia 
v Nitre, november 2005);  

• Bisták, Daňo: Odborný  príspevok: Pramen Lužbetka-prežívajúce posvätné miesto?, 
(sympózium Človek-Sacrum-Prostredie, august 2005); 

• Danieličová: Odborný príspevok: Stredoveká nástenná maľba v kostole sv. Mikuláša v 
Sazdiciach (sympózium  Človek-Sacrum-Prostredie, august 2005); 

• Bisták, Daňo: Archeológia a pamiatkový zákon (prednáška pre poslucháčov archeológie, 
histórie a muzeológie FF UKF v Nitre, december 2005); 

• Daňo, Bisták, Danieličová, Kotruszová: Odborný príspevok: Stredoveká sakrálna stavba 
v Pastovciach, seminár: Oplatí sa chrániť – DEKD Prešov 2005, august 2005); 
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• Daňo: Odborný príspevok: Osídlenie Dolného Poiplia a Dolného Pohronia v praveku 
a stredoveku (sympózium: 3O.medzinárodné sympózium o neskorom  eneolite a staršej 
dobe bronzovej v Čechách , na Morave a na Slovensku, Levice, september 2005). 

KPÚ Žilina: 
� Dudáš, M. : cyklus prednášok „Ľudová architektúra na Slovensku“. Strom života 

a Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Zuberec, marec 2005; 
� Babjaková, Z. : Cyklus prednášok z dejín výtvarnej kultúry na súkromnej Akadémii 

vzdelávania, pobočka Žilina (priebežne počas celého polroku 2005); 
� Dudáš, M. : prednáška „Drevené židovské synagógy na Slovensku“. Medzinárodná 

vedecká konferencia Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov. Častá – Píkla, 
10.-12. máj 2005; 

� Dudáš, M. : prednášky „Základná starostlivosť, ochrana a obnova historických budov Ecav 
na Slovensku“  pre Evanjelickú a. v. cirkev na Slovensku.  Zvolen a Žilina, apríl a jún 
2005; 

� Dudáš, M. : prednášky „Pamiatková ochrana“ pre Slovenskú komoru stavebných 
inžinierov. Bratislava a Žilina, apríl a jún 2005; 

� Dudáš, M. : prednášky „Kultúrne dedičstvo“ pre Žilinskú univerzitu, Fakultu prírodných 
vied, priebežne zimný aj letný semester 2005/06. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Chovanová, Šujanová - Drevárska fakulta TU Zvolen – Historické krovy v centre MPR 

Banská Štiavnica; 
� Chovanová - UMB Banská Bystrica –O činnosti pracoviska KPÚ Banská Štiavnica 

v banskoštiavnickom regióne; 
� Mosný - K histórii Hradu Šášov – Mestské múzeum Žiar nad Hronom – máj 2005; 
� Mosný - História Hradu Ľupča – SOU Podbrezová – máj 2005; 
� Prednáška o ochrane pamiatkového fondu pre synodu reformovanej cirkvi v Chanave, 

september 2005; 
� Chovanová  - Ochrana kultúrneho dedičstva na Slovensku pamiatkový zákon – katedra 

ekomuzeológie UMB Banská Bystrica, február 2005; 
� Chovanová, Šujanová - Návrh ochranného pásma PR Banská Štiavnica, apríl 2005; 
� Chovanová - Ochrana kultúrneho dedičstva na Slovensku, problematika ochrany Banskej 

Štiavnice – envirofilm, máj 2005; 
� Chovanová - Metodika obnovy historických fasád, WORKSHOP „Vápno a vápenné 

technológie“ máj 2005; 
� Chovanová - Metodika obnovy fasád Banská Štiavnica, Radničné Námestie 11, Fakulta 

architektúry STÚ, jún – september 2005; 
� Chovanová - Banská Štiavnica a jej pamiatkové hodnoty, VŠVÚ, október 2005; 
� Chovanová - metodika ochrany historických fasád, TÚ Zvolen, enviromentálna katedra, 

november 2005; 
� Šujanová - Právny rámec ochrany kultúrneho dedičstva v Slovenskom právnom systéme 

TÚ Zvolen enviromentálna katedra, november 2005; 
� Vošková - O činnosti pracoviska KPÚ, fakulta architektúry STÚ, september 2005; 
� Vošková - Banská Śtiavnica, kritériá ochrany územia svetového dedičstva – „Vápno 

a vápenné technológie, september 2005. 
KPÚ Prešov: 
� Semanová E., Zeleň pri drevených sakrálnych stavbách prednáška na seminári o zeleni 

Ladomírová 2005, 2.6.2005 vo Svidníku; 
� Semanová E., Obnova historickej zelene – proces, postup, dokumentácia, prednáška na 

seminári Obsah a rozsah projektovej dokumentácie v sadovníctve  a krajinárstve, 
16.6.2005 v Banskej Bystrici. 

KPÚ Košice: 
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� Sobota: Prednáška Mestský park v Košiciach pre členov Spolku pre skrášľovanie Košíc, 
máj 2005; 

� K. Szabóová: Prednáška Ľudová architektúra a miestne pamätihodnosti, ich obnova a 
využitie vo vidieckom cestovnom ruchu na seminári pre miestnu samosprávu, Žarnov, jún 
2005; 

� Kušnierová: Dve prednášky: Dejiny Rožňavy, Stredoveké nástenné maľby v Gemeri pre 
Univerzitu tretieho veku Bratislava; 

� Gembický: prednáška: Zvony a zvonolejárstvo v Košiciach, podujatie Dejepisného spolku 
v Košiciach v knižnici J.Boccatia, február 2005; 

� Gembický: prednáška Dejiny zvonov a zvonolejárstva, pre univerzitu tretieho veku Košice, 
január 2005; 

� Gembický: prednáška na medzinár.konferencii: Historické zvony v zbierkach múzei na 
Slovensku, publikované v zborníku 5.harang történeti ankét, Budapest 2005, s.24-25; 

� Markušová: Príspevok na medzinárodnom seminári o kultúrnych trasách: Pripravované 
kultúrne trasy na Slovensku – stredoveké nástenné maľby Gemerskej oblasti, sv. Alžbety 
Uhorskej, drevenej sakrálnej architektúry Karpatského oblúka, Luxemburg, apríl 2005; 

� Z. Labuťová: prednáška na medzinárodnej konferencii Súvislosti secesie v Európe, 3. 
októbra 2005, Košice, príspevok Secesia v Košiciach  a Zahlerov dom; 

� Šmelková: prednáška na medzinárodnej konferencii Súvislosti secesie v Európe, 3. októbra 
2005, Košice, príspevok Alexander Baumgarten a rožňavské gymnáziá; 

� Z. Labuťová: prednáška na odbornom seminári pri príležitosti otvorenia Dní kultúrneho 
dedičstva 2005, 8. - 9. septembra 2005, Prešov, príspevok Maléterov dom v Košiciach; 

� Kling: prednáška na odbornom seminári pri príležitosti otvorenia Dní kultúrneho dedičstva 
2005, 8. - 9. septembra 2005, Prešov, príspevok Interiérová výmaľba miestnosti na 
poschodí hlavného traktu meštianskeho domu Letná ul.č. 51 v Spišskej Novej Vsi; 

� Šmelková: prednáška na odbornom seminári pri príležitosti otvorenia Dní kultúrneho 
dedičstva 2005, 8. - 9. septembra 2005, Prešov, príspevok Nález stredovekých nástenných 
malieb v ev. a.v. kostole v Dobšinej; 

� Kušnierová: prednáška na odbornom seminári pri príležitosti otvorenia Dní kultúrneho 
dedičstva 2005, 8. - 9. septembra 2005, Prešov, príspevok Grófska ľadovňa vo Vlachove;   

� Labuťová: prednášková činnosť Fakulta umení TU Košice, zimný semester prednáškový 
cyklus Prehľad umenia 19. storočia, prednáškový cyklus Dejiny užitého umenia; 

� Gembický: prednáška: Zvony a zvonolejárstvo na v liturgickom používaní na Slovensku, 
medzinárodná konferencia „Človek – sacrum a profanum“, Kláštorisko, august 2005 
(zborník v príprave); 

� Pristáš: prednáška Rímska stéla z Košíc pre Dejepisný spolok v Košiciach, jeseň  2005; 
� Varechová: výučba predmetu dejiny umenia na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach 

v školskom roku 2005/2006; 
� odborná prednáška o Mestskom parku v Košiciach, v Maďarkom spolku apríl 2005; 
� Dvorská, Hrabinská, Imlingová, Jarkovský, Mokriš, Varechová, Gdovinová, Ďuránová 

účasť na odbornom seminári v Banskej Štiavnici „Vápno a vápenné technológie“ 
september 2005. 

 
J. Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území) 
� PÚ SR – OVŠS: 

Kalinová, M: Pamiatky v zrkadle archívnych prameňov, Častá, sprevádzanie účastníkov 
konferencie v kostole. 

KPÚ Trnava: 
� Kvetanová –sprevádzanie účastníkov  workshopu „Európske kaštiele, kúrie a zámky 

v 21.storočí“ konanom v Dolnej Krupej po MPR Trnava, 06/2005. 
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KPÚ Trenčín: 
� Sprevádzanie a výklad histórie, ikonografie a kresťanskej liturgie v Rímsko - katolickom 

kostole Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, Uskutočnené: 
06.2005. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Dňa 25. septembra a 1. a 2. októbra 2005 Ing. L. Huňavý, Mgr. A. Paučová, Ing. Arch. S. 

Pavlová, Ing. A. Bystrianska a Mgr. K. Damjanovová sprevádzali záujemcov objektom 
národnej kultúrnej pamiatky zámku Halič. Podujatie bolo spojené s odbornými 
prednáškami. Propagácia podujatia bola uverejnená v týždenníku mesta Lučenec  
„Mestské noviny“ dňa 23. 9. 2005 číslo 26, roč. I.;  

� Mosný: prezentácia NKP Kláštorisko Slovenská Ľupča, celoročne; 
� Mosný: prezentácia NKP Hrad Ľupča, celoročne; 
� Lieskovská: prezentácia MPR Banská Bystrica v rámci medzinárodnej konferencie pre 

ŠVK Banská Bystrica. 
KPÚ Prešov: 
� Koreňová, J.: Sprievodcovská činnosť po  Židovskom suburbiu - 20. 05. 2005 Bardejov; 
� Petranská, D.: Sprevádzanie študentov Združenej strednej školy odevnej v Prešove po 

MPR Prešov; 
� Suchý, Ľ.: Sprevádzanie účastníkov pri príležitosti otvorenia „Dni európskeho kultúrneho   

dedičstva“ v Prešove. Obhliadka Mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov (september 
2005); 

� Glos, P.: Sprevádzanie záujemcov pri príležitosti otvorenia „Dni európskeho kultúrneho   
dedičstva“ v Prešove. Obhliadka Mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov (september 
2005). 

 
9. Komisie pri PÚ SR a MK SR: 
 
a) Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
Zasadnutia: 4 
Riešené problémy: 16 
 
a) Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)  Komisia pre posudzovanie zásad ochrany pamiatkových území 
Zasadnutia: 2 
Posudzované materiály: 5 
 
c) Odborno - metodická komisia  
Zasadnutia:               11 
Stanoviská k výsledkom výskumov:        68 
Posudky o odbornej spôsobilosti:           5 
Posudzované metodické a odborné materiály:     12 

Počet zasadaní komisie:  17 
Počet posudzovaných návrhov celkom:  222 
- z toho návrhov na vyhlásenie   111 
-            návrhov na zrušenie ochrany  86 
-   iné (zúženie, rozšírenie ochrany)  25 
Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP a pamiatkové územia 91 
Počet odsúhlasených zrušení ochrany  65 
Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP  20 
Počet neodsúhlasených zrušení   21 



 91 

 
d)  Reštaurátorská komisia 
Zasadnutia:                2 
Celkový počet posudzovaných odborných dokumentácii  12 
 
e) Vedecká rada PÚ SR 
Zasadnutia: 0 
Riešené problémy:              0 

 

Krajská 
pamiatková 
komisia 

Zasadnuti
a 
   

Riešené 
problém
y  
 

Krajská subkomisia 
pre ochranu 
kultúrneho dedičstva 

Zasadnuti
a 
 

Riešené 
problémy 
   

KPÚ Bratislava 0 0 KPÚ Bratislava 0 0 
KPÚ Trnava 1 2 KPÚ Trnava 2 2 
KPÚ Trenčín 2 2 KPÚ Trenčín 8 7 
KPÚ Nitra 0 0 KPÚ Nitra 0 0 
KPÚ Žilina 1 2 KPÚ Žilina 0 0 
KPÚ B. Bystrica 0 0 KPÚ B. Bystrica 2 2 
KPÚ Prešov 4 10 KPÚ Prešov 1 2 
KPÚ Košice 2 7 KPÚ Košice 2 25 
SPOLU 10 23  15 38 
 
10. Sekcie PÚ SR: 
 
 
Sekcie 

Zasadnutia 
 

Sekcia archeológie 2 
Sekcia historickej zelene 1 
Sekcia hrady a fortifikácie 0 
Sekcia kaštiele a kúrie 1 
Sekcia ľudovej architektúry 1 
Sekcia sakrálnej architektúry 1 
Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 0 
Sekcia technických pamiatok 0 
Sekcia pamiatok histórie 0 
Sekcia výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 2 
Sekcia pamiatkových území 0 
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Vyhodnotenie činnosti Chemicko – technologického oddelenia PÚ SR v roku 2005: 
A. Realizované akcie 
 
číslo 
akcie 

lokali ta objednal názov akcie  faktúra 
č.  

 suma 
Sk 

1/05 Tonkovce Šipoš Stanovenie obsahu vlhkosti a koncentrácie 
vodorozpustných solí   

001 05 
109/OF 

2 700 

2/05 Iliašovce Šmigrovský Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
polychrómie z rokokového organu  

010 05 
109/OF 

3 500 

4/05 Kremnica MMM Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
polychrómie z oltárika 

003 05 
109/OF 

6 900 

5/05  Hebertová Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
farebných vrstiev z olejomaľby na plátne 
"Zoslanie Ducha svätého“ 

006 05 
109/OF 

3 900 

6/05   Hebertová Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
farebných vrstiev z olejomaľby na plátne "sv. 
Anna“ 

00705 
109/OF 

2 600 

7/05 Košice Holomáň Mestský úrad, Staré mesto, rozbor omietok  002 05 
109/OF 

8 300      

9/05 Poprad-
Veľká 

Siváň Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
polychrómie z boč. oltára P. Márie 

008 05 
109/OF 

7 800 

10/05 Spišská 
Kapitula 

Siváň Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
polychrómie z boč. oltára sv. Kríža 

009 05 
109/OF 

2600 

11/05 Bratislava Viglašová Stanovenie obsahu vlhkosti a koncentrácie 
vodorozpustných solí z Laurinskej 18 

011 05 
109/OF 

650 

14/05   Chovanová Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
polychrómie z tab. maľby Madony  

053 05 
109/OF 

5 400 

16/05 Bratislava  Černák Rozbor omietok z kostola a kláštora Klarisiek.  005 05 
109/OF 

3 600 

 18/05 Poprad-
Veľká 

Svetková Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
z olejomaľby Piety, oltár Sedemb.P.Márie 

017 05 
109/OF 

1 300 

 19/05 Klčov Svetková Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
z olejomaľby Piety, oltár P.Márie 

016 a 
023 05 
109/05 

14 100 

 21/05  Chovanová Rtg tabuľovej maľby 004  05 
109/OF 

750 

22/05 Bojnice Holomáň Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
farebných vrstiev z nástenných malieb v 
kostole 

013 05 
109/OF 

2 600 

25/05   Getzová  Rtg olejomaľby 012 05 
109/OF 

1 200 

26/05 Bratislava Pichová Stanovenie obsahu vlhkosti, solí, vodivosti 014 05 
109/OF 

4 300 

27/05 Topoľníky Pichová Stanovenie obsahu vlhkosti a koncentrácie 
vodorozpustných solí  

015/ 05 
109/OF 

3 300 

29/05 Brehov KVZ Invest Stanovenie obsahu vlhkosti a koncentrácie 
vodorozpustných solí  

018 05 
109/OF 

3 150 

30/05 Bratislava Kočan Stanovenie obsahu vlhkosti a solí 019 05 
109/OF 

2 000 

31/05 Mariánka Pichová Stanovenie obsahu vlhkosti, solí, vodivosti 025 05 
109/OF 

6 400 

32/05 Piešťany PR Trnava Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
z olejomaľby od A.Muchu 

021 05 
109/OF 

6 176 

33/05   Zobač  Rtg olejomaľby 020 05 
109/OF 

 600 

34/05   Schomburg Stanovenie obsahu vlhkosti a elektrickej 
vodivosti  

024 05 
109/OF 
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35/05   Schomburg Stanovenie obsahu vlhkosti a elektrickej 
vodivosti  

024 05 
109/OF 

 

37/05 Bratislava Šmigrovský Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
polychrómie z oltára p.Márie z kostola Filipa 
a Jakuba 

033 05 
109/OF 

17 600 

38/05  Dorica Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
z olejomaľby od Mednyanszkeho 

026 05 
109/OF 

1 200 

39/05  Bučko Stanovenie obsahu vlhkosti 022 25 
109/OF 

250 

40/05  Schomburg Stanovenie obsahu vlhkosti a solí  024 25 
109/OF  

2 500 

41/05 
 

Bratislava Šurín  Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek far. 
vrstiev  z nástennej maľby v kaplnke 
sv.J.Almuzníka v Dóme sv. Martina 

036 05 
109/OF 

4 200 

42/05 
 

Bratislava School 
House 

Stanovenie obsahu vlhkosti a solí z objektu na 
Ventúrskej ul.  

028 25 
109/OF  

1 150 

43/05 
 

Sp.Nová 
Ves 

Keim Stanovenie obsahu vlhkosti a solí z objektu na 
Zimnej ul.  

027 25 
109/OF  

2 250 

44/05 
 

Šamorín Molnár Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
polychrómie zo súsošia P.Márie 

029 05 
109/OF 

2 400 

45/05 
 

 Bučko Stanovenie obsahu vlhkosti 030 25 
109/OF 

200 

46/05 
 

 Schomburg Stanovenie obsahu vlhkosti a solí  046 25 
109/OF  

 

47/05 
 

Nitra TU 
Bratislava 

Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
omietok z Piarist ického kostola. 

041 05 
109/OF 

5 150 

48/05 
 

Belá Bako Prieskum drevených konštrukčných prvkov 
kaštieľa 

039 05 
109/OF 

8 000 

49/05 
 

 Hebertová Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
farebných vrstiev z ikony Pantokrátor 

034 05 
109/OF 

2 400 

50/05 Peč. Nová 
Ves 

Balážiková Rozbor dreva z bočných oltárov r.k.kostola sv. 
Ondreja 

032 05 
109/OF 

900 

51/05 
 

Trenčín Krajčo Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
z olejomaľby z Piarist ického kostola 

043 05 
109/OF 

5 500 

52/05 
 

Bojnice Holomáň Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
farebných vrstiev z fasády kaplnky  

040 05 
109/OF 

3 600 

55/05 
 

 Lukačovič Stanovenie obsahu vlhkosti    031 05 
109/OF  

350 

56/05 
 

Bratislava Pichová Stanovenie obsahu vlhkosti    042 05 
109/OF  

 

57/05 
 

Bratislava Kláštor 
kapucínov 

Stanovenie obsahu solí z objektu kláštora  038 05 
109/OF  

500 

58/05 Bratislava Keim Stanovenie obsahu vlhkosti a solí  037 05 
109/OF  

 

59/05 
 

Bojnice Keim Stanovenie obsahu vlhkosti a solí z knižnice  037 05 
109/OF  

3 600 

61/05 
 

Bratislava  Sabo Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
umelého mramoru v kaplnke sv.J.Almužníka 
v Dóme sv. Martina 

035 05 
109/OF 

2 100 

62/05 
 

Prievidza Pichová Stanovenie obsahu vlhkosti  z Piarist ického 
kostola  

042 05 
109/OF  

2 300 

63/05 Trnava Plekanec Kostol Klarisiek, nást.maľby 057 05 
109/OF 

8 000 

64/05 Ľupča Dorica Hrad Ľupča, Gizelina miestnosť 055 05 
109/OF 

2 700 

65/05 
 

Dunajská 
Streda 

Šmigrovský Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
polychrómie z hlavného oltára Nanebovzatia 
P.Márie   

048 05 
109/OF 

16 100 
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67/05 
 

Trnava Pichová Stanovenie obsahu vlhkosti  a vodivosti  054 05 
109/OF  

 

68/05 
 

Levoča Janovská Rozbor mált z bašty hradobného systému 052 05 
109/OF 

8 000 

69/05 Bardejov Cáp Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
nástennej maľby z radnice 

062 05 
109/OF 

6 400 

70/05 
 

 Kocka Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
z olejomaľby   

049 05 
109/OF 

3 900 

71/05 B.Štiavni- 
ca 

Pichová Stanovenie obsahu vlhkosti,  ŠUBA   054 05 
109/OF  

2 100 

72/05  Ondruška Fyzikálno-chemický  prieskum vzoriek 
z olejomaľby na kovovej podložke  

044 05 
109/OF 

2 600 

73/05  Schomburg Stanovenie obsahu solí a vlhkosti    046 05 
109/OF 

  

74/05  Schomburg Stanovenie obsahu solí a vlhkosti    046 05 
109/OF 

2 000  

75/05  Schomburg Stanovenie obsahu solí a vlhkosti     047 05 
109/OF 

3 150  

76/05  Ilavská Rtg ikony na dreve 045 05 
109/OF 

300  

79/05 Pezinok Art ROPO Stanovenie obsahu solí a el. vodivosti     050 05 
109/OF 

500  

80/05 Bardejov Keim Stanovenie obsahu solí a vlhkosti     05105 
109/OF 

2 700  

81/05 Lukov Harčár Lukov-Venecia, NKP kostol - prieskum dreva 067 05 
109/OF 

6 500 

83/05 Jabloňov-
ce 

Dravecký Stanovenie obsahu solí a vlhkosti    056 05 
109/OF 

1 500 

84/05 Šalgovce Albacorn Stanovenie obsahu solí a vlhkosti    058 05 
109/OF 

500 

85/05  Schomburg Stanovenie obsahu solí a vlhkosti    061 05 
109/OF 

2000 

87/05 Bratislava STU Ba Rozbor vzorky vody 060 05 
109/OF 

750 

88/05 Stupava Pichová kaštieľ - stanovenie obsahu solí a vlhkosti    064 05 
109/OF 

12 300 

89/05 Bratislava Pichová Rača, RD - stanovenie obsahu solí a vlhkosti    059 05 
109/OF 

450 

90/05 Pezinok STO-
Vlčková 

Malokarpatské múzeum - stanovenie obsahu 
solí a vlhkosti 

063 05 
109/OF 

4 500 
 

91/05 Košice Lipták Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z fasády 
na Hlavnej 58 

074 05 
109/OF 

32 100 

94/05 Bratislava SNM Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
polychrómie zo sochy a sklomaľby 

069 05 
109/OF 

13 300 

95/05 Marianka Pichová Stanovenie obsahu vlhkosti    064 05 
109/OF 

 

96/05 Malá 
Mača 

Pichová kostol - Stanovenie obsahu vlhkosti    064 05 
109/OF 

 

97/05 Bratislava Matuška Pribišova ul. - Stanovenie obsahu vlhkosti    065 05 
109/OF 

100 

98/05 Košice Balážiková Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
z nástennej maľby v kostole Dominikánov 

066 05 
109/OF 

5 400 

100/05 Nové 
Zámky 

Pichová Františkánsky kostol, Stanovenie obsahu 
vlhkosti    

068 05 
109/OF 

1 500 

101/05 Bratislava Višváder Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
z podjazdu a fasády Starej radnice 

071,076 
05 
109/OF 

14 400 

103/05 Bratislava Naxys Vila Slavín, Stanovenie obsahu  vlhkosti 073 05 200 
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109/OF 
104/05  Cáp Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z 

olejomaľby na plátne 
070 05 
109/OF 

1 300 

105/05 Košice Holomáň Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z fasády 
Mäsiarska ul. 

072 05 
109/OF 

1 300 

106/05 Bratislava Birkušova Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
hrobových textílií, Dóm Sv.Martina 

078 05 
109/OF 

1 600 

107/05 Bratislava Birkušova Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
hrobových textílí z archeolog. výskumu 

079 05 
109/OF 

4 000 

108/05  Chovanová olejomaľba, RTG 075 05 
109/OF 

900 

109/05 Bratislava Pichová Vajnory, ĽD, Stanovenie obsahu vlhkosti 083 05 
109/OF 

2 200 

110/05 Svinia Holomáň Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z fasády 
zvonice  

085 05 
109/OF 

9 400 

111/05 Martin Kočan kaštieľ Sv.,Petra, Stanovenie obsahu solí a 
vlhkosti    

077 05 
109/OF 

1 000 

112/05 Rožňava Koreň Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z oltára 
ev.kostola  

080 05 
109/OF 

1 200 

113/05 Trnava Pichová Šandorov dom, Stanovenie obsahu vlhkosti    091 05 
109/OF 

500 

114/05  Schomburg Stanovenie obsahu solí a vlhkosti    084 05 
109/OF 

500 

115/05 Predmier Ovsianka Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek zo 
sochy Sv.Jána Nepomuckého 

082 05 
109/OF 

1 400 

116/05 Bratislava Mýtnik, 
Flaugnatt i 

Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
nástennej maľby z klenby sakrist ie, Dóm 
Sv.Martina 

081 05 
109/OF 

2 400 

121/05 Bratislava Pichová Stanovenie obsahu solí a vlhkosti, Kapitulská 1 097 05 
109/OF 

 

125/05  Schomburg Stanovenie obsahu solí a vlhkosti    086 05 
109/OF 

1 500 

131/05 Bratislava Pichová SAV, Elektrotech.ústav, Stanovenie obsahu a 
vlhkosti    

097 05 
109/OF 

3 700 

132/05 Liptovská 
Osada 

RKFÚ Prieskum drevených lavíc, r.kat.kostol 090 05 
109/OF 

2 500 

133/05 Liptovský 
Mikuláš 

 Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
z plastiky z galérie   

088 05 
109/OF 

6 000 

134/05 Červený 
Kameň 

Janšto Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek omietok 
z fasády jazdiarne na hrade Červený kameň 

092 05 
109/OF 

3 900 

135/05 Liptovský 
Mikuláš 

 Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
olejomaľby, galéria P.Bohúňa 

089 05 
109/OF 

2 400 

138/05 Bojnice Okša Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek 
z okenného ostenia zámoku 

093 05 
109/OF 

1200 

140/05 Trenčín Chovanová Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek – dva 
obrazy z Trenč.múzea 

096 05 
109/OF 

6 200 

141/05 Bratislava Pichová Panská ul., Stanovenie obsahu vlhkosti 095 05 
109/OF 

2 000 

142/05 Bratislava Inprexreal Prieskum vzorky dreva z krovu budovy letiska  094 05 
109/OF 

400 

 



 96 

B.  Akcie pre ORA Bratislava, ORA Levoča, metodická pomoc PÚ a KPÚ 
 
číslo 
akcie 

lokalita objednal názov akcie  

3/05   Vydrník  ORA Le Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z oltárnych obrazov z r.k. 
kostola Šimona a Júdu.   

8/05  Sv. Jur ORA Ba Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z Víťazného oblúka z r.k. 
kostola sv. Juraja 

12/05 Nižná 
Šebastová 

ORA Le Fyzikálno-chemický prieskum  z boč. oltára sv.J.Nepomuckého 
z kostola a kláštora  

13/05 Nižná 
Šebastová 

ORA Le Fyzikálno-chemický prieskum  z boč. oltára P.Márie z kostola a 
kláštora  

20/05  Levoča ORA Le Fyzikálno-chemický prieskum  z   oltára sv. Alžbety z r.k. 
kostola sv. Jakuba  

36/05  Bytča KPÚ   
Žilina 

Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek mált z archeologického 
výskumu kostola  Všetkých svätých  

53/05 Spišská 
Kapitula 

ORA Le Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z nástennej maľby 
z katedrálneho kostola    

54/05  Poprad- 
Veľká 

ORA Le Fyzikálno-chemický prieskum  z boč. oltára sv. Mikuláša z r.k. 
kostola sv. Jána Evanjelistu  

60/05 Necpaly ORA BA Fyzikálno-chemický prieskum  vzorky z Thurzovho oltára 
z ev.a.v. kostola   

66/05 Spišská 
Sobota 

ORA Le Fyzikálno-chemický prieskum  z boč. oltára sv. Mikuláša z r.k. 
kostola sv. Juraja 

77/05 Trnava ORA Ba Fyzikálno-chemické prieskum vzoriek konštrukčných prvkov 
objektu „Kačerák“ 

86/05 Ban. 
Štiavnica 

ORA Ba Posúdenie súčasného stavu a prieskum kaplnky Ukladania do 
hrobu 

92/05 Bzince pod 
Javorinou 

KPÚ 
Trenčín 

Stanovisko k postupu reštaurovania pomníka Ľ. Podjavorinskej 

93/05 St. Smokovec PÚ SR Prieskum drevených konštrukcií vily Alica 
102/05 Banská 

Štiavnica 
KPÚ BB, 
prac. BŠ 

Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z objektu Remeselnícka 5 

117/05 Koš VŠVU Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek zo sochy Madony 
s Ježiškom, kostol  

118/05 Koplotovce VŠVU Fyzikálno-chemický prieskum vzorky z večného svetla z kostola 
Navštívenia P.Márie 

119/05 Jazernica ORA Ba Fyzikálno-chemický prieskum  
120/05  ORA Ba Stanovenie odpariteľnosti toluénu 
124/05 Jur pri 

Bratislave 
ORA Ba Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek polychrómie na rebrách 

klenby farského kostola  
126/05 Kremnica KPÚ BB Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek mált z Hornej brány 

opevnenia v Kremnici 
136/05 Veľká 

Lomnica 
VŠVU Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek dreviny z oltára sv. 

Kataríny Alexandrijskej 
137/05 Ďolný Kubín VŠVU Fyzikálno-chemický prieskum vzorky z olejomaľby na dreve 

Sv. Anna Samotretia  
139/05 Koš VŠVU Fyzikálno-chemický prieskum vzorky z plastiky Ježiška 
143/05 Horné 

Vestenice 
KPÚ Vyjadrenie ku oprave veže kostola 
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C.  Projekty 
ROCEM, výskum románskeho cementu 
Pokračujú práce v rámci riešenia medzinárodného projektu EVK4-CT-2002-00084 ROCEM: 
literárna rešerš a preklady historickej literatúry, vyhľadávanie objektov s použitou 
technológiou a odber vzoriek románskeho cementu v teréne, zabezpečovanie a nákup 
potrebného laboratórneho vybavenia a chemikálií, analýzy odobratých vzoriek 
a vyhodnocovanie výsledkov.  
V rámci projektu boli realizované tri zahraničné pracovné cesty: účasť na pracovnom stretnutí 
riešiteľov projektu v Litomyšli 23-26.2.2005 v Bradforde 4-10.9.2005 a pracovné stretnutie 
vo Viedni 3-4.5.2005.   
  
Kultúrny grant Japonska  
Úspešne bola ukončená dodávka technologických zariadení v celkovej výške 15 mil. Sk 
Japonského kultúrneho grantu pre Pamiatkový úrad SR: v rámci grantu pracovníci CHTO 
zabezpečovali spracovávanie podkladov, prípravu  korešpondencie, vybavenie colnej 
deklarácie a dovozu zariadení z colného skladu, úpravu miestnosti pre inštaláciu 
elektrónového mikroskopu, zabezpečenie tlakovej nádoby s argónom a pravidelných  
dodávok tekutého dusíka. Sprevádzanie a výpomoc zahraničným odborníkom vykonávajúcim 
inštaláciu zariadení (p. Tonooka - Mitsubishi Japonsko, Ing Vlček a Ing. Klepáček – JEOL 
Praha, p. Lemesle – JEOL Paris). Po inštalácii zariadení a uvedení do prevádzky pracovníci 
CHTO absolvovali zaškolenie pre prácu s SEM-EDS.    
  
 
 D.  Iná odborná činnosť 
Mgr. M.Stillhammerová: odborná prednáška na tému „O výrobe zelenej farby v Španej 
Doline“, odprednášaná v rámci seminára Z histórie medenorudného baníctva 
v banskobystrickom regióne, ktorý sa konal v Španej Doline 23-24. júna 2005.  
 
Ing. D. Cebecauerová: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania: 
prednášky a skúšky pre 4.ročník: „Historické drevo a jeho povrchové úpravy“.   
 
Ing. D. Cebecauerová: „Záchrana nástenných malieb v kostole svätého Ducha v Žehre“ – 
príspevok Pamiatky a múzeá 1/05 
 
„Malachite pigment of spherical particle form“, G.Heydenreich, M.Spring, 
M.Stillhammerová, C.Pina. Článok v zborníku 14th triennal ICOM meeting, The Hague, 
september 2006, Vol.I, p.480-488.  
Ing. D.Cebecauerová: príspevok na tému Fyzikálno-chemický prieskum vzoriek z objektu 
Remeselnícka 5 v Banskej Štiavnici, odprednášaný na seminári „Vápno a vápenné 
technológie pri obnove pamiatok“, september 2005, Banská Štiavnica.      
 
Ing. D.Cebecauerová:  príspevok na tému Výsledky niektorých analýz omietok a mált 
z oblasti Banskej Štiavnice, odprednášaný na seminári „Vápno a vápenné technológie pri 
obnove pamiatok“, september 2005, Banská Štiavnica.      
Mgr. M. Stillhammerová: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra 
reštaurovania: prednášky pre študentov 2. ročníka „Stavebné materiály historických objektov“  
Japonský kultúrny grant a Medzinárodný projekt ROCEM – informačné panely ku akcii 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku, november 2005 
 
Reštaurátorská komisia  - Ing. Cebecauerová 
 
Spolupráca  s vedeckými a odbornými inštitúciami:  
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Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava 
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie, Bratislava  
STOP, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 
Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl 
Universität für Angewandte Kunst, Institut für Silikatchemie und Archeometrie, Viedeň,  
Rakúsko 
Institute of Catalysis and Surface Chemistry, PAS, Krakov, Poľsko 

PREHĽAD REALIZOVANÝCH  AKCIÍ ORA BRATISLAVA ZA ROK 2005  

1.  20 107/03/B Ev.a.v. Necpaly Hlavný oltár   /dokončenie 
2.  20 105/03/B Gréckokat.farnosť Brežany Ikonostas -III.etapa 
3.  20 115/04/B Gréckokat.farnosť Lukov Ikonostas - II.etapa 
4.  20 121/04/B .farnosť Šmigovec Ikonostas - II.etapa 
5.  20 125/05/B Biskupstvo Nitra 2 sochy 
6.  20 114/04/B Rehoľa men.bratov 

frant.BA 
Oltár Piety Beckov  II.etapa 

7.  20 123/05/B Rkt.farnosť Mošovce Got.oltár Jazernica  -I.etapa 
8.  20 120/04/B Rehoľa men.bratov 

frant.BA 
Kamenný portál Pruské  -
II.etapa 

9.  20 126/05/B Ev.a.v. Rejdová Kazateľnica a krstiteľnica  
dokonč, 

10. 20 126/05/B Greckokat.farnosť Stakčín Ikonostas Jalová –I.etapa 
11. 20 118/04/B Rkt.farnosť Svätý Jur Klenbové rebrá kostola 

sv.Juraja 
12. 20 122/04/B Gréckokat.farnosť 

N.Polianka 
Ikonostas  - I.etapa 

13. 20 127/05/B Rkt.farnosť Brezová 
p/Bradlom 

Oltár sv.Augustína   -I.etapa 

14. 20 117/04/B Rkt. farnosť  B.Štiavnica Kamenný reliéf z Kalvárie  -
II.et 

PREHĽAD REALIZOVANÝCH AKCIÍ ORA LEVO ČA ZA ROK 2005 

P.č. Číslo akcie Názov akcie 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

50009/91/AB 
50092/97/AB6 
50111/98/B/2 
50115/99/AB1 
50126/99/AB5 
50130/00/AB4 
50135/00/AB2 
50138/00/B/1 
 
50163/02/AB1 
50164/02/AB1 
50166/02/AB1 
50167/03/AB 
50181/04/AB2 
50182/04/AB1 
50183/04/B/1 
50184/04/AB 

Arcibiskupstvo Trnava 
Obrazy, Poprad 
Ikonostas, Zemplínska Široká 
Oltár smrti P.Márie, Sp.Štvrtok 
Ikonostas, Potoky 
Mauzóleum Andrássyho, Trebišov 
Veža, kostol sv.Jakuba, Levoča 
Juž.nárožie s balustrádou, kostol sv.Jakuba, Levoča 
Oltár Narodenia, Levoča 
Immaculata, Poprad-Stráže 
Brezovička 
Oltár sv.Mikuláša, Sp.Sobota 
Immaculata, Spišské Podhradie 
Obraz, Kremnica 
Štuko, Prešov, Hlavná 108 
Kostol Rákoš 
Žertvenik, Porostov 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

50185/04/AB1 
50187/04/B/1 
50189/04/AB1 
50190/04/AB1 
50191/04/AB1 
50192/04/AB1 
50193/05/AB1 
50197/05/B/1 
50200/05/B/1 
50202/05/A 
50203/05/B/1 
50204/05/A 

Radnica, Levoča 
Obrazy, Vydrník 
Oltáre, Nižná Šebastová 
Epitaf, RKFÚ Levoča 
Oltár sv.Alžbety, RKFÚ Levoča 
Korunovanie, Sp.Kapitula 
Pomníky, Poprad 
Strop, Banská Štiavnica 
Sobášny palác, Bytča 
Mangeľ, Hranovnica 
Múzeum, Humenné 

PREHĽAD REALIZOVANÝCH AKCIÍ ORA BANSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2 005 

Č.akcie Názov 

40104/05/A prieskum 

40105/05/B Štátna vedecká knižnica, arkier Banská Bystrica 

40106/05/B Pamätník SNP, Špania Dolina 
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Zoznam skratiek použitých v rozboroch za rok 2005 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
OVŠS    odbor výkonu štátnej správy 
OdPA    oddelenie pamiatok architektúry 
OdVTM  oddelenie výskumu, teórie a metodológie 
OdPÚ    oddelenie pamiatkových území 
OdVP    oddelenie výtvarných pamiatok 
OdGD    oddelenie grafickej dokumentácie 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
OdAIS    oddelenie automatizovaných informačných systémov 
OdÚZPF  oddelenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
OOA    odbor osobitného archívu 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
GIS    geografický informačný systém 
NKP    národná kultúrna pamiatka 
NhNKP  nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
PO    pamiatkový objekt 
PP    pamiatkový predmet 
AL    aktualizačný list 
MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
T    termín 
Z    zodpovednosť 
S    spolupráca 
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8.8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2005 
1. Hodnotenie hlavnej činnosti úradu v roku 2005 
 

V priebehu roku 2005 vykonával Pamiatkový úrad SR ako aj jednotlivé krajské 
pamiatkové úrady svoje základné úlohy v zmysle Zákona NR SR č. 49/2002  Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2005, ktorý bol schválený 
MK SR v januári 2005. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný na jednotlivé odbory 
centra PÚ SR ako aj na KPÚ. Prioritou v činnosti bolo plnenie úloh stanovených v Uznesení 
vlády SR č. 366 z 10. mája 2005 k analýze vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok 
na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu, týkajúcich sa najmä Revízie ÚZPF, 
Revízie pamiatkových zón, racionalizácie výkonu štátnej správy a budovania Geografického 
informačného systému pamiatkového fondu vo väzbe na informačné systémy cestovného 
ruchu. 

  
Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2004 sa uskutočnil 20.4.2005. 

Počas verejného odpočtu bola okrem celej činnosti úradu prezentovaná aj „Výročná správa 
činnosti PÚ SR za rok 2004“, „ Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 
1996 – 2000“ ako aj zborník Monumentorum tutela / Ochrana pamiatok č. 15, venovaný 
problematike zachovania autenticity a integrity pamiatkového fondu s osobitným dôrazom na 
lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva. Zborník bol vydaný PÚ SR s príspevkom 
Ministerstva kultúry SR a sú v ňom publikované prednášky účastníkov seminárov 
„Monitoring svetového dedičstva“ ( Banská Štiavnica 6.-7.10.2004) a „ Problematika 
zachovania autenticity a integrity so zvláštnym dôrazom na ohrozenú ľudovú architektúru 
a osobitne na lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva“ ( Chvojnica pri Prievidzi 3.-
5.11.2004).  

 
Ťažisko prác v roku 2005 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, vydávaním rozhodnutí a stanovísk ku jednotlivým 
požiadavkám oprávnených osôb a v zmysle zákona č.479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov. Uvedeným zákonom, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. 11. 2005, boli novelizované niektoré ustanovenia zákona č.  49/2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu. V sledovanom období  vydal PÚ SR a KPÚ celkovo 6 817 
rozhodnutí a záväzných stanovísk a 12 199 odborných stanovísk. 

 
V kontexte výkonu štátnej správy PÚ SR - Odbor preskúmavania rozhodnutí v správnom 

konaní -  spracoval: 
- Usmernenie o postupe krajských pamiatkových úradov pri rozhodovaní o opatreniach 

na nápravu v zmysle  zákona NR SR č. 49/2002 Z .z. o ochrane pamiatkového fondu 
- Usmernenie – výroková časť rozhodnutia o uložení opatrení na nápravu. 
- Usmernenie k podávaniu oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu 

Poškodzovania a znehodnocovania kultúrneho dedičstva 
- Usmernenie k zákonu č.479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov 

- Usmernenie o vykonávaní štátneho dohľadu nad zabezpečením ochrany pamiatkového 
fondu v zmysle § 9, § 11, § 12, § 32 a § 33 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu.  

Aktualizovaná bola „ Metodická pomocná inštrukcia k výkonu špecializovanej štátnej 
správy na ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk pri uplatňovaní 
zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu“. 



 102 

Dňa 26.4.2005 sa konala Riaditeľská rada, ktorej hlavným bodom programu bolo 
prejednanie vzniknutých problémov v správnom konaní medzi krajskými pamiatkovými 
úradmi a Odborom preskúmavania rozhodnutí PÚ SR v správnom konaní. V záujme 
realizovať výkon štátnej správy na zverenom úseku ochrany pamiatkového fondu v SR sa 
uskutočnilo viacero odborných stretnutí na úrovni odborných sekcii PÚ SR, kde sa 
konzultovali  konkrétne prípady problematických riešení výkonu štátnej správy. PÚ SR 
spracoval „Kritéria pre posudzovanie vecí na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky, na 
zmenu a zrušenie vyhlásenia“. 

 
Krajské pamiatkové úrady aktívne spolupracovali s jednotlivými obcami a mestami pri 

vytváraní a odbornom vedení evidencií pamätihodností v zmysle § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu. 

 
Aj pre rok 2005 zostala ťažiskovou úlohou revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu a revízia pamiatkových území. V rámci prvej úlohy sa v januári 2005 uskutočnila 
väčšina sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch uskutočnených revízií za r.2004 
tak, aby bolo možné optimalizovať nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie 
v roku 2005. Pripravený bol harmonogram činnosti na  rok 2005 tak, aby  sa  ukončila revízia 
v rámci  zostávajúcich sídiel (okrem sídla Bratislava a Košice) a v okresoch s vysokou 
spracovanosťou aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok.   
 

 Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci 
nového Súpisu pamiatok Slovenska (prioritne sídla a okresy Martin, Levoča a Ružomberok, 
ale aj sídla a okresy Trnava, Trenčín, Prievidza, Myjava, Nitra, Žilina, Bytča, Kysucké Nové 
Mesto), napriek skutočnosti, že v rámci kultúrnych aktivít na rok 2005 nebola PÚ SR 
schválená požadovaná suma 1,5 mil. Sk na vydanie prvých dielov Súpisu pamiatok 
Slovenska. V mesiaci september 2005 navštívila GR PÚ SR Dr. Kosová a námestník GR 
Mgr. Katkin primátorov miest Trnava, Prievidza, Martin, Bytča a Ružomberok s cieľom 
prerokovania vzájomnej spolupráce pri vydávaní jednotlivých dielov Súpisu pamiatok 
Slovenska.   

 
Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2005 revízia pamiatkových území, zameraná v tejto 

etape najmä na spracovávanie návrhov na zmeny vymedzení územia, zrušenia pamiatkovej 
ochrany vytipovaných pamiatkových zón a spracovávanie s nimi súvisiacich návrhov 
ochranných pásiem NKP. V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2005  MK SR 
schválilo PÚ SR 1 000 000 Sk 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 Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Špania Dolina, Spišská Kapitula a Košice, spracované v r.2004, boli 
pripomienkované a následne schválené Komisiou pre posudzovanie zásad ochrany 
pamiatkových území.   

 
PÚ SR pokračoval s realizáciou projektu „Celoslovenské zmapovanie a výskum vitráží“. 
 
V rámci plnenia ostatných úloh PÚ SR v rámci PHÚ 2005 sa činnosť v oblasti ochrany 

lokalít Svetového kultúrneho dedičstva zamerala na spracovanie periodickej správy sekcia II. 
o stave zachovania jednotlivých lokalít Svetového dedičstva. PÚ SR s podporou Centra 
Svetového dedičstva zorganizoval v dňoch 14. – 15. 4. 2005  v Levoči medzinárodný seminár 
„ Spracovanie periodických správ, sekcia II.“ pre región centrálnej a juhovýchodnej Európy. 
V oblasti prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality  sa činnosť zamerala 
najmä na prípravu nominačného projektu „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom 
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oblúku“ a prípravu nominačného projektu „Limes Romanus – rímske pamiatky na 
Slovensku“. V súvislosti so zamýšľanou nomináciou pamiatok Veľkej Moravy Českou 
republikou a Slovenskou republikou na zápis do Zoznamu svetového dedičstva sa uskutočnilo 
v mesiaci apríl pracovné stretnutie na Ministerstve kultúry ČR v Prahe a viacero spoločných 
pracovných stretnutí v Mikulčiciach (ČR) a Kopčanoch (SR). 
 

PÚ SR vypracoval poklady pre prípravu nového internetového portálu PÚ SR 
(www.pamiatky.sk). Pripravil výstavu „ Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“, ktorá bola 
prezentovaná v rámci podujatia Nostalgia Expo v decembri 2005. 
 

PÚ SR zorganizoval konferenciu „ Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, 
ktorá sa konala v dňoch 10. – 12. 5. 2005 v Častej. Výsledkom konferencie je zborník 
Monumentorum tutela/Ochrana pamiatok č.16, v ktorom sú publikované prednášky 
účastníkov a ktorý bol taktiež prezentovaný počas podujatia Nostalgia Expo v decembri 2005.  
  

Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci PHÚ na rok 
2005 a v Uznesení vlády č. 366/2005, boli splnené. Úloha PHÚ č.12 b/2005- interný odborný 
seminár „ Prieskumné metódy a ochrana historického dreva v pamiatkovej ochrane“ nebola 
realizovaná vzhľadom na  neschválenie f inančných prostriedkov MK SR v rámci kultúrnych 
aktivít na rok 2005 na tento projekt. 
 
 V mesiacoch august až október 2005 vykonala na krajských pamiatkových úradoch  a na 
Pamiatkovom úrade kontrolná skupina Sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky 
kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v II. štvrťroku 2005 a 
kontrolu dodržiavania právnych predpisov pri výkone štátneho dohľadu, resp. inšpekcie 
vybranými ministerstvami a príslušnými orgánmi špecializovanej štátnej správy. 
Kontrolovaným obdobím bola doba od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2005.Vykonanou kontrolou 
nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
ani interných predpisov, vydaných na ich základe.  
 
 V roku 2005 PÚ SR uskutočnil v kontexte výkonu štátnej správy kontrolu: 
- výkonu štátnej správy a odbornometodickej činnosti na KPÚ Bratislava 
- výkonu štátnej správy pri vydávaní rozhodnutí a odborných stanovísk v oblasti 

archeologických výskumov a dohľadu na KPÚ Bratislava a KPÚ Banská Bystrica 
- výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vo vzťahu k novej 

výstavbe vo Vlkolínci na KPÚ Žilina 
- výkonu štátnej správy na úseku ochrany pamiatkových území na KPÚ Žilina 
- odbornometodickej činnosti a výkonu štátnej správy v PR Kežmarok na KPÚ Prešov. 
 
Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie 

boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti. V rámci propagačnej činnosti 
bola prezentovaná výstava „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri. Zabudnuté poklady v srdci 
Európy“ v rumunskom Fantu Georghe, Kluži a Déve, prostredníctvom Veľvyslanectva SR 
v Bukurešti, v Segedíne – Dom národností, v Maďarskom parlamente a v budove NR SR. 
Výstava „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ bola prezentovaná v Múzeu 
v Levoči,  v mesiacoch apríl – máj 2005 v priestoroch Budatínskeho zámku – Považského 
múzea v Žiline a v mesiacoch máj - jún cestou Landschaftsverband Rheinland – Rheinshes 
Archiv und Museumsamt, Pulheim v mestách Xanten a Gummesbach (Nemecko). Výstava 
„Pamiatky UNESCO na Slovensku“ bola prezentovaná v Taliansku - Florencia, v Levočskom 
múzeu,  v Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici, v Bardejove – 
Bardkontakt, vo Frankfurte nad Mohanom – Dni slovenskej kultúry. Výstava „Kultúrne 
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pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, ktorú pripravil Archív PÚ SR, bola prezentovaná 
v rámci konferencie „ Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, ktorá sa konala 
v dňoch 10. – 12. 5. 2005 v Častej a v rámci podujatia Nostalgia Expo v decembri 2005. 
 

Dňa 21. 6. 2005 sa uskutočnila na PÚ SR slávnostná prezentácia získaných 
technologických zariadení na prieskum kultúrnych pamiatok v rámci Kultúrneho grantu 
Japonskej vlády za účasti japonského veľvyslanca. 

 
PÚ SR a KPÚ Žilina pracovali v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra na 

projekte „Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť 
európskeho kultúrneho dedičstva“, zameranom prioritne na výskum a záchranu 
archeologického dedičstva, ktorý bol schválený Predsedníctvom SAV v rámci koncepcie 
štátnych objednávok výskumu a vývoja na rok 2003-2005. Pamiatkový úrad SR uzavrel dňa 
13.10.2005 s Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied zmluvu, ktorej predmetom je 
spolupráca na úlohe „Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku“. 

 
Odborno-metodická komisia ako poradný orgán generálnej riaditeľky PÚ SR, ktorej 

hlavnou náplňou v tomto období bolo vypracovávanie odborných posudkov na realizované 
pamiatkové výskumy v zmysle vyhlášky k Zákonu NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu ako aj vypracovávanie odborných posudkov pre žiadateľov o získanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov, zasadala v roku 
2005 jedenásťkrát.   
 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka zapojili aj do práce poradných orgánov MK SR 
– Archeologickej rady a Komisie na overovanie odbornej spôsobilosti. Dňa 25.10.2005 sa 
konalo spoločné pracovné stretnutie členov Archeologickej rady MK SR, PÚ SR a KPÚ, za 
účasti pracovníkov SKD MK SR a Pamiatkovej inšpekcie MK SR s cieľom riešiť problémové 
okruhy v oblasti ochrany archeologických nálezov a nálezísk.   

 
V rámci spolupráce s partnerskou organizáciou v Maďarsku bola 17. 3. 2005 uzatvorená 

a v priebehu roku 2005 aj realizovaná Dohoda o spolupráci medzi PÚ SR a Kulturális  
Örökségvédelmi Hivatal Budapešť na rok 2005. Na základe spoločnej dohody na rok 2005, 
ktorá bola podpísaná 8. 3. 2005, prebiehala aj spolupráca s Národním památkovým ústavem 
v Brne (Česká republika). V mesiaci máj sa uskutočnil odborný seminár na tému „ Stavebno-
historické prieskumy v Českej republike v súčasnosti“. 
 
 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zabezpečoval v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu prostredníctvom oblastných reštaurátorských ateliérov 
reštaurátorskú činnosť. 
 
 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vytváral ekonomické a materiálno – technické 
podmienky pre zabezpečenie  plnenia Plánu hlavných úloh. Prostredníctvom ekonomicko-
prevádzkového úseku realizoval: 
 

1. V oblasti ekonomiky: 
- finančné zabezpečenie Plánu hlavných úloh  a kultúrnych aktivít, 
- zúčtovanie kultúrnych aktivít, 
- sledovanie čerpania rozpočtových a mimorozpočtových finančných prostriedkov, 
- pravidelne mesačne a štvrťročne formou účtovných výkazov predkladanie informácii 

o čerpaní finančných prostriedkov, 
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- metodické usmerňovanie krajských pamiatkových úradov a oblastných 
reštaurátorských ateliérov v oblasti ekonomických právnych predpisov a zavádzanie 
zmien týchto predpisov do praxe, 

- zmluvné zabezpečenie prenájmov v objektoch Pamiatkového úradu SR, 
- vymáhanie pohľadávok, 
- zabezpečovanie financovania starostlivosti o zamestnancov v sociálnej oblasti 

v súlade s Kolektívnou zmluvou, 
- plnenie záväzkov voči zamestnancom vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov, 
- plnenie odvodových povinností zamestnávateľa vrátane zavedenia legislatívnych 

zmien do praxe v oblasti sociálneho poistenia, 
- zabezpečenie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov  fyzických osôb. 
 
2. V oblasti technicko-prevádzkovej: 
- nákup výpočtovej techniky digitálnych fotoaparátov, osobných automobilov 

a interiérového vybavenia, 
- rozšírenie počítačových sietí a servis výpočtovej techniky, 
- zmluvné zabezpečenie energií  a telekomunikačných služieb, 
- zabezpečenie dopravy osôb a prepravy materiálov podľa požiadaviek organizačných 

jednotiek Pamiatkového úradu SR, 
- opravy a údržbu budov v správe Pamiatkového úradu SR, 
- opravu kotolne v centre Pamiatkového úradu SR, 
- údržbu a opravy dopravných prostriedkov v správe Pamiatkového úradu SR, 
- zabezpečenie projektovej dokumentácie objektov Krajského pamiatkového úradu  

Žilina a Trnava, 
- zabezpečenie inštalácie  mikroskopu darovaného japonskou vládou, 
- opravu striech a reštaurovanie v Kláštore Kartuziánov v Červenom Kláštore, 
- drobné nákupy a ich zúčtovanie . 



 106 

9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
 
1.V rámci výkonu štátnej správy: 

� MK SR 
� MZV SR 
� MŽP SR 
� MH SR 
� MF SR 
� VÚC 
� Obecné úrady 
� Miestne úrady  
� Vlastníci a správcovia kultúrnych pamiatok 

 
V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 

Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, VŠ drevárska Zvolen a pod.) 
SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umeno-vedný a archeologický ústav) 
Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá,atď.) 

 
Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 

Študenti vysokých škôl 
Individuálni bádatelia - výskumníci 

 
Laicka a odborná verejnosť – prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a propagačnej 
činnosti Pamiatkového úradu SR 

 
V rámci reštaurovania a dokumentačnej činnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy): 

odberatelia reštaurátorskych prác 
odberatelia výskumov 

 
Zahraničné odborné inštitúcie: 

UNESCO 
ICCROM 
ICOMOS 
atď. 

 
 
 
 
Bratislava, dňa  22.2.2006 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

PhDr. Katarína Kosová 
generálna riaditeľka 


